
 
Schermen 
Deze week zijn betonnen schermen langs de 
Nieuwe Leeuwarderweg geplaatst, ter hoogte van 
het Clusius en Damstede. 
Voor de woningen op de Buiksloterdijk werken zij 
averechts. Zoals de schermen die er vroeger 
stonden, weerkaatsen ze het geluid. 
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Damesbende van Buiksloot

Op de achtergrond Damstede.  

Gezicht vanaf de Buiksloterdijk. Tussen het 
lage en hoge scherm rijden de auto’s en straks 
de metro. 
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Gebiedsplan Oud Noord  
De bestuurscommissie is bezig met gebiedsplan-
nen. Dat zij plannen om in buurten iets extra’s te 
doen. De bestuurscommissie maakt een keuze uit 
de wensen die de zg. “gebiedsmakelaars” opha-
len. Gebiedsmakelaars zijn ambtenaren die de 
wijken in gaan. 
Niet alle wensen komen in het gebiedsplan. Wij 
missen bijvoorbeeld in Gebiedsplan Oud Noord:
- het geluidsscherm langs de Adelaarsweg,
- een trap op de plaats van het olifantenpad 

naar de Urkstraat,
- verharding van het “Kaagmanpad”
- het “bouwwegfietspad”
- Volewijkspark-west.
Opvallende punten die er wel in staan: 
- een pont meer bij het Tolhuis, 
- herinrichten pontplein, 
- een tijdelijke brug over NH-kanaal bij de Wil-

lemssluizen naar de Meeuwenlaan
- verbetering rotonde Mosveld en Meidoornweg
- Noorderpark=Florapark weer opgepakt. 
U kunt het plan hier zien: 
https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/gebiedsgericht/
gebiedsplannen-2016/gebiedsplannen-noord/document-1 

De gebiedsplannen van de gemeente worden uit-
gewerkt in Wijkplannen. We hebben er concepten 
van gezien, maar we kunnen u geen link geven 
want ze zijn van de website van de gemeente 
verdwenen. De gemeente wil o.a. bewoners-
avonden tweemaal per jaar, een wijkkrant en een 
website: https://www.amsterdam.nl/buiksloterdijk/

Kaagmanpad.  
Het plan om een wandelpad te maken tussen het 
Clusius en Nieuwe Leeuwarderweg is een oud 
voorstel van de heer Kaagman. Dat is dus achter 
de schermen langs. Als de bouwers straks weg 
zijn ligt er een prachtig fundament.  

Trap naar de Urkstraat 
In de Klankbordgroep Noorderpark is voorge-
steld het inmiddels diep uitgesleten olifantenpad 
van het viaduct naar de Urkstraat te vervangen 
door een trap. Het is een route van het Blauwe 
Zand naar het park en van de Buiksloterdijk 
naar de de bushalte.  
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Water bevriest 
Toen het vroor werd het fietspad hier glad, pre-
cies voor de bocht, terwijl overal de straten 
droog waren. Er was zout gestrooid, maar het 
spoelde weg. 
Bij de drukke T-kruising van fietspaden bij het 
viaduct onder de Nieuwe Purmerweg (naast het 
Clusius) stroomt altijd water over het fietspad. 
De damesbende heeft de gemeente en Waternet 
gevraagd het lek te zoeken.  

Bouwwegfietspad 
De Damesbende van Buiksloot pleit al jaren voor een fietspad van de Nieuwe Purmerweg langs de op-
rit naar het Buiksloter zeedijkviaduct. De projectmanager van het Noorderpark vond het zo’n goed 
idee dat hij de NZlijn heeft gevraagd de bouwweg te laten liggen. Het is een korte route zonder krui-
singen met autoverkeer richting. Het is een populaire sluiproute van Elzenhagen naar Vogelbuurt, 
IJpleinpont en Oostveer, maar het eerste stuk is nu gevaarlijk.  
De bouwer van de schermen laat een prachtig geëgaliseerd stuk achter, dat meer dan breed genoeg is 
om de afrit een paar meter te verschuiven. Dan is er niet alleen ruimte voor een fietspad, maar de afrit 
komt haaks op het hart van de rotonde liggen waardoor de snelheid uit het autoverkeer wordt ge-
haald (SWOV-advies).

Buikslotermeerpark 
In het vorige nummer deden we een oproep 
voor de oprichting van een vereniging Vrien-
den van het Buikslotermeerpark. Zover is het 
nog niet maar er is wel een groep die een 
brief aan de gemeente heeft geschreven 
over het plan voor watervilla’s in het park.



Inbraken 
Er waren vier inbraken op de Buiksloterdijk met 
het zelfde patroon: een steen door een ruit aan 
de achterkant als de bewoners niet thuis waren. 
Een hoop troep, veel schade, maar als buit alleen 
munten en geld. Let op de huizen van uw buren 
en bel 112 als u iets ziet.  

Kletterend water 
Uit de damwand langs de Nieuwe Leeuwarder-
weg kletterde weer water. Deze keer aan de 
westkant, onder het middelste viaduct.  
De damwanden van de Nieuwe Leeuwarderweg 
zouden volgens de NZlijn door roest en vuil 
dichtzetten, dat deden ze niet. Sinds ze een paar 
jaar geleden zijn dichtgelast, lekken ze minder, 
maar dicht zijn ze niet.  
De damesbende meldde het bij de NZlijn, omdat 
het bij vorst mega ijspegels worden, maar de NZ-
lijn heeft het beheer niet meer. Dat doet Verkeer 
& Openbare Ruimte (V&OR). Betekent het dat dit 
de definitieve staat van de damwanden is en dat 
ze niet worden afgewerkt? Bekleding met ge-
luidsabsorberend materiaal zou de leefbaarheid 
van van park, buurt en fietspaden sterk verbete-
ren. 


