
Beatrixschool 
Het gebouw van de vroegere huishoud-
school is niet meer in gebruik als school. 
Een paar jaar geleden zijn twee groepen 
bezig geweest met plannen voor een an-
dere bestemming. Nu wil “Batterij Noord-
kaap” een bod op het gebouw doen om er 
betaalbare woon/werk-plekken te maken 
met een Turks restaurant, een buitensau-
na, een groentetuin en oefenruimtes. 
De Damesbende van Buiksloot vindt dat 
de onderwijsbestemming behouden moet 
blijven. 

Scholen tekort 
Het OSVO (overleg van middelbare scho-
len) is bezig met een Regionaal Plan On-

derwijsvoorzieningen voor 2015 - 2020. 
Het OSVO verwacht dat in Noord het aan-
tal VO-leerlingen van 4500 in 2015 zal 
stijgen naar 4800 in 2020 en 5000 in 2024. 
Het aantal VWO-leerlingen is de laatste 
jaren gedaald. Nogal wat leerlingen uit 
Noord gaan in de stad op school. 
Verschillende scholen willen nieuwe vesti-
gingen in Noord. Het Bredero wil ROC-op-
maat starten; dat kan in hun eigen ge-
bouw. Damstede wil een Technasium be-
ginnen, daar is een gebouw voor nodig. 
De Brede Montessori Scholengemeen-

Nieuwsbrief 163

28 augustus 2015

Oostwest/Noord 
damesbendebuiksloot@xs4all.nl

Damesbende van Buiksloot

De zijkant van de Beatrixschool langs het W.H. 
Vliegenbos. 

mailto:damesbendebuiksloot@xs4all.nl
mailto:damesbendebuiksloot@xs4all.nl


schap wil een brede school in de Vogel-
buurt. Ook Spinoza, Ceder en de Vrije 
scholen overwegen een nevenvestiging in 
Noord. 
Kortom: er zijn in Noord voor al die extra 
leerlingen en nieuwe scholen gebouwen 
nodig. Reden om schoolgebouwen hun 
bestemming te laten behouden. 

De Beatrixschool is een enorm gebouw, dat 
straks op loopafstand ligt van het metrostation 
op de Van Hasseltweg. De Damesbende van 
Buiksloot vindt dat de school zijn onderwijsbe-
stemming moet houden. 

De Damesbende van Buiksloot vindt 
Noord de plek voor een opleiding in 
mechatronica op mbo- en hbo-niveau.

Uit de bocht 
Het blijft gebeuren dat auto’s uit de bocht vlie-
gen bij de afrit van de Van Hasseltweg. Zie het 
scheve bord en het kapotte hek. 



Botonde noordkant kruisingsvrij 
In juni heeft de damesbende aan mevrouw Marti-
ne van Bergen, de nieuwe manager van het CAN, 
geadviseerd over extra fietspaden om de botonde 
veiliger te maken en de fiets- en voetverbindingen 
korter. 
De damesbende heeft haar het ontwerp van Paul 
Rijnaarts en Kees Alberts uit 2008 overhandigd 
met een fietspad aan de noordkant van de boton-
de, kruisingsvrij. De deelraad was er toen voor, 
maar zag er vanaf omdat er haast was. Achteraf 
blijken er jaren de tijd geweest te zijn. Er is onge-
bruikte ruimte onder het viaduct. Het kan nog. 

Fietspad over de bouwweg 
Een populaire sluiproute voor fietsers en voet-
gangers loopt van de westkant van de botonde 
langs de oprit en over de bouwweg naar het 
Buiksloterzeedijkviaduct. De damesbende drong 
er bij mevrouw Van Bergen op aan van de sluip-
route een echt fietspad te maken. 
Het zag er naar uit dat achter de nieuwe scher-
men ruimte was, maar nu het werk vordert, wordt 
het aan het eind krap achter het scherm (tussen 
scherm en sloot). Tegelijk wordt echter een betere 
route zichtbaar: niet achter, maar vóór het geluid-
scherm (zie de foto hieronder).  
Deze route heeft voordelen. 
1. Het is een snelle, korte route.
2. Fietsers hoeven niet over de botonde.
3. De aansluiting van de oprit komt haaks op de 

botonde. Dat is beter, omdat het de snelheid 
uit het autoverkeer haalt (Second opinion over 
de botonde, SWOV 2010). 

4. De oprit krijgt een stedelijke uitstraling, dat 
maakt automobilisten oplettend.

5. Fietsers zijn zichtbaar voor langsrijdende 
auto’s. Dit is goed voor de sociale veiligheid. 

Fundament geluidsscherm langs oprit van de boton-
de naar Nieuwe Leeuwarderweg. Rechts van het 
scherm lijkt ruimte voor een fietspad, maar aan het 
eind wordt het krap. Links kan ruimte gemaakt 
worden door de oprit te verschuiven. Dat kan. 

De botonde heeft een constructiefout: de oprit staat 
er niet haaks op. Hierdoor hoeven auto’s zoals de 
gele auto, niet af te remmen. De oprit zou moeten 
worden verlegd. De foto toont dat er ruimte voor is 
waar nu de platen liggen voor het bouwverkeer. Als 
de oprit wordt verschoven, komt er langs het scherm 
ruimte voor een fietspad.

Blazersconcert 
Vrijdag 28 augustus 2015 om 20:00 uur 
in de Buiksloterkerk speelt 

blazersensemble Timber 
o.a. Odyssee van Stacey Berk. 
Met een verhaal en toelichting. 
M.m.v. verschillende buurtgenoten. 



Debat gewaardeerd 
In het programma Zomergasten zei Adriaan Geu-
ze, de ontwerper van het Noorderpark, niets over 
het park. Ook over inspraak liet hij zich niet uit, 
maar wat hij er van vindt lazen we in de krant van 
gisteren: “In Utrecht en Amsterdam lullen ze ja-
ren over projecten. Dat moet geen taboe zijn. Als 
kunstenaar vind ik zo’n debat fantastisch.” 

Bomen 
Voor het Noorderpark zijn indertijd bij Boomkwe-
kerij Udenhout 620 bomen en 60.000 klimop-
planten besteld. Als we in en om het park tellen 
komen we nog niet tot 300 nieuwe bomen. Waar 
zouden de andere zijn? 

Klimop  
Er is in Volewijkspark-oost klimop geplant. Veel is 
verdord, maar 60.000? Zou er van die klimop ge-
noeg over zijn voor hangende tuinen over de 
damwand?

Langs de snelweg bij Leiderdorp staat een 
muur van gebouwen die Adriaan Geuze gruwe-
lijk vindt. In Noord ergeren mensen zich aan de 
roestige damwanden langs de entree van Am-
sterdam. Het bestuur van bewonersvereniging 
Buiksloot probeert nog steeds de roestige wan-
den met klimop bekleed te krijgen.

Geluidsscherm  
Adelaarsweg 
Vóór de aanleg van de NZ-lijn stond 
vanaf de IJtunnel een geluidsmuur 
langs de Nieuwe Leeuwarderweg. 
Bij het stadsdeelkantoor is hij terug, 
langs de Loenermark wordt er aan 
gewerkt, maar langs de Adelaars-
weg? Het stadsdeel heeft 8 ton ge-
reserveerd, maar er is een miljoen 
meer nodig en daarover moet nu de 
stad beslissen. De mensen op de 
Adelaarsweg die eerst aan het park 
woonden, zitten nu pal aan de snel-
weg. Martin van Veen doet zijn best 
de schermen op de politieke agenda 
van de gemeenteraad te krijgen. De geluidsmuur vlak voor de sloop in 2008; een deel van het 

struikgewas is gerooid. De geluidsmuur had zo verstopt gestaan 
in het groen, dat veel mensen niet wisten dat hij er stond.


