
Eén brug
De klankbordgroep Noorderpark heeft dinsdag 
nieuwe plannen gezien voor een brug over het 
Noord Hollandsch Kanaal. In 2005 was het plan 
twee bruggen te maken, maar Kees Diepeveen 
zei dinsdag dat het voorlopig (10? 20? jaar) bij 
één brug blijft. 
Oorspronkelijk zou er een hoge vaste brug ko-
men, vlakbij de Meeuwenpleinbrug (Van Has-
seltweg) en een lage beweegbare brug bij 
Buiksloot. Er komt geen beweegbare brug, nu 
niet en nooit, als we de plannen goed begrijpen. 
In het verlengde van het middelste viaduct over 
de Nieuwe Leeuwarderweg (NLW) komt een 
vaste brug. Deze brug moet dus hoog worden: 
voor de scheepvaart een doorgang van 7,10m 
boven het water. Geuze heeft een brug ontwor-
pen die lijkt op het oude ontwerp voor de hoge 
vaste brug, maar zonder de extra bogen, zijpa-
den en trappen. De brug komt op drie betonnen 
„mannetjes” in het water te staan en krijgt 
blaadjes-hekken à la de viaducten over de 
NLW. 
In Volewijkspark-west komt de aanbrug op pa-
len. In het Florapark gaat de op-/afrit over een 

Oostwest/Noord
Nieuwsbrief 131

oostwestnoord@xs4all.nl

Vraag per e-mail een digitale gekleurde versie
Echt duidelijker

23 maart  2014

← Ligging van de ontworpen hoge brug
ingetekend in een foto van Google map. Geel 
de route naar het zwembad, gestippeld de 
Florapark-weg. 
↓Impressie van de aanbrug op palen bij de 
presentatie van Adriaan Geuze (rechts). 
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aarden helling met een boog achter de Noor-
derparkkamer langs. Hij kruist de „Florapark-
weg” en loopt door naar de ingang van het 
nieuwe zwembad. Hij loopt langs de horeca op 
de hoek van het zwembad naar de Sneeuwbal-
weg. 
De parasiet/Noorderparkkamer
Er wordt een bocht gemaakt om de Noorder-
parkkamer heen. Het is een demontabel ge-
bouwtje dat indertijd voor 1 euro van Rotterdam 
is gekocht en tijdelijk zou zijn, merkte de da-
mesbende op bij de klankbordgroep. Het heette 
toen de parasiet. Wordt voor een tijdelijk de-
montabel gebouwtje een brug verlegd? Diepe-
veen wil het gebouwtje op deze plek behouden 
en dus kosten maken voor damwanden er om-
heen. 
Brugdek
Er zijn brugdekken mogelijk, zei Adraan Geuze, 
die minder dik zijn dan de standaard betonnen 
dekken. Dat scheelt 30 cm. In 2008 heeft de 
damesbende onderzoek gedaan naar brugdek-
ken (zie Nieuwsbrief 41) Er zijn dekken van ho-
ge sterktebeton die slechts 15-30 cm dik zijn; dit 
kan op de brug 70-80 cm klimmen schelen. Bij 
de aanbesteding zal er op worden gelet; een 
aannemer die een dun dek maakt heeft een 
pre. Verder wilde Diepeveen niet gaan. 
Hellingen
De hellingen op de aanbrug en de hellingen in 
het Florapark worden gemiddeld 3,5%. Dat is 

minder dan het vorige ontwerp, maar te veel 
voor een aangename en veilige fietsroute. 
Maximum voor zo’n hoogteverschil als bij de 
brug is 1,8%. 
Volgens Peter Witte is de brug te vergelijken 
met de Erasmusbrug in Rotterdam (maximale 
helling 3,6%). Onze Rotterdamse ervaringsdes-
kundigen zeggen dat je die brug neemt, omdat 
je er anders niet komt, maar het is afzien, voor-
al als je ook nog wind tegen hebt. Zodra je stopt 
met trappen val je meteen stil. 
Door de helling zullen snelheidsverschillen ont-
staan, fietsers moeten elkaar kunnen passeren 
en dus moet een fietspad minstens 2x2,5m=5m 
zijn. De brug wordt volgens het nieuwe ontwerp  
verbreed tot 5m tussen de leuningen (fietspad 
Erasmusbrug 2x2,6m). Er is geen ruimte voor 
een voetpad. 
Kosten
Op de website van het Fietsberaad is te bere-
kenen of een fietspad de kosten waard is. Uit-
komst: er moeten duizend fietsen per dag meer 
over de brug gaan dan nu over de Buiksloterdijk 
(www.fietsberaad.nl/mkba-fiets).
Hoofdnet fiets
Het ziet er niet naar uit dat er ooit geld komt 
voor een tweede (beweegbare) brug. De ont-
brekende schakel op de hoofdfietsroute tussen 
Nieuwendammerdijk en Papaverweg zal er dus 
wel nooit komen. 

Doordat de 
Noorderparkka-
mer midden in 
het park ligt, 
trekt het gemoto-
riseerd verkeer 
aan. Auto’s heb-
ben veel schade 
aan het park ver-
oorzaakt, die in-
middels is uitge-
lopen op hard-
nekkige water-
overlast. Er zijn 
deze week grind-
koffers aangelegd 
en er gras ge-
zaaid. 
Binnen dansen 
kinderen. 
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Loos viaduct
Zonder tweede brug heeft het brede zuidelijke 
viaduct over de NLW geen functie. In klank-
bordgroep is gevraagd om tenminste 
1. het olifantenpad dat van het viaduct naar het 

voetbalveld gaat, te verbeteren (foto boven) 
en 

2. het fietspad van het viaduct naar de Meeu-
wenpleinbrug (Van Hasseltweg)op te knap-
pen (foto onder).

Om blij mee te zijn
Het bosje aan de noordkant van Volewijkspark-
west blijft ongeschonden en wordt niet met een 
dijk afgesloten van de rest van het park. Het 
beschermde gezicht op Buiksloot wordt niet be-
lemmerd. Om blij mee te zijn, maar de oplos-
sing van de damesbende blijft: een moderne 
vlotbrug, zoals er meer zijn over het Noordhol-
landsch Kanaal. Functioneel, sterk en goed-
koop. Mooi en passend in het landschap. 

Olifantenpad van zuidelijke viaduct 
naar voetbalveld. Rechts steken riool-
pijpen uit de grond, die komen van de 
putten van het viaduct.  

De tegels van het fietspad liggen los , hebben forse kieren en rammelen. Het fietspad is tussen 
viaduct en Meeuwenpleinbrug onverlicht. ‘s Avonds worden fietsers verblind door tegemoet 
komende auto’s. Sinds de eerste auto’s hier uit de bocht vlogen is een vangrail toegezegd, 
maar nog niet geplaatst.   



Donkere stations
Op 25 maart 2014 18.00 uur geeft architect 
Maarten Lever bij de NZlijn (bij CS) toelichting 
op de renovatie van donkere metrostations. 
Vooraf aanmelden. 
http://www.supersaas.nl/schedule/NoordZuidlijn/
Oostlijn.

Ongeluk op ambtenarenfietspad
Het Noorderpark heeft brede asfaltpaden, maar 
het ambtenarenfietspad is in het park vormge-
geven als secundair pad. Het is smal en er is 
geen voetpad. Toch is het pad een doorgaande 
route, niet alleen voor fietsers, maar ook voor 
brommers en voetgangers. In een park horen 

geen brommers, 
maar waar moeten 
zij dan heen? 
Kuierende voet-
gangers nemen al 
gauw de hele 
breedte van het 
pad in. 
Er zitten dus ont-
werpfouten in dit 
pad. We hoorden 
dat het pad binnen 
kort definitief wordt 
geasfalteerd. Re-
den om de ge-
meente te vragen 
eerst nog eens 
naar het ontwerp 
te kijken. 

Van Buiksloot naar de Noorderbegraafplaats
Buiksloter G. F. Jurriaans, taxichauffeur, is overleden. Hij vond dat uit Buiksloot de tocht naar de 
Noorderbegraafplaats te voet kon worden afgelegd. Daarom begeleidden familie en vrienden hem 
lopend van zijn woonboot naar het crematorium. Bij de ingang van de begraafplaats stond een lan-
ge rij taxi’s en collega’s opgesteld. 

Zaterdagmiddag op het ambtenarenfietspad. Een brommer week uit voor kin-
deren die van klimbos naar het viaduct liepen. De brommer kwam lelijk ten 
val. 
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