
Overtuinen 
De overtuinen langs de Buiksloterdijk liggen op 
grond van de gemeente. In Noord is ±110.000m2 

gemeentegrond in gebruik als tuin bij woningen 
en woonboten. Voor ±1000 tuinen is een erf-
pachtcontract of een huurovereenkomst. Onge-
veer 2000 tuinen zijn gewoon in gebruik geno-
men; tot nu toe gratis. Erfpacht is duur, doordat 
behalve de jaarlijkse canon ook notariskosten be-
taald moeten worden(±€1500). Huurders betaal-
den tot 2014 €5 à €7 per m2 per jaar.In andere 
stadsdelen is dit meer, soms veel meer (€25).
In 2007 heeft het stadsdeel besloten aan de on-
gelijkheid in Noord een eind te maken en voor 
alle tuinen huurcontracten af te sluiten . Woon1 -
bootbewoners die al jaren oevers als tuin gebruik-
ten verzetten zich. Verder dan een inventarisatie 
en een Plan van aanpak kwam het stadsdeel niet.
Begin maart 2014, dus net voor de gemeente-
raadsverkiezingen (waarbij de stadsdeelraden 
werden opgeheven), heeft het stadsdeel besloten 
de huur voor tuinen op gemeentegrond tijdelijk op 
nihil te zetten. In de zomer van 2014 kregen 

huurders (niet allemaal) een aanvullende con-
tract: uw huur is voorlopig nihil, omdat nog niet 
met alle gebruikers van gemeentegrond huur-
overeenkomsten zijn gesloten. 
Verwacht werd dat de stad nieuw beleid zou gaan 
voeren. RVE Gemeentelijk Vastgoed  blijkt er 2

mee begonnen, want een enkele gebruiker heeft 
een huurcontract aangeboden gekregen tot 29 
februari 2016 met een tijdelijke huur van €0, niet 
langer, want per 19 maart 2016 (twee jaar na de 
opheffing van de stadsdeelraad) vervalt de Nota 
Tuingrond. Ze krijgen daarna een contract voor 
onbepaalde tijd, tegen andere voorwaarden, maar 
welke en tegen welke prijs is onbekend. 
Ook een huurder kreeg dit aanbod. Vreemd, want 
die heeft al een contract en opgeschorte huur. 
Waarom huurders aangesproken als nog niet alle 
gebruikers die geen huurcontract hebben, bena-
derd zijn? Antwoord: RVE Gemeentelijk Vastgoed 
heeft het dossier niet van het stadsdeel over de 
tuinen op gemeentegrond. Bewaar dus uw con-
tract. De nota is straks vervallen maar uw con-
tract niet. 

 Beleidsnota Gebruik grond en water rondom huis en boot door particulieren, Stadsdeel Amsterdam-Noord, kortweg de Nota 1

Tuingrond
 RVE betekent resultaat verantwoordelijke eenheid, het nieuwe jargon in de gemeente voor afdeling of dienst. 2
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Adelaarsweg 
Zaterdag heeft de SP onderzocht hoe op de Ade-
laarsweg wordt gedacht over de verdwenen ge-
luidsschermen. Zij hoorden van veel mensen ten 
noorden van de Johan van Hasseltweg dat ze erg 
veel last hebben van de “oren” (de op- en 
afritten). Bewoners zijn boos, ze willen dat de ge-
luidswal zo snel mogelijk wordt terug geplaatst.
Ook bewoners ten zuiden van de Johan van Has-
seltweg zijn om hun mening gevraagd. Zij zeggen 
aan het geluid te wennen, maar de geluidsscher-

men terug te willen zoals ze waren: verpakt in 
groen en met bomen en struiken ervoor. 
Robert Brand (SP-fractie in Noord) snapt de 
boosheid van bewoners: “Er zijn in het verleden 
beloftes gedaan om de geluidsoverlast aan te 
pakken. Deze zijn niet nagekomen, en bewoners 
zitten nog steeds in het lawaai. Daar moet wat 
aan gedaan worden.”  

Zicht op de Adelaarsweg over het NHkanaal. Achter de kademuur loopt de weg naar de IJtunnel. 
Rechts op de foto staat nog een stukje van de geluidsmuur, dik bekleed met klimop en een bosstrook 
erachter. De rest van het scherm is in 2005 door de NZlijn weggehaald om de metro te kunnen aan-
leggen. Het fietspad langs de Adelaarsweg is toen tijdelijk gebruikt voor autoverkeer. Toen de NZlijn 
hier klaar was, is wel het fietspad hersteld, maar niet de geluidsmuur, want volgens de NZlijn wordt 
de geluidshinder in 2020 zonder scherm minder dan hij met scherm in 2003 was.

SP enquêteert langs de Adelaarsweg. Op de 
fiets Martin van Veen die de coördinatie van de 
buurtactie op de Adelaarsweg heeft overgeno-
men van Elmie de Graaf. 



Een meisje van dertien 
In 2006, toen de Damesbende van Buiksloot 
foto’s stond te maken van het bouwhek dat de 
NoordZuidlijn had neergezet langs de Adelaars-
weg, kwam een meisje van dertien op hen afhol-
len. Ze riep: “Het komt goed hoor! Ik heb een brief 
van de burgemeester!”. Ze vertelde dat de kinde-
ren uit de buurt altijd speelden in het groen tus-
sen het fietspad en het geluidsscherm. Omdat dat 
niet meer kon, had ze de burgemeester geschre-
ven. Burgemeester Cohen had haar terug ge-
schreven dat het goed kwam. 

Vorige week hoorde een 
bewoner van de Ade-
laarsweg ’s morgens 
vroeg een maaimachine, 
toen hij net onder de dou-
che vandaan kwam. Hij 
schoot in zijn ochtendjas 
en holde naar buiten. Net 
op tijd om te voorkomen 
dat de struiken die met 
een buurtactie zijn geplant 
werden weggemaaid. 
Op de foto van 9 maart 
2013 worden in de stro-
mende regen de struiken 
geplant. Rechts op de foto 
de man van de ochtendjas. 

Gat in het 
hek. Hier 
worden wel 
eens honden 
uitgelaten. 

Van links naar rechts: Adelaarsweg, ambtenarenfietspad, nieuw hek, groenstrook met jonge aanplant, 
IJtunnel-weg; uiterst rechts metrostation in aanbouw. Tot 2005 stond een geluidsmuur langs de weg 
en was er een toegankelijke groenstrook tussen geluidsmuur en fietspad. Toen de NZlijn hier klaar was, 
is de muur niet teruggezet en de groenstrook niet teruggeven aan de buurt. De groenstrook is door een 
hek langs het fietspad onbereikbaar gemaakt.



Kruispunt 
Nu de Van der Pekstraat 30km-weg is geworden 
en op marktdagen is afgesloten voor auto’s, is het 
verkeer op de Meidoornweg veel drukker gewor-
den. De Hagedoornweg was al druk en is nog 
drukker. De wegen zijn breed en geasfalteerd en 
geven automobilisten de indruk dat ze hard kun-
nen rijden. Dat doen ze ook. Op het kruispunt 
vinden auto’s hun weg, maar voor fietsers is de 
oversteek verwarrend. 

De Damesbende van Buiksloot vreest dat het hier 
nog drukker zal worden als de brug van Over-
hoeks naar de Laanweg klaar is en vindt dat dit 
kruispunt snel beter moet worden ingericht, in elk 
geval voordat de brug klaar is. Een goed voor-
beeld is de rotonde op de kruising Beemster-
straat/Werengouw.

Oversteken op het kruispunt Hagedoornweg/
Meidoornweg (bij de Ritakerk) is voor fietsers 
lastig. De fietser op de foto wil naar links. Hij 
stopt en bekijkt de situatie.  

De fietser steekt uiteindelijk over onder de be-
scherming van de zebra, waar een andere fiet-
ser oversteekt. 

Verademing op de Beemsterstraat 
De kruising Beemsterstraat/Werengouw is jarenlang gevaarlijk geweest. Er ligt nu tot opluchting 
van de fietsers een rotonde. De Damesbende van Buiksloot vindt dit een goed voorbeeld voor de 
kruising Hagedoornweg/Meidoornweg.


