
Voorlopige verwerking plastic 
In het Volewijkspark zou een plastic paviljoen 
komen met een klaslokaal voor het Clusius Colle-
ge en een kantoor. Het zou een tijdelijk bouwwerk 
zijn van oude bouwketen, die bekleed zouden 
worden met ter plekke van plastic afval gemaakte 
tegels. Het zou gebruikt worden voor buitenles-
sen van de school.
Nu blijkt dat het de bedoeling is dat in het plastic 
paviljoen permanent ook een plastic laboratorium 
komt dat WASTED heet. Het gaat plastic blokken 
maken, een soort lego-stenen van 15x15x15 cm 
die met plastic stokken verbonden worden. 
Het plastic paviljoen is er niet, maar WASTED is 
begonnen met de verwerking van plastic afval in 
een container op het schoolplein van het Clusius-
college. 
De Damesbende van Buiksloot vindt het een 
speels plan, maar plastic-verwerking is niet iets 
voor een park of op een schoolplein. De dames 
stellen voor dat WASTED zich vestigt in de 
Buiksloterham. Hier komt een experimenteer-
gebied voor recycling van afvalstromen en daar 
past het prima.  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Damesbende van Buiksloot

Rechts de container voor verwerken van plastic 
afval op het schoolplein van het Clusius College. 

Op de container bij het Clusius staat o.a.: “In het 
buurtlaboratorium maken we WASTED blokken 
van plastic afval. We gebruiken de blokken om 
nieuwe objecten van te maken, zoals marktkra-
men (...) en bloembakken”. Eronder de logo’s van 
Stichting Doen, Clusius College, Stadsdeel Noord, 
Cities (internet magazine), en SLA (architect). 

Links naast de container nieuwe parkeer-
plaatsen, die alleen te bereiken zijn over het 
fietspad en over het trottoir langs Damstede.
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Fietsers en wandelaars 
De populariteit van het Oostveer trekt fietsers aan 
die door het Vliegenbos naar de Nieuwendam-
merdijk, Tuindorp Nieuwendam, Plan van Gool en 
verder rijden. We horen verhalen over onmin tus-
sen de fietsers en wandelaars. Er wordt om 
handhaving gevraagd, maar de routes zijn ondui-
delijk. 

Op de fietskaart van het stadsdeel staat een fiets-
circuit in het Vliegenbos (groen en rood). Vroe-
ger liep een fietspad dwars door het park (geel 
op het oude kaartje rechts); het is verdwenen.  
Veel fietsers nemen het pad langs de bankjes bij 
de vijver en daar ontstaan de strubbelingen 
(blauw-geel geblokte route). Fietsers zouden om 
moeten rijden òf door het Vliegenbos (rode route) 
maar dit pad is slecht geplaveid, òf buiten het 
Vliegenbos om (rood-zwart geblokte route). Het 
is allebei nogal ver om. 
De oplossing die de damesbende ziet, is fietsers 
(geen brommers en scooters) te faciliteren met 
herstel van de oude route dwars door het park 
van hoek Zamenhofstraat naar hoek Nieuwen-
dammerkade/Nieuwendammerdijk. 

Fietsers van het Oostveer kunnen hier de bocht 
naar rechts nemen, langs Albemarle om het 
Vliegenbos heen, maar gaan liever linksaf het 
park in, het fietspad langs de volkstuinen op.  

Daarna slaan ze rechtsaf, richting Nieuwen-
dammerdijk. Hier staat een bord “voetpad”, 
hoewel het volgens fietskaart van het stadsdeel 
een fietspad is. 

Een alternatieve oplossing is een beweegbare 
brug over Zijkanaal K. 



Centrum Amsterdam Noord (CAN) 
De buurt is uitgenodigd voor een informatiemarkt 
op 20 mei 2015 over het CAN (16-20 uur in het 
stadsdeelhuis). De damesbende heeft om meer 
informatie vooraf gevraagd, maar niet gekregen. 
Er is op 20 mei 2015 inspraak over het vooront-
werp bestemmingsplan Noorderkwartier. Hoe 
kunnen wij inspreken over wat wij niet kennen? 
vroegen de dames, want zij weten zelfs niet wat 
wordt bedoeld met Noorderkwartier. Zij vroegen 
ook hoe de inspraak op de bijeenkomst in zijn 
werk gaat. Het is een inloop en informatiemarkt; 
er is gelegenheid voor vragen. Is de gemeente 
ook geïnteresseerd in reacties op de plannen?
Er komt een studie naar herontwikkeling van het 
winkelcentrum. De dames vroegen of de zorgen 
van de buurt aan de orde komen, zoals de ver-

bindingen ’s avonds door het winkelcentrum (als 
het wordt afgesloten) en de gevaarlijke route voor 
fietsers over de Werengouw. 
Over Elzenhagen-zuid vroegen de dames naar . 
de buslijnen op de Nieuwe Purmerweg als de 
Waddenweg wordt afgesloten. Het verkeer loopt 
nu al in de spits op de botonde geregeld vast, o.a. 
door kruisende schoolkinderen op de fiets. De 
dames vroegen ook of Elzenhagen-zuid wordt 
opgehoogd en hetzelfde waterpeil krijgt als de 
rest van de Buikslotermeer. En wat dan gebeurt 
met de nieuwe atletiekbaan. 
De dames vroegen om een tijdsplanning want het 
wordt druk met veel afsluitingen.
Aan het slot van hun brief zeiden de dames te hopen 
dat er wethouders en stadsdeelbestuurders aanwezig 
zijn op 20 mei 2015, want zij moeten beslissen.  

Het NHkanaal is bijzonder geschikt voor het vervoer van grote en zware objecten. We spotten deze 
week tweemaal hele huizen op dekschuiten. 
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Ten noorden van de Van Hasseltweg is in 2005 
een groot stuk van het Volewijkspark gekapt, 
voor de NZlijn. Er kwamen de “oren” van de 
Nieuwe Leeuwarderweg. In de oren zijn bomen 
herplant, maar ze zijn nog niet groot genoeg 
om de wind te breken. Op 5 mei 2015 ontwor-
telde een stormvlaag een boom bij het kinder-
badje. Hij was niet helemaal gezond. Dat zijn 
de bomen erachter ook niet allemaal. 

De dames-
bende doet 
veel meldin-
gen over de 
straat, zoals 
over deze 
borden. De 
stad reageer-
de met een 
paar dagen! 

Buiksloterdijk 252 is gesloopt, maar wordt in oude stijl herbouwd. Het huis stond op verschillende 
fundamenten en zakte scheef ondanks ingrijpen door Stadsherstel. Bij de sloop kwamen verrotte 
steunbalken tevoorschijn. Rechts is de nieuwe gevel van 250 te zien, hersteld in de stijl van 1923. 


