
Plastic paviljoen 
Over het plastic paviljoen dat in Volewijkspark-
west zou komen is onduidelijkheid. Een organisa-
tie die zich Wasted noemt, is wel begonnen met 
het inzamelen van plastic, maar toen dames van 
de Damesbende van Buiksloot vroegen waar het 
plastic wordt verwerkt, kregen ze verschillende 
antwoorden: “Ik weet het niet.” “Ergens op de Ra-
nonkelkade bij het kantoor.” “Ergens op de Van 
Hasseltweg.” Waar precies? “Dat weet ik niet”. 
Wasted is niet ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, maar ze krijgen wel subsidie. Moge-
lijk horen ze bij de Foundation Cities, een stich-
ting waarvan Evert Verhagen voorzitter is. 

Gaan ze in het park een tijdelijk plastic gebouw 
neerzetten? “Dat bouwen wij niet, dat doet Over-
treders Sla. Wij gaan er alleen plastic bouwblok-
ken maken,” hoorden we op de markt. (Overtre-
ders Sla is een architectenbureau). Op de markt 
gaven de mensen van Wasted toe dat voor een 
tijdelijk plastic gebouw in een park 18 bomen 
kappen, niet milieubewust is. 
Tip van de Damesbende aan Wasted: Mevrouw 
Groenewoud van het stadsdeel heeft tegen de 
Vrienden van het Noorderpark gezegd dat er mo-
gelijk een andere plek is. Misschien kan Wasted 
daarop aandringen, als ze hun duurzame image 
gestand willen doen.  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Op de markt in  
de Van der Pek-
straat wordt door 
Wasted in een 
bakfiets plastic               
ingezameld. 
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Zelfs automobilisten die de situatie kennen en op de botonde langzaam rijden, hebben moeite fietsers te 
zien die van alle kanten komen. Er gebeuren veel bijna ongelukken en helaas ook echte aanrijdingen 
van fietsers, zoals deze vorige week. 

Nieuwe plannen voor Elzenhagen-zuid 
De ontwikkeling van Elzenhagen-zuid was stilgelegd tot 2018, maar B&W heeft besloten dat er snel 
huizen gebouwd moeten worden. Er wordt een nieuw programma van eisen gemaakt, dat tegen het 
einde van het jaar klaar moet zijn.  
De Damesbende van Buiksloot gaat 26 juni 2015 met de nieuwe manager van het CAN gebied, me-
vrouw Martine van Bergen, door de wijk fietsen. Zij zullen haar de ontwerpen laten zien van Paul 
Rijnaarts en Kees Alberts voor kruisingsvrije fietspaden bij de botonde (zie Nieuwsbrieven 46 en 47 uit 
2008). 

Verwaarloosde paden 
Aan de muur van de werkkamer van mevrouw Saskia Groenewoud in het stadsdeelkantoor hangt een 
kaart waarop de verwaarloosde fiets- en voetpaden rood zijn gekleurd. Noord zit er vol mee. Op de foto 
een pad in het Volewijkspark. 



Oude sluismuur bij Buiksloterdijk 252 
De scootmobiel rijdt ongestoord over de Buiksloterdijk, maar als de graafmachine weg is, rijden 
scootmobiels meer naar rechts. Daar is de dijk zo verzakt dat we scootmobiels hebben horen klagen 
dat ze bijna zijdelings omkiepen. Zie het hoogteverschil op de foto achter de scootmobiel (langs de rode 
lijn). Oorzaak is een stuk van de de muur van de oude sluiskolk dat onder de weg is blijven zitten.

Nu dijk 252 is gesloopt, zijn resten van de oude sluis-
muur te zien. Het huis stond gedeeltelijk op de muur. Die 
zakte niet mee toen de rest van het huis verzakte.  
(De garage beneden staat midden op de oude sluiskolk.) 



Busstation verplaatst van Waddenweg naar metrostation 
Aan weerszijden van het metrostation komen bushaltes (groene overkapping). Alle reizigers die nu 
met de stadsbussen door de IJtunnel rijden moeten overstappen op de metro. Alleen sommige streek-
bussen blijven naar CS rijden.  
Voor de busreizigers wordt in het metrostation een tussenverdieping gefabriekt. Er komen dus drie 
niveaus: (1) straatniveau, (2) IJdoornlaan + busstation en (3) Nieuw Leeuwarderweg + metro.  
In de lussen van de op-en afritten van de Nieuwe Leeuwarderweg komen parkeerterreinen, die alleen 
vanaf de ring A10 bereikbaar zijn en niet vanaf de IJdoornlaan. 
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Op de bult zand komt het busstation. 
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