
Oostveer
Het nieuwe Oostveer is een succes. De Da-
mesbende van Buiksloot zou de damesbende 
niet zijn als zij geen wensen voor verbeteringen 
zouden hebben voor het nieuwe Oostveer. 
De stoeprand is voor de pont-steiger veel te 
hoog (foto onder). De stoep is alleen een eind 
verderop verlaagd, maar dat moeten passagiers 
maar net in de gaten hebben. De damesbende 
is bang voor valpartijen, vooral in het donker. 

Hopelijk wordt de stoeprand met de herinrich-
ting van de Van Hasseltweg meegenomen. 
Op het Java-eiland heeft de aanlegsteiger hel-
lingen en haakse bochten, die voor grotere fiet-
sen moeilijk te nemen zijn. Bovendien staan op 
de lange smalle steiger wachtenden in de weg 
aan de mensen die van de pont komen. Het 
Oostveer is zo’n succes, dat duidelijk is dat het 
veer moet blijven. Alle reden om direct iets aan 
de de aansluitingen te doen.
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Het Oostveer 
tussen de Van 
Hasseltweg en 
het Java-eiland 
is een paar we-
ken in de vaart. 
Op proef.
Het is meteen 
een succes. 
Zelfs op een 
doordeweekse 
dag om drie uur 
is het druk op het 
Oostveer.
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Op het Java-eiland moeten fietsers --stoep op, 
stoep af-- rijbanen en trambanen oversteken, 
20m naar links en dan scherp rechts-links om 
op het fietspad te komen. Ook dat kan beter. 
In Noord rijden veel fietsers vanaf het Oostveer 
over de Zamenhofstraat (en straks over een 
nieuw fietspad langs de Van Hasseltweg), maar 
anderen gaan door het Vliegenbos, op weg 
naar de Nieuwendammerdijk,Tuindorp Nieu-
wendam of de Waterlandpleinbuurt. Zij zoeken 
hun weg door het Vliegenbos, over hobbelige, 
bochtige paadjes en smalle bruggetjes. 
Vroeger liep er een pad dwars door het Vlie-
genbos van de Ketjenweg naar de Nieuwen-
dammerkade, maar dat pad is er niet meer. Er 
zijn nu waterlopen met smalle paden er om-
heen. Een scout van de Damesbende van 

Buiksloot heeft opgemerkt dat de fietsers in het 
Vliegenbos moeite hebben hun weg te vinden 
en dat het fietsverkeer niet leuk is voor wande-
laars. Hij heeft aangedrongen op een behoorlijk 
fietspad op de oude route. Ook voor brommers? 

De oversteek 
van de Oost-
veerpont naar 
het fietspad op 
het Java-eiland 
(links) en de 
smalle aanleg-
steiger op het 
Java-eiland   
met hellingen 
en haakse 
bochten (foto 
onder).

De zig-zag route naar het Oostveer in het 
Vliegenbos.



Bestemmingsplan Sixhaven
Er is een bestemmingsplan gemaakt om de re-
creatieve en groene situatie rondom de Sixha-
ven te herstellen als de NZlijn klaar is. 
Het grote paarse vlak heeft tijdelijk een be-
drijfsbestemming. Als de NZlijn klaar is, moet 
het weer groen worden. 

Verrommeling stadsgezicht
Het zuiden van Noord is vorige maand bijna 
geheel aangewezen als beschermd stadsge-
zicht. De damesbende vroeg de Welstands-
commissie eens te kijken wat er (niet) te zien is 
op de eerste kilometer vanaf de pont.
1. Vanaf de pont ziet men moderne gebouwen 
en het karakteristieke cafe De Pont, maar het 
zicht op het oude Tolhuis wordt bedorven door 
rommelige containers, waarin kiosken zitten. 
Het Tolhuis is door Amsterdam in de 17e eeuw 
gebouwd om de kosten te dekken van de aan-
leg van de Buikslotertrekvaart. Het was een 
herberg en werd in de 18e eeuw een uitspan-
ning voor dagjesmensen uit de stad. 

2. In de 19e eeuw kwam het Noord Hol-
landschkanaal tot stand met de dubbele Wil-
lemssluizen (nu een net gerenoveerd rijksmo-
nument). Het oude jaagpad werd verlegd: in 
een insteekhaventje in de Buikslotertrekvaart 
konden mensen op een trekschuit naar Buiks-
loot stappen. Van de trekvaart is nu weinig te 
zien achter een gesloten rij hoge schuttingen. 

De schuttingen zijn zonder vergunning opge-
richt. Wanneer hierover een welstandsadvies 
wordt gevraagd, zou dit negatief kunnen zijn.
3. Naast de Rosa-kerk wordt een ronde uitbouw 
gemaakt bij het kinderdagverblijf, dat gevestigd 
is in het Rosa-kloostercomplex, een rijksmonu-
ment. 

Over het gebouwtje bij het Rosaklooster was de 
Welstandscommissie positief: het is een tijde-
lijk, bijzonder gebouwtje,”dat zich door de vorm 
los houdt van het monument”. 

Tweerichting verkeer
Het gele bord, dat op de foto staat, kan weg, 
mailde het stadsdeel. De damesbende heeft ge-
vraagd het oude bord (inrijden voor fietsers toe-
gestaan) terug te zetten. 

De kiosken zijn niet aan de Welstandscommis-
sie voorgelegd.



Bestemmingsplan Elzenhagen
Het bestemmingsplan Elzenhagen legt vast wat 
er is. De zuidkant heeft bestemming sport, 
groen en waterstaat. Nieuw is de Singel: een 
sloot en een weg die het bus- en autoverkeer 
moet opvangen als het Waddenwegviaduct is 
afgesloten. 
Opmerkelijk is dat allerlei wetten, regels en be-
leidsplannen niet van toepassing worden ver-
klaard. Geen rekening wordt o.a. gehouden met 
hoofdnet-fiets (geen brug naar het Jan Tomee-
pad), het lawaai van de NZlijn (de nieuwe 
spoorweg wordt tot onderdeel verklaard van de 
bestaande weg), of de groene scheg die langs 
het NHkanaal loopt (de kanaaloever is de 
grens). 

Bestuurscommissie
Noorderpark
De deelraad is niet meer. Het bestuur heeft een 
overdrachtsnota geschreven voor de nieuwe 
bestuurscommissie. Enige punten:
“Het project Noorderpark is bijna af. Aan de 
westzijde bij het zwembad wordt nog een ge-
biedsdeel afgerond en er wordt nog een brug 
aangelegd. Langs de westelijke oever (Flora-
park) liggen in de zomer bootjes. Een aantal 
eigenaren van deze bootjes veroorzaakt over-
last in het park. Komend seizoen gaat een af-
meermogelijkheid van max. 3 dagen gelden 
(vergelijkbaar met de rest van Amsterdam)”.
Er zijn gesprekken gaande over onderhoud van 
het park door de Noorderparkkamer en “maat-
schappelijk aanbesteden” van het beheer. Er is 
een tijdelijke projectleider voor aangesteld. 
Evenementen
De grootschalige evenementen zijn economisch 
en markttechnisch belangrijk, aldus de nota. Ze 

worden georganiseerd op de NDSM-werf Oost, 
Betoncentrale Mebin, Aambeeldstraat (Dhoem 
Dhaam) en Overhoeks. 
Het evenementenbudget voor 2014 bedraagt € 
265.430; gesubsidieerd worden o.a. Over het IJ 
Festival, Grachtenfestival, Winters Binnen, Fes-
tival 5D. Voor het Noorderparkfestival en Banne 
Bruist Festival dient ieder jaar budget gevonden 
te worden in de begroting. IJ Producties heeft 
opdracht gekregen voor het Noorderparkfesti-
val, de Stichting NDSM-werf Oost voor de eve-
nementen op parkeerterrein Buiksloterham.
Bevoegdheden
Het is de damesbende onduidelijk hoe de be-
voegdheden liggen. De nieuwe bestuurscom-
mie gaat niet over projecten van meer dan 5 
miljoen. De damesbende heeft een advies over 
het ambtenarenfietspad in het Noorderpark 
daarom maar naar B&W gestuurd.

Klimmen
Kinderen klimmen 
in de holle achter-
kant van de zg. 
poort van het 
Noorderpark. De 
damesbende be-
grijpt dat grote 
kinderen zich ver-
velen in het park, 
en vindt de uitno-
digende open 
blaadjes in de paal 
onverantwoord. 

Oeps
Deze put bij een viaduct over NLW watert af in 
het park. Dit is een buis. Op de foto in het vori-
ge nummer stonden paaltjes. Excuus. 

Singel


