
Waardevol groen 
Vier jaar geleden —op 5 juli 2011— is het Buiksloter-
meerpark geopend. Het is een ruig inspirerend park 
tussen Amerbos/Elpermeer en de Ring A10. Het park 
maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur van Am-
sterdam. Dit omvat de minimale hoeveelheid groen 
die onmisbaar is voor recreatie, leefklimaat, water-
huishouding, hittedemping, luchtkwaliteit, biodiversiteit 
en voedselproductie in Amsterdam. Woningbouw, 
werkplekken, wegenaanleg of voorzieningen die ver-
keer aantrekken zijn niet in overeenstemming met de 
doelstellingen van de hoofdgroenstructuur, vindt de 
Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur 
(TAC).
De gemeente heeft het westelijk deel van het Buikslo-
termeerpark bestemd voor woningbouw. De TAC res-
pecteert de behoefte van het gemeentebestuur aan 
woonlocaties, en stemt in met woningbouw. 

Als oplossing denkt de TAC aan verticaal groen, groe-
ne daken en natuurvriendelijke oevers. Maak een eco-
logische passage onder de Nieuwe Leeuwarderweg, 
en richt de taluds aan de westzijde van de Nieuwe 
Leeuwarderweg in met robuust groen, schrijft de TAC.
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Damesbende van Buiksloot

In het Buikslotermeerpark ligt een helofytenveld, dat is een terrein waar water gezuiverd wordt met 
zand en waterplanten. Op dit deel —bij het Korthagehuis— komt woningbouw (zelfbouw). 
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Geluidsschermen 
Het werk aan geluidsschermen langs de Nieuwe 
Leeuwarderweg is hervat met het heien van fun-
deringen. Er worden buizen de grond in getrild.
De Damesbende van Buiksloot heeft gevraagd 
het verkeer op de oprit even stil te leggen als de 
stalen buizen niet stabiel zijn. De dames herinne-
ren zich hoe bij het hijsen van een plaat voor de 
damwand voor de NZlijn een toevallige passant 
om het leven kwam, doordat de bevestiging 
scheurde en de damwand viel.
Langs de Adelaarsweg worden de schermen nog 
niet teruggezet. Reden: het stadsdeel had te wei-
nig geld gereserveerd en nu het stadsdeel is op-
geheven, moet de Bestuurscommissie de scher-
men eerst op de begroting van de stad zien te 
krijgen. De schermen moeten er in elk geval 
staan in 2018, laat de bestuurscommissie weten.  

Oostelijke toegang  
Professor Maurits de Hoog, project-trekker van de 
“sprong over het IJ”, merkte bij de presentatie van 
de plannen voor bruggen over het IJ op, dat de 
Oostelijke Toegang voor fietsers levensgevaarlijk 
is. (De Oostelijke Toegang is de weg ten oosten 
van het CS onder het spoor door, waar de fiets-
route loopt van de ponten en van de De Ruyter-
kade naar de Oosterdoksdam en de Gelderseka-

de). Haakse bochten, stopplaats op de zebra, en 
te weinig groen licht om over te steken. 
Burgers die klagen over de stoplichten krijgen te 
horen dat groen is verminderd omdat de detectie-
lus voor auto’s defect is. Auto’s krijgen 30 secon-
den, ook al staat er geen auto, maar fietsers mo-
gen niet door rood rijden, kregen ze te horen. 

Nieuwendammerkade fietspad af 
Het fietspad over Nieuwendammerkade naar het 
Vliegenbos is niet langer verboden voor auto’s. 
Reden: er mogen toch al geen vrachtwagens over 
de Nieuwendammerdijk en er is geen sluipver-
keer. 

Details van de buizen. Rechts de gaten waaraan de 
buis wordt opgehangen (aan één ketting). Links 
een gescheurde rand in het staal van een buis. 



Verstedelijking 
In het park wordt steeds meer gebouwd en ge-
plaveid. De Noorderparkkamer is uitgebreid; het 
gras ervoor is vervangen door stelconplaten. De 
containers links zouden weg, maar staan er nog; 
achter de Noorderparkkamer staat er nog een. 

Voor de groep die geregeld onder de luifel van de 
Noorderparkkamer schuilde, is een container ge-
plaatst aan de andere kant van het veld. Tot ie-
ders tevredenheid. Op de container staat “Mark, 
rust zacht”. Mark was lid van de groep; hij is op 
straat neergestoken en later overleden.  

Niet  
gemaaid 
Tot hier is de 
oever ge-
maaid. De 
damesbende 
heeft ge-
vraagd ver-
der te maai-
en, maar dat 
gebeurt pas 
aan het eind 
van het sei-
zoen. Nu kan 
er niet ge-
maaid wor-
den omdat er 
teveel obsta-
kels zijn van 
de boten, 
mailt de ge-
meente. 



Omgekeerde voorrang 
In de Staatscourant van 18 mei 2015 stond de 
nieuwe regeling voor de kruising Van de Pek-
straat - Meidoornweg. Naar de pont toe zitten er 
twee haakse bochten in, die sommige fietsers niet 
kunnen maken. Richting Van de Pekstraat (hoofd-
fietsroute) moeten fietsers voorrang geven aan 
afbuigende auto’s die ze niet zien aankomen. De 
fietsersbond noemt de voorrangsregeling onlo-
gisch en onveilig. De Staatscourant vermeldt een 
positief advies van de Verkeerscommissie, maar 
zwijgt over het advies van de Fietsersbond. 
Ook in de Bestuurscommissie is aandacht voor 
deze kruising van een hoofdfietsroute met be-
stemmingsverkeer van auto’s. 
Als straks de brug naar Overhoeks klaar is, komt 
hier meer verkeer. 

Warmteleiding 
Nuon is gestart met de aanleg van een warmte-
transportleiding die de warmte van de afvalver-
branding in het havengebied naar Noord brengt. 
O.a. het ziekenhuis en het plan Van Gool wach-
ten al jaren op deze warmtebron. 

Struikelstenen 
Toen de burgemeester vorige maand in De 
Meeuw was, kreeg hij lof toegezwaaid omdat op 
die dag de stoep naar de markt voor rolstoelen 
verlaagd werd. Dat had hij snel geregeld. On-
duidelijk is of hij ook wilde dat de rand niet al-
leen is verlaagd, maar ook verhoogd.

Zaterdagavond viel een abeel op het fietspad 
bij het Clusius. Het woei niet. De boom was 
aan de voet rot. 


