
Ligplaatsen maximaal 72 uur 
De provincie wijzigt het ligplaatsverbod op het 
Noordhollandsch Kanaal. 
De aanlegplaats in het Florapark was bedoeld 
voor passanten, maar is de zomerlocatie gewor-
den van ontheemden, die geld beginnen te ver-
dienen door hun boot te verhuren aan toeristen. 
Er zijn geen voorzieningen, geen water, geen 
WC. Het stadsdeel reageerde op alle klachten 
met verwijzing naar de provincie. Die moest eerst 
zijn verordening verbeteren. 

Het ligplaatsverbod bestaat sinds 1995. Aanleg-
gen is verboden in het hele NHkanaal, behalve op 
locaties waar blauwe borden met een P of een 
bolder staan. Daar mag 3x24 uur worden aange-
legd. U leest het goed, àls er een uitzondering is, 
dan voor maximaal 72 uur. Dat geldt dus al sinds 
1995. GS stelt twee wijzigingen voor:
1. Terugkeren mag niet binnen 24 uur (was 12 

uur). Dit eiste het stadsdeel omdat het aan-
legverbod anders moeilijk te handhaven is. 

2. De uitzondering op het aanlegverbod kan op 
recreatieve locaties beperkt worden tot het 
zomerseizoen van 1 april tot 1 november (tot 
nu toe was het van 16 april - 15 oktober).

Handhaven 
De provincie gaat over de bevaarbaarheid van 
het kanaal. De Damesbende van Buiksloot meent 
dat de gemeente om de leefbaarheid en de bruik-
baarheid van het park te bewaren betere midde-
len heeft dan de provincie: APV (openbare orde), 
GGD (hygiene), rioolbeleid en vignet voor kleine 
boten (Waternet). 
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Watervisie 

Ons is ontgaan dat er een ontwerp van een nota    
Watervisie ter inzage lag. Bij de Bekendmakingen 
hebben we hem niet gezien. 
Kijk hier: https://www.amsterdam.nl/gemeente/
volg-beleid/watervisie-amsterdam/ 
In de ontwerp nota Watervisie wil de gemeente 
voor een dynamisch gebruik van het water in de 
hele stad:
• de relatie land-water verbeteren en
• de beleefbaarheid van water vergroten. 
De Watervisie kan veel goeds brengen in Noord. 

Citaten Watervisie 

Mensen zonder bootje 
Binnen de ring A10 bestaat meer dan veertig pro-
cent van de openbare ruimte uit water. 
Water moet een beleefbaar onderdeel van de 
openbare ruimte zijn. Zeker ook voor mensen die 
geen bootje hebben.
Zonzijde van het IJ 
De hele noordelijke IJ-oever doorgaande fietsrou-
te . . . een fietsroute Amsterdam - Zaandam 
en . . . de zonzijde van het IJ bruikbaar voor alle 
Amsterdammers.
Pootje baden en zwemmen 
Als water en wal openbaar zijn kun je het water 
echt beleven, er dichtbij komen, er pootje baden 
of te zwemmen. 

Geannexeerde oevers  
Delen van oevers zijn soms geannexeerd door 
woonbootbewoners die er tuintjes maken. 
Het kan nodig zijn om auto’s te weren, woonboten 
te verplaatsen, kades vrij te maken van plezier-
bootjes en obstakels (hekken, heggen, meterkast-
jes, postbussen) te verplaatsen. 

Strandje aan het NHkanaal in Volewijkspark-west

Bij de woonboten aan de Buiksloterweg 

U kunt nog tot 17 februari 2016 uw zienswijze over 
de Watervisie indienen.
Digitaal aan: watervisie@amsterdam.nl
Per post aan: Gemeenteraad van Amsterdam, per 
adres: directeur van Ruimte en Duurzaamheid, 
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam
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Buikslotermeerpark 
In het Buikslotermeerpark zijn negen “watervilla’s” 
gepland, blijkt uit het ontwerp voor “Bestem-
mingsplan Noorderkwartier”. (Noorderkwartier is 
een stuk van Elzenhagen-noord en een stuk van 
het Buikslotermeerpark).
Het Buikslotermeerpark is in 2011 geopend. Het 
is een spannend ruig gebied, dat vanaf het Kort-
hagenhuis onderlangs de Ring A10 loopt. Door 
het park stroomt water dat door riet en waterplan-
ten wordt gereinigd. 
De Technische Advies Commissie Hoofdgroen-
structuur meent dat dit groen niet gemist kan 
worden, maar kan er niets aan doen dat er toch 
wordt gebouwd. 
Het speel-park naast de Witte Balkons, zou ook 
bebouwd worden, maar dat is niet in het ontwerp 
bestemmingsplan opgenomen. Door reacties van 
de bewoners van de flats? 
Bestemmingsplan Noorder-
kwartier is te vinden op de 
website ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het ID van het plan is 
NL.IMRO.
0363.N1209BPSTD. Als dat 
niet werkt, klik dan op de 
kaart. 

Passantenhaven in het Florapark? 
De bestuurscommissie van Noord heeft aan B & W gevraagd in de Watervisie op te nemen dat de pro-
vincie een passantenhaven realiseert aan het Noord Hollandsch Kanaal. Is dat hier in het Florapark? 
En wordt dat een bruisende plek met de horeca en luxe voorzieningen zoals wellness waar de Watervi-
sie van spreekt? 

Alle parken hebben een vrienden vereniging, 
maar dit nieuwe park nog niet. Wie neemt het 
initiatief voor de Vereniging Vrienden van het 
Buikslotermeerpark??

Zienswijzen moeten voor 1 maart 
2016 zijn ingediend bij 
B & W van Amsterdam. 
p/a Directeur Ruimte & Duur-
zaamheid
Postbus 2758, 
1000 CT Amsterdam Bestemmingsplan Noorderkwartier

Nieuwe Leeuwarderweg

Van HeekwegIJdoornlaan

speelpark

watervilla’s

http://ruimtelijkeplannen.nl


Begrafenis van 
Mark de Rouw. 
Volgens de nieuwe 
traditie op de 
Buiksloterdijk te 
voet. 

In overleg is besloten 
in Volewijkspark-west 
er een paar bomen 
tussenuit te halen. 
Ruimte voor de andere 
bomen en weer zon op 
de grond. 

De verbrede stoep lokt parkeren uit.  Inspectie van het riool achter de Buiksloterdijk. 
De meeste putten waren goed bereikbaar.


