
Bioscoop
Op het Buikslotermeerplein komt een bioscoop, 
hoorden we vorige week op een voorlichtings-
avond over het CAN. Op de plek waar nu de 
kermis is. Het is onderdeel van plan 3 voor het 
Buikslotermeerplein. De gemeente laat de bio-
scoop met voorrang doorgaan. 
Volgens de voorlopige rest van plan 3 wordt het 
winkelcentrum niet uitgebreid, maar gewijzigd in 
een overdekte rondlopende winkel-
route die ‘s avonds wordt afgeslo-
ten. 

Waddenwegviaduct 
Het Waddenwegviaduct wordt toch 
gesloopt. Aan de noordkant blijft 
een stuk staan om een onderdoor-
gang voor auto’s te maken. We be-
grepen eerder dat aan de zuidkant 
een stuk blijft staan waaronder par-
keerterrein blijft en waar fietsers 
onderdoor gaan. Er is een half jaar 
uitgetrokken voor de ontwikkeling 
van de plannen. 

Groen, fietsers, voetgangers
Maak ruimte voor groen op het parkeerterrein 
en verbeter de bereikbaarheid van het winkel-
centrum voor voetgangers en fietsen, wilde 
GroenLinks opnemen in parkeer-advies aan de 
gemeenteraad. Maar het voorstel is verworpen 
door de bestuurscommissie. Alleen GroenLinks 
stemde voor. 
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De fietsroute van 
Loenermark naar de 
Werengouw (naar de 
markt, V&D, Jumbo 
e.d.) gaat nu over het 
parkeerterrein. Deze 
ongelukkige route zal 
zo blijven. 
Maar het parkeer-
terrein zal voor au-
to’s gedeeltelijk wor-
den afgesloten om 
meer omzet in de 
parkeergarages te 
krijgen. Als tenmin-
ste de gemeenteraad 
het advies van de be-
stuurscommissie op-
volgt.
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Opening atletiekbaan
De vernieuwde atletiekbaan van AV ATOS op 
Elzenhagen-zuid is vorige week geopend met 
kennismakingswedstrijden. De baan blijft min-
stens acht jaar liggen. 

Warmte-transportleiding
Vanaf de vuilverbranding in Westpoort moet 
een warmte-transportleiding komen die o.a. het 
Noorderparkbad en de winkelcentra moet ver-
warmen. Hij komt dwars door Elzenhagen-zuid. 
Waar precies is nog onbekend. 

Bodem-energie
De gemeente is bezig regels te maken voor 
warmte/koude-opslag in de bodem. Voor open 
systemen (grondwater wordt opgepompt en te-
ruggestuurd) is vergunning van de stad nodig. 
Voor kleine gesloten systemen (tot 70 kW; met 
gesloten buizen) is alleen een meldplicht bij het 
stadsdeel, tenzij het er zoveel worden dat ze 
elkaar beïnvloeden (“interfereren”). Voor een 
“interferentiegebied” worden vergunningen ver-
eist. In Noord wordt alleen de Buiksloterham 
een interferentiegebied. 

Elzenhagen-zuid 
blijft de komende 
jaren onveran-
derd. De Singel 
kan niet worden 
doorgetrokken 
naar de Nieuwe 
Purmerweg, om-
dat het waterpeil 
er meer dan een 
halve meter lager 
is dan in de Sin-
gel. Elzenhagen-
zuid moet eerst 
worden opge-
hoogd. De Singel 
stroomt nu niet 
door en groeit 
dicht. (Foto ge-
maakt op de in-
formatieavond).

Vaders van jonge 
atleten proberen 
de nieuwe atle-
tiekbaan uit. 
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Wagenaarsbrug 
Naast de Wagenaarsbrug (Kraaienpleinbrug) 
wordt vanaf maandag drie weken gewerkt 
aan nooduitgangen van de metrotunnel van 
de NZlijn. Er worden stalen trappen, balu-
strades en een noodluik geplaatst. Eind ja-
nuari wordt de rookwarmte-afvoer geplaatst 
en de nooduitgang afgemaakt.
Op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur 
rijden fietsers en auto’s om de beurt over 
één rijbaan. Voetgangers lopen aan de zuid-
kant over de brug. Op Nieuwe Leeuwarder-
weg wordt een rijbaan stad-in afgesloten.

Derde rail
De NZlijn is bezig met de “derde rail”, de stroom-
voorziening van de metro. 

Leidingen
Aan de oost-
kant van de 
Nieuwe Leeu-
warderweg 
zijn hoofdlei-
dingen verlegd,  
omdat ze te 
dicht bij de 
rand lagen. Dit 
is nodig voor 
de bouw van 
geluidsscher-
men. 

Beweging
Vrijdagavond kon 
u de mysterieuze 
lichtjes van de 
Friday night skate 
zien dwalen over 
de fietspaden in 
het park. 

Vorig weekend 
kwam “Noorder-
park in beweging” 
voorbij. Ze liepen 
de 1000 van het 
Noorderpark. 



Boeken die in Noord spelen
1. Hendrik Groen, Pogingen iets van het leven 

te maken. Een humoristisch dagboek ge-
schreven in een bejaardenhuis in Amsterdam 
Noord. Met een serieuze ondertoon. Hendrik 
Groen is een goed bewaard pseudoniem, 
maar hij is thuis in Noord!

2. Isa Maron, Noordzeemoorden deel 1, Gal-
genveld. Echt spannend en leuk om de buurt  
te herkennen. Deel 2 (IJskoud) verschijnt in 
december. 

Iepenhout
Op het eiland langs de Buiksloterveerhaven had 
de aannemer van de provincie takken van iepen 
laten liggen. Dat mag niet, omdat onder de 
schors kevertjes leven die de schimmels over-
brengen die de iepenziekte veroorzaken.
Het iepenhout moet geschild worden of direct 
verwijderd. De eerste verschijnselen van de ie-
penziekte zijn verdorde bladeren aan de uitein-
den van de takken. 

Monumentale bomen
Detail van een kaart van Amsterdam maps. 
Lichtgroen zijn bomen van 50-80 jaar donker-
groen 80-100 jaar. 

Beschermde soorten
Beschermde soorten die in deze omgeving 
voorkomen:
• rietorchis
• blauwe reiger
• huismus
• ijsvogel
• sperwer

Schouw
Volgende week houdt het waterschap schouw 
en controleert sloten, duikers, bruggen dammen 
etc. Sloten moeten schoon zijn; riet en water-
planten mogen de waterafvoer niet belemme-
ren. Bomen moeten tot tenminste 3m boven het 
water gesnoeid zijn, behalve treurwilgen.
Het waterschap adviseert rekening te houden 
met planten en dieren door een sloot niet over 
de hele breedte aan twee kanten schoon te 
maken, maar bijvoorbeeld aan één kant 2,5 m 
of 2 m in het midden. Dan blijft er wat ruimte 
voor planten om te groeien en dieren om te 
schuilen en stroomt het water toch goed door. 


