
Kappen en nieuwe brug
Vorige week is in de Roze Tanker voorlichting 
gegeven over kap voor een fietsbrug over het 
NHkanaal. Wij kregen de getoonde kaarten niet 
mee, want ze zijn nog niet vastgesteld. 
De Damesbende van Buiksloot is in juli en au-
gustus op het stadsdeelkantoor geweest om de 
kapaanvraag in te zien, maar deze bleek niet in 
behandeling, want het dossier was incompleet. 
We begrijpen waarom: de tekeningen zijn niet 
klaar. 
We hebben aantekeningen gemaakt. Met een 
serie foto’s tonen we wat we denken dat gaat 
gebeuren.

Eén brug
Op 18 december 2013 heeft de stadsdeelraad 
besloten vast te houden aan het Voorlopig Ont-
werp voor het Noorderpark uit 2005 (VO 2005), 
maar van de twee bruggen nu alleen de noor-
delijke brug te bouwen. Volgens VO 2005 werd 
de noordelijke brug een lage, beweegbare brug. 

West 8 ontwierp een bascule brug, maar die 
werd door de provincie afgekeurd, omdat hij de 
scheepvaart te veel belemmerde. De provincie 
stelde een draaibrug voor, 100m naar het zui-
den met het draaipunt op de oever. 
Vrienden van het Noorderpark en de Dames-
bende van Buiksloot stelden een vlotbrug voor, 
want ze zagen geldproblemen opdagen. Een 
vlotbrug is sterk, goed fietsbaar en vergt weinig 
aanpassingen in de parken. Vlotbruggen zijn 
een traditie op het NHkanaal; boven Alkmaar 
heeft de provincie een moderne versie ge-
bouwd die goed voldoet.  

Geld op
Geld is inderdaad een probleem. Het project 
Noorderpark is op 18 december 2013 afgeslo-
ten in een besloten vergadering van de stads-
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Langs de noordrand van het voetbalveld komt het fietspad op palen. Daarvoor moeten een paar 
wilgen worden gekapt. Grote bomen; bij de laatste zware storm zijn er zware takken uit gebroken. 

Achter de betonblokken wordt opgehoogd tot 
het voetbalveld. Hiervoor moeten de bomen 
gekapt worden, o.a. dikke eiken en beuken. 
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deelraad, onaf en met een groot tekort dat we 
niet precies kennen. 
Er is op 18 december 2013 nog wel een bedrag 
door de deelraad gevoteerd voor één brug. 
Hoeveel was toen geheim, maar in de jaarreke-
ning van Noord over 2013 lezen we dat het 
€3,35 miljoen is. Dat is weinig voor een brug 
plus toegangswegen.

Bevaarbaarheid
Vorige week hoorden we dat de provincie de 
eisen voor de bevaarbaarheid van het kanaal 
heeft aangescherpt. Schepen moeten elkaar in 
dit deel van het kanaal kunnen passeren. 
Een draaibrug met het draaipunt op de oever 
(voorstel van de provincie in 2009) voldoet aan 
de eisen en is goed fietsbaar, maar duur. Een 
vlotbrug voldoet ook en kost minder. 

Nog hoger
Ambtenaren en een man van West 8 zeiden vo-
rige week dat de noordelijke brug een vaste 
brug wordt met één pijler en aan twee kanten 
een doorgang van 15m50 breed en 7m10 hoog 
om aan de eisen van de provincie te voldoen. 

Hierdoor wordt de brug nog eens 60 cm hoger, 
dan in vorige schetsontwerpen. 
Er wordt stilzwijgend aan voorbij gegaan dat 
van VO 2005 wordt afgeweken als de noordelij-
ke brug een hoge vaste brug wordt. 
Inmiddels is Oud Noord een beschermd stads-
gezicht. De vraag is wat de Welstandscommis-
sie, die waakt over de Schoonheid van Amster-
dam, van een hoge brug vindt. 
Er is nog geen brugontwerp gepubliceerd. Het 
is dus ook nog niet precies vast te stellen waar 
gekapt moet worden. De kapvergunning is on-
losmakelijk verbonden met de bouwvergunning 
(tegenwoordig heten ze allebei omgevingsver-
gunning). Het ligt voor de hand geen kapver-
gunning te verlenen zonder bouwvergunning 
voor de brug. 

Onveilig
Diepeveen zei 18 december in de deelraad dat 
het een toegankelijke, verkeersveilige brug 
wordt, die logisch aansluit op de bestaande pa-
denstructuur. De damesbende waarschuwde de 
deelraad dat de brug hoog, smal en steil lijkt te 
worden en daarmee onneembaar voor veel fiet-

Waar de boot vaart, steekt de geplande brug schuin het NHkanaal over. Hij landt ten zuiden van 
de Noorderparkkamer en buigt dan af naar het noorden. De iepen langs het kanaal zijn monumen-
tale bomen, die niet gekapt mogen worden, maar op de plek van de aanlanding van de brug zijn ze 
bezweken onder de iepziekte. De jonge bomen die er nu staan worden voor de brug gekapt. 

De brug gaat over de Buiksloterweg (het fietspad langs het NHkanaal) heen en landt op de Banne-
dijk. Daar begint een hoog en dus breed talud, dat met een bocht achter de Noorderparkkamer 
langs gaat. De rode letters van de Noorderparkkamer zullen vanaf de overkant van het  NHkanaal 
niet meer te zien zijn. 



sers en gevaarlijk in de afdaling. 
De BTB-groep verklaarde dat de 
brug onbruikbaar is voor rolstoelen. 
In de verkeerscommissie heeft De 
Dienst Infrastructuur en Verkeer en 
Vervoer toegelicht dat de brug niet 
voldoet aan de Amsterdamse ei-
sen. De Fietsersbond heeft zich 
niet uitgelaten over de brug omdat 
het geen hoofdfietsverbinding is. 

Genoeg inspraak
AT5 liet dinsdag burgers aan het 
woord die boos zijn over de kap. 
Ze werden geïnterviewd in het 
Florapark. Het stadsdeel Noord 
verklaarde de plannen gewoon 
door te zetten, want er is genoeg 
inspraak geweest. Er is inderdaad 
veel gesproken over de effecten op 
het Volewijkspark (en daar is veel 
veranderd!), maar niet over het 
Florapark. 

Het talud wordt achter de Noordparkkamer zo hoog als het dak. Het talud draait naar het noor-
den, over de plek waar de container staat. Erachter  wordt gekapt tot aan de Floraparkweg. 

Aan het eind van het talud kruist het pad dat van de brug komt, 
hier de Floraparkweg. Het volgt dan eerst het voetpad en loopt 
vervolgens een eindje over het olifantenpad. Er staan een aan-
tal monumentale bomen die worden gespaard. 

Waar het olifantenpad rechtsaf buigt naar het kanaal, duikt het pad door het bos naar het zwembad 
en verder naar de Sneeuwbalweg. Hier wordt gekapt. Er wordt ook gekapt langs de reigervijver 
(links), om daar een doornig bosje voor vogels te planten.  

http://www.at5.nl/artikelen/134361/omwonenden-noorderpark-boos-over-geplande-bomenkap
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Zelfbouwkavels
Zondag 28 september 2014 om 10:30 uur is in 
de Roze Tanker informatie over zelfbouwkavels 
in Noord, o.a. twee aan de kop van de Buikslo-
terdijk. Volgens de folder mag worden afgewe-
ken van de gebruikelijke eisen voor een dijkwo-
ning, omdat een 6 m hoge dove gevel nodig is. 
Daarom is achterin de tuin een tuinhuis of ate-
liergebouw toegestaan. Voor deze ontwikkeling 
wordt het bestemmingsplan gewijzigd. 

Geen handhaving
Dit najaar maakte het stadsdeel bekend dat de 
provincie voor het NHkanaal dezelfde regels 
voor overnachten had ingevoerd als in de rest 
van de stad (maximaal drie nachten). Het 
stadsdeel zou handhaven. Waarom gebeurt het 
niet? Naar het stadsdeel meedeelt, omdat de 
provincie de regels nog niet veranderd heeft. 

Kaartje uit de digitale folder. Toegevoegd 
(zwart):de ligging van de duiker van de Ring-
vaart van de Buikslotermeer dwars door de 
kavels. Prijs per kavel 2 ton.  

Van de twee borden die 
vorig jaar langs het ka-
naal stonden, staat er nu 
nog één. 


