
Hekken 
Bij het middelste viaduct over de Nieuwe 
Leeuwarderweg (NLW) zijn hekken ge-
plaatst in het park. Er wordt opgehoogd 
voor de fietsbrug. In een bewonersbrief van 
de gemeente stond, dat het eind oktober 
zou beginnen. Het is nog niet begonnen en 
onbekend is wanneer het gebeurt. 
De Damesbende van Buiksloot heeft geïn-
formeerd waarom een groep bomen achter 
de hekken op het werkterrein staat. De da-
mes vrezen schade aan de bomen. Gezien 
het verleden zijn ze bang dat er gekapt gaat 
worden. Dat blijkt allemaal niet de bedoe-
ling. 
En waarom is het olifantenpad van het via-
duct naar het voetbalveld door de hekken 
afgesloten? Het is een geliefde route voor 
wandelaars. Ook dat is een misverstand.    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Het pad hierboven is geen olifantenpad, maar een slecht 
onderhouden vluchtweg voor de verlaagde weg.  
Hieronder —achter de hekken tussen de bomen — het oli-
fanten pad van viaduct naar voetbalveld. 
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Elzenhagen Zuid 
Het masterplan voor Elzenhagen-zuid is door 
B&W ingetrokken, hoorden we bij de Klankbord-
groep CAN. De ontwikkeling van het gebied is 
door de bestuurscommissie aan de centrale stad 
overgedragen. Het stadsbestuur wil er tweemaal 
zoveel huizen als oorspronkelijk gepland. Daarom 
komen er langs de NLW hoge flats. De laagste 
flats (zeshoog) komen bij de Nieuwe Purmerweg. 
Er komen ook een moskee en een basisschool.
Het stadsbestuur heeft haast met woningbouw. 
Elzenhagen-zuid wordt niet eerst helemaal opge-
hoogd. Het gedeelte waar nu de sporthal staat 
wordt wel opgehoogd, om de kanaaldijk te ver-

sterken. Anders mogen daar geen woningen ge-
bouwd worden. Het worden “terraswoningen”. De 
sporthal gaat naar een binnenterrein van een blok 
flats in de buurt van het metrostation. 

De foto laat zien dat er ruimte is om de afrit van 
de NLW naar links te schuiven om een fietspad 
langs het geluidsscherm te leggen. Het zou een fij-
ne fietsroute naar de (oude) Leeuwarderweg 
worden, de Vogelbuurt en verder. Fietsers gaan 
dan over het viaduct en hoeven niet de afritten 
van de NLW over te steken. Bijkomend voordeel: 
de afrit komt haaks op de botonde en een aanleg-
fout van de botonde wordt hersteld. 

Aan de oostzijde van de NLW is van het “Kaagmanpad” (het olifantenpad van Texelweg naar Nieuwe 
Purmerweg) een tijdelijke weg gemaakt om geluidsschermen te bouwen. De damesbende bepleit hier 
een fiets/voetpad van te maken. De fundering ligt er. Bijkomend voordeel: het wordt automobilisten 
duidelijk dat ze bij de botonde in stedelijk gebied zijn en niet op een autoweg rijden. 



De atletiekbaan die net vorig jaar is vernieuwd, 
wordt verplaatst naar het zuiden, waar de DWV-
velden waren. De atletiekbaan moet weg, omdat 
bij het Jan Thoméepad (langs het ziekenhuis) een 
nieuwe lage fietsbrug over het kanaal komt. De 
damesbende is hier blij mee, de dames hebben 
er vaak voor gepleit. 
Van de geplande fietsbrug gaat een fietspad, 
schuin naar het viaduct bij het station. Fietsers 
moeten dan verder naar de Werengouw. De da-
mesbende vindt dat de route over het parkeerter-
rein en langs de Werengouw dan wel eerst veilig 
moet worden gemaakt voor fietsers. Op de vraag 
hoe fietsers die over de gele miljoenenbrug 
(IJdoornlaan) gaan, naar het Buikslotermeerplein 
moeten (en verder langs de IJdoornlaan) was 
geen antwoord. 
Het water van de Singel die van Elzenhagen-
noord wordt doorgetrokken naar de Nieuwe Pur-
merweg, wordt 15m breed en gaat met een extra 
rondje door Elzenhagen-zuid, omdat het Water-
schap meer waterberging eist. De Singel heet het 
water, maar ook de hoofdweg (met buslijnen) 
door Elzenhagen-zuid. Het wordt een drukke 
weg; hoe hij op de botonde wordt aangesloten is 
onduidelijk. 

De woonstraten in Elzenhagen-zuid worden smal. 
Parkeren moeten bewoners in hun tuin. Dat is in 
Elzenhagen-noord ook zo, maar de straten staan 
er toch vol auto’s doordat veel gezinnen twee 
auto’s hebben. De flats krijgen parkeergarages.
In Elzenhagen-noord worden vlakbij het station 
ook flats gebouwd, mogelijk studentenflats. Die 
zijn kleiner dus worden het er meer en voor stu-
denten zijn geen parkeerplaatsen nodig. 
Het plan voor Elzenhagen-zuid wordt fors gewij-
zigd. In de klankbordgroep is bezwaar gemaakt 
dat er pas inspraak is als het plan klaar is. We 
hadden u graag tekeningen van de plannen laten 
zien, maar dat mag niet. Eerst moeten alle amb-
telijke diensten het eens zijn. 

Dode boom 
Op een zaterdag viel een dode boom op het 
fietspad op de Buiksloterweg. Hij lag er zondag 
nog, toen een jogger passeerde, een foto nam en 
het meldde. 
De damesbende had bij de laatste grote storm 
gehoord dat de brandweer niet kwam voor fiets-
paden, ze meldden de boom dus digitaal. Maar 
de dames hadden het mis. De jogger (zie foto) 
belde en in in een mum van tijd was de brand-
weer er. Bellen dus in zo’n geval (0900 88 44). 

Reactie op de digitale melding van de damesbende: “Wat is er gedaan? Een paar dode takken verwij-
derd.” De boom moet al lang dood zijn geweest. Zijn takken lagen verkruimeld op het fietspad.  
Het agendapunt “Achterstallig onderhoud openbare ruimte” (begroot op €36 miljoen) heeft de Alge-
mene Bestuurscommissie op 25 november 2015 niet behandeld. 



Bootjes weg 
Vorige week is het laatste bootje dat nog in het 
NHkanaal lag opgebracht. De toezegging van de 
provincie is dat volgend jaar boten niet de hele 
zomer in het Florapark mogen liggen, maar 
maximaal drie dagen (met een verbod om een 
boot telkens een  klein stukje te verhalen om on-
der het verbod uit te komen.)

Plastic 
Een bedrijf dat zich WASTED noemt heeft folders 
verspreid dat ze weer plastic gaan verzamelen. 
We weten niet precies wie het zijn. Op hun websi-
te staat dat ze een initiatief zijn van de Stichting 
Cities. Een stichting die in de begindagen van het 
Noorderpark wel eens wat organiseerde. 
U kunt al uw plastic in de containers van het 
stadsdeel kwijt; het wordt professioneel verwerkt. 
WASTED maakt van plastic zakken massieve 
blokken. U kunt ze zien bij de Roze Tanker. 

Naast de motorboot wordt het laatste bootje 
weggebracht. 

Container voor plastic afval bij het zwembad.         Plantenbak van plastic blokken bij de Roze Tanker


