
Mooie plek voor fietspad 
Als de NZlijn het zandbed laat liggen als ze klaar 
zijn met de geluidsschermen, kan er een prachtig  
fietspad worden gelegd van de Nieuwe Purmer-
weg naar de (oude) Leeuwarderweg. 
Dat fietspad heeft grote voordelen:
1. Het is een directe route naar Elzenhagen. Nu 

zijn er twee middelbare scholen, straks ook 
woningen. 

2. De route is korter, rustiger, minder bochtig en 
minder steil dan het ambtenarenfietspad tus-
sen Damstede en Clusius. 

3. Fietsers kruisen niet de oprit en de afrit van de 
Nieuwe Leeuwarderweg. Dus:
a. Minder gevaarlijk. 
b. Minder oponthoud voor autoverkeer op de 

botonde. Als een rijtje fietsers langs de 
botonde gaat en bij de oprit oversteekt, 
staat het autoverkeer op de botonde vast. 

Maar de waterveiligheid 
De Buikslotermeerdijk is een regionale waterke-
ring, schrijft het waterschap ons. De dijk keert wa-
ter van het NHkanaal. De minimale hoogte die het 
waterschap ervoor nodig heeft is -1,25m NAP. 
Zouden we de conclusie kunnen trekken dat niet 
hoeft te worden opgehoogd wat nu is afgegra-
ven? Dan kan hier een fietspad komen! Maar hoe 
het zit dan met de waterveiligheid? 
De ringdijk van de Buikslotermeer is een regiona-
le waterkering (geen categorie c waterkering; dat 
hadden we fout in de vorige Nieuwsbrief). Regio-
nale waterkeringen zijn er in soorten. Wij krijgen 
de indruk dat de provincie de ringdijk van de 
Buikslotermeer heeft afgewaardeerd. Hij be-
schermt niet tegen een doorbraak van Marker-
meer of IJ, maar alleen tegen het NHkanaal. 
De staatssecretaris wil meer ruimte voor het wa-
ter, maar niet in bewoond gebied.   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Fragment van de legger op 
de regionale waterkeringen 
in Noord Holland.  
De waterkering om de 
Buikslotermeer hoeft niet 
hoger dan -1,25m, -1,35m of 
-1,45m NAP te zijn, afhan-
kelijk van de bedekking.  
Het waterpeil van het NH-
kanaal is -1,54m NAP, van 
het IJ -0,40m NAP en van 
het Markermeer ’s zomers 
-0,20m NAP en’s winters 
-0,40m NAP.  
Het maaiveld van de Buik-
slotermeer is ongeveer -3m 
NAP.

Het stuk van de Buikslotermeerdijk dat niet meer als waterkering op de kaart staat.  
De Damesbende van Buiksloot heeft in 2009 gemeld bij het waterschap dat bij een watersnood de con-
tainer als een bootje uit de dijk zou wegvaren en de Buikslotermeer zou vol lopen. Het waterschap heeft 
achteraf vergunning voor de container gegeven. 

Plek waar de foto hieronder is genomen.

Leggers op de waterkeringen 
Hierboven de regionale waterkering langs de Nieuwe Purmerweg op de legger (=register) van de regio-
nale waterkeringen. We konden de legger met de primaire waterkering die door Noord loopt, op de web-
site van het waterschap niet vinden. Het bestand blijkt te groot voor de website. Hij is wel te downloa-
den. Informatief voor wie er woont (zoals op de Buiksloterdijk vanaf 270, Adelaarsweg, Nieuwendam-
merdijk, Buiksloterweg) https://www.wetransfer.com/downloads/477ed420cb229561c16a5d-
b5d64a664f20150202100818/142d9d52fa70a66953de4dbab26f71ca20150202100818/42d0e4.

https://www.wetransfer.com/downloads/477ed420cb229561c16a5db5d64a664f20150202100818/142d9d52fa70a66953de4dbab26f71ca20150202100818/42d0e4
https://www.wetransfer.com/downloads/477ed420cb229561c16a5db5d64a664f20150202100818/142d9d52fa70a66953de4dbab26f71ca20150202100818/42d0e4


Wateroverlast 
Alle delen van het Noorderpark hebben water-
overlast. In de oude delen (Florapark en Vole-
wijkspark-west) is de oorzaak achterstallig onder-
houd, in elkaar gereden grond en verzakkingen. 
In Volewijks-park-oost is geen vijver meer. Het 
slootje voor de (oude) Leeuwarderweg is te klein 
als verzamelbekken en het drainagesysteem kan 
het niet aan. Er is reden te vrezen dat hier weer 
bomen zullen dood gaan.

Kwel 
Kwel is waarschijnlijk de oorzaak van het water 
dat al een paar weken bij de Texelweg over het 
nieuw-geasfalteerde ambtenarenfietspad stroomt. 
We dachten aan een waterleidingbreuk, maar 
Waternet vermoedt dat de oorzaak kwel is. Door 
de hoge grondwaterstand in het park, gaat het 
grondwater stromen. Het water kan door de 
damwand en de huizen niet weg. Door drukver-
schil treedt het grondwater als kwel aan de op-
pervlakte. 
Indirect is dus de wateroverlast in het park de 
oorzaak van de valpartijen op het fietspad. 
Omstreeks 1990 veroorzaakte deze kwel zoveel 
wateroverlast in de Vogelbuurt en op het Blauwe 
Zand dat de stadsdeelraad met spoed de vijvers 
heeft laten uitgraven, die bij de aanleg van de 
IJtunnel waren gedempt. In 2005 zijn de vijvers 
weer gedempt. Parkontwerper Adriaan Geuze 
wilde ze niet terug hebben.  
Op het ambtenarenfietspad zijn veel mensen ge-
vallen. Ook als de wegen overal droog zijn is het 
hier nat. De dunne waterlaag die over het fiets-
pad stroomt bevriest snel. Strooien en vegen 
geeft een tijdelijke oplossing. Het water blijft 
komen en spoelt het zout weg.

Bevroren plassen in Volewijkspark-oost. Het drainagesysteem van buizen in grindkoffers vergt heel 
veel onderhoud. Vorig jaar liep het water pas weg toen de buizen waren schoongemaakt. 



Digitale bekendmakingen 
Amsterdam heeft besloten bekendmakingen al-
leen digitaal te doen. De damesbende heeft moei-
te om de officiële bekendmakingen te vinden. De 
dames hebben de bestuurscommissie om hulp 
gevraagd. 

Kapvergunning 114 bomen 
De vereniging Vrienden van het Noorderpark was 
deze week  bij de Commissie bezwaarschriften. 
De vereniging vindt dat er pas gekapt mag wor-
den als absoluut zeker is dat de brug over het 
NHknaal er komt. Dus: pas als er een onherroe-
pelijke bouwvergunning is, èn het geld er is èn er 
ook echt gebouwd wordt, want kappen is onher-
roepelijk. 
Tijdens de zitting zeiden ambtenaren dat de de 
bouwvergunning in december is aangevraagd. 
Die aanvraag is òf niet gepubliceerd òf ons ont-
gaan. 

Het park is een evenement 
De stichting Noorderpark Trust heeft in één keer 
voor het hele jaar en voor het hele park vergun-
ning gevraagd voor tientallen evenementen in het 
Noorderpark. De aanvraag stond in de laatste 
NoordNieuws, maar is digitaal niet te vinden. 
De Noordpark Trust doet de aanvraag namens de 
Stichting Samenscholers (Roze Tanker), de stich-
ting Hotmamahot (Gele Pomp) en het Clusius 
College (nog te bouwen plastic paviljoen ten zui-
den van de Roze Tanker). 
De Vrienden van het Noorderpark hebben een 
zienswijze ingediend. Er staan leuke dingen op 
het programma, vinden ze, maar er moet wel re-
kening houden met het karakter van het park en 
met de omwonenden. 
De buurten rondom het park zijn ontworpen met 
woningen met minimale buitenruimte. Er is open-
baar groen i.p.v. tuinen. Kleine evenementen 
kunnen van tijd tot tijd een extra waarde aan een 
park geven, maar laat het park een plek zijn voor 
rust en ontspanning. 
Vorige week ging de website van de Noorderpark 
Trust de lucht in met aankondigingen van allerlei 
activiteiten.  

De kapvergunning voor 114 bomen is gepu-
bliceerd onder de kop “Meeuwenlaan 331”. 
Ons is vaak gevraagd waar die bomen ston-
den. Het gaat om bomen in het park bij het 
voetbalveld en in het Florapark. De kap is 
voor de bouw van een brug.  
De meeste bomen van het bosje blijven staan. 
De Vrienden van het Noorderpark vinden dat 
de rechter dikke boom moet blijven staan.

Put in het park? 
Op de digitale kaart stond de bekendmaking van een overdekte put. In het park? Nee, het gaat om een 
service-put voor de treinen waarmee de NZlijn gaat proefrijden. De put komt niet bij de (oude) Leeu-
warderweg, maar ten noorden van de IJdoornlaan tussen de rails. 

✘ ✘

Detail digitale  
bekendmakingenkaart kaartje van NZlijn


