
Het leek wel lente 
In Volewijkspark-oost is het water weggelopen en 
stonden de narcissen in bloei alsof het lente was.
Wij wensen u een 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Veranderingen 
De Noorderparkkamer is in het oude jaar voor het 
laatst te zien geweest over het water van het NH-
kanaal. In het nieuwe jaar zal het gebouwtje ver-
dwijnen achter ophogingen voor de nieuwe fiets-
brug.  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Auto’s in het park 
Het is leuk als de oude pompstations gebruikt 
worden, maar ze staan in het park. Zodra er acti-
viteiten zijn, rijden er auto’s die parkeren bij de 
oude pompstations. De Noorderpark-trust/Gele 
Pomp/Roze Tanker hebben voor aan- en afvoer 
een ontheffing voor één auto en er zijn afspraken 
over de route. De gebruikers kennen de regels 
echter niet of houden zich er niet aan. Parkeren in 
het park mag sowieso niet.

Zwaar verkeer 
Deze week reed een zware tankwagen over De 
Buiksloterdijk en het fietspad naar de Roze Tan-
ker (foto) en reed de ingang van het fietspad ka-
pot. Dit gebied is verboden voor vrachtwagens. 
De damesbende vraagt zich af voor welke 
vrachtwagens het verbod geldt en of er ontheffin-
gen zijn. Het bord betekent verboden voor 
vrachtwagens van 3,5 ton, maar er is een veror-
dening van het stadsdeel die op de Buiksloterdijk 
vrachtwagens toelaat tot maximaal 7 ton per as. 
De dijk verzakt op verschillende plekken en het 
fietspad waar de tankwagen reed, gaat over een 
oud, kwetsbaar deel van de duiker van de ring-
vaart van de Buikslotermeer. Mag zo’n auto?

Borden 
De buurt is bezaaid met borden. De Damesbende 
van Buiksloot wil er meer van weten. Heeft u info 
of ideeën, dan horen we het graag. 
Amsterdam heeft 
een nieuwe 
Richtlijn Beweg-
wijzering (2015). 
De damesbende 
wil graag weten 
wat die betekent 
voor het woud 
aan borden.  

Tankwagen 
De Roze Tanker is niet aangesloten op het riool. 
De septic tank wordt om de paar weken geleegd; 
tot nu toe met een kleine giertank en een trekker. 
Voor zwaar verkeer is de bouwweg aangelegd. 
Het fietspad kan geen zware last dragen. Toen de 
NLW verlaagd werd, had het stadsdeel geen geld 
om de duiker van de ringvaart te vervangen. 
Daarom is het fietspad opgehoogd met piep-
schuim en ongeschikt voor zwaar verkeer. 



Ruimte voor fietspad 
Er is al jaren fiets-sluipverkeer van de botonde 
over de bouwweg naar het viaduct over de Nieu-
we Leeuwarderweg (NLW). Het is een prettige, 
korte, snelle route met weinig hoogteverschil. 
Nu de schermen er staan is duidelijk dat er ruimte 
is voor een fietspad langs het scherm als de oprit 
een paar meter verschoven wordt, wat kan.
Op deze route hoeven fietsers de opritten van de 
NLW niet te kruisen. Dit is van extra belang, om-
dat het autoverkeer drukker zal worden als El-
zenhagen-zuid bebouwd is en als het Wadden-
wegviaduct is afgesloten. Met verschuiven van de 
oprit wordt bovendien een aanlegfout van de 
botonde verbeterd. 

Mooie kant 
De schermen staan met hun mooie kant naar het 
voortrazende autoverkeer en de metro. Bewoners 
kijken voorlopig tegen de kale achterkant aan. Er 
moet klimop tegenaan komen. 

Maatschappelijk initiatief  
Dinsdagavond 5 januari 2016 om half acht is in 
het Breedhuis (Het Breed 16, t.o. Benedenlangs 
97) een gesprek over Amsterdammers die actief 
problemen zelf oplossen. Er is geen geld, maar 
wel steun van de stad. Op 29 januari 2015 om 
15:00 uur is een slotdebat in het stadsdeelkan-
toor. Dan is er o.a. een filmpje over de dames-
bende. Zie https://www.amsterdam.nl/noord-ge-
bied/nieuws-noord/denk-mee-ruimte/ 

Schermen ophijsen 
In de nacht van dinsdag op woensdag en misschien ook van woensdag op donderdag wordt de boton-
de op de Nieuwe Purmerweg afgesloten voor auto’s. Er komt een omleiding maar onduidelijk is hoe. 
De damesbende denkt dat de omleiding over de IJdoornlaan en de Meerum Terwogtweg zal gaan en 
heeft de NZlijn erop gewezen dat er nog een bord staat dat die route afgesloten is. Als dat zo zou zijn, 
zou de buurt onbereikbaar zijn. De NZlijn heeft nog niet geantwoord.



Honden 
Het was bijna iedereen, ook het 
stadsdeelbestuur, ontgaan dat in 
2011 in Noord het algemene Am-
sterdamse hondenbeleid is inge-
voerd:
• overal aanlijnen
• altijd poep opruimen
• op speelvelden geen hond.

Op 9 december 2015 is in het 
stadsdeelkantoor gesproken over 
losloopgebieden. Het was een 
chaotische bijeenkomst. Het voor-
stel van het dagelijks bestuur is in 
de parken loslopende honden toe 
te staan (lichtgroen op het 
kaartje), behalve waar gespeeld 
wordt  (rood op het kaartje). Poep 
moet ook in een losloopgebied 
worden opgeruimd. 
Er zijn onbeantwoorde vragen:
-komen er hondenuitlaat-services 

naar de losloopgebieden?
-mogen honden ook ’s zomers los 

op het eiland en langs het ka-
naal?
-kunnen hondeneigenaars straks 

bij de nieuwe fietsbrug komen?
-wordt er gehandhaafd? 

Er is weer een auto uit de bocht gevlogen langs 
het ambtenarenfietspad bij de Adelaarsweg. 

Buiksloterdijk


