
Elzenhagen Zuid 
In december 2015 zijn van 'hoger hand' nieuwe 
eisen aan Elzenhagen Zuid gesteld. We weten 
niet wat de eisen zijn, wel dat het plan dat de 
klankbordgroep CAN in november 2015 heeft ge-
zien van tafel is. 
Buurtbewoners hebben aangedrongen op een 
open planproces. John Bel, projectmanager CAN, 
staat er positief tegenover, maar het is niet moge-
lijk, omdat er veel claims en toezeggingen zijn. 
Wat deze toezeggingen zijn, schrijft hij niet. 
Om tegemoet te komen aan de wensen van om-
wonenden wordt in april overlegd met vier bewo-
nersverenigingen, met de Krijtmolen (windcorri-
dors) en met de Volksbond (wooncentrum). Ver-
der komt er mogelijk een school en een moskee. 
De Damesbende van Buiksloot heeft gepleit voor 
veilige fietsverbindingen: een pad met een lage 
brug tussen Jan Thoméepad en Hisgenpad, een 
pad gestrekt langs de IJdoornlaan en een krui-
singsvrij pad langs de botonde. Zij pleiten ook 

voor het Kaagmanpad (langs de oprit achter het 
Clusius) en het bouwwegfietspad (langs de afrit 
naar het Buiksloterzeedijkviaduct). 
In april worden omwonenden gevraagd naar hun 
wensen en om mee te doen aan inspraak. Eind 
april komt dan een inventarisatie en in mei een 
reactie aan de hand van een maquette. Als B&W 
akkoord zijn is er in juni een nieuwe Nota van Uit-
gangspunten en kunnen zienswijzen worden in-
gediend. De antwoorden hierop moeten klaar zijn 
in augustus. In 2018 moet gebouwd worden. 

Voor info: j.bel@amsterdam.nl
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Louis Vinkloop in Elzenhagen Zuid, zondag 14 
maart 2016. ATOS heeft net een prachtige nieu-
we baan na jaren gehandicapt te zijn geweest 
doordat de baan was afgekeurd. Als Elzenhagen 
Zuid wordt opgehoogd, moet ATOS verkassen, 
misschien naar het oude DWV-terrein. Het zou 
een ramp voor de vereniging zijn als zij weer 
zonder baan komen te zitten. 
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Ransuil 
Achter de Buiksloterdijk zocht een ransuil deze week 
een slaapplek in de klimop op een geknotte wilg. De dui-
ven uit de boom rechts maakten er niets van. Merels en 
roodborstjes kwamen nieuwsgierig kijken, maar de ek-
sters uit de boom links maakten met veel krakeel aanval-
lende bewegingen. De uil bleef onverstoorbaar zitten tot 
de schemering viel. Hij is niet meer terug geweest.   



Meeuwenei verlichting 
De damesbende krijgt geregeld verzoeken 
om meldingen door te geven aan de ge-
meente. Zo hebben zij al tweemaal bij de 
Dienst verlichtingen gemeld dat langs het 
fietspad tussen het zuidelijk viaduct en de 
Meeuwenpleinbrug vijf lantaarns uit zijn. Er 
kwam tweemaal bericht terug dat de lan-
taarns gerepareerd zijn, maar helaas, ze 
brandden niet. 
Verderop op dit fietspad, langs het kanaal, 
staan geen lantaarns en fietsers er worden 
verblind door de auto’s. Op deze herhaal-
de klachten van meer dan een jaar gele-
den wordt niet gereageerd. Fietspad is 
druk en gevaarlijk in het donker. De da-
mesbende heeft fietsers gesproken die de 
weg kennen, maar niet zagen waar ze pre-
cies reden en op de autoweg raakten. 

Station Noorderpark 
Het Noorderpark is vanaf het station alleen 
te bereiken over de zebra over de Van 
Hasseltweg of via de Adelaarsweg. Park-
ontwerper Adriaan Geuze wilde een trap 
en een plankier onder de Meeuwenplein-
brug door. Het provinciale beheer van het 
NHkanaal accepteert dit niet. Wie verzint 
een betere toegang tot het park vanaf de 
metro? 
En waar is plaats voor een fietsenstalling?

Het hoge deel van het dak van Station 
Noorderpark wordt op zijn plaats geta-
keld.  



Noorderpark 
Sinds februari 2016 is er een interim manager 
voor het Noorderpark, Gertie Ruisink, staat op 
internet. Er staat bij dat het project Noorderpark 
met het oog op de metro wordt doorontwikkeld. Er 
wordt gekeken naar een 'vastgoedstrategie' voor 
'de paviljoens' en naar de 'suboptimale fietsrou-
tes'. Er moet wel eerst geld komen; daarom heb-
ben we er misschien nog niets van gehoord.
De damesbende mist in de plannen wat echt be-
langrijk is: afwatering en onderhoud van het 
groen en van de paden. Verder hebben de par-
ken die nu samen Noorderpark heten niets nodig. 
In wezen zijn het prachtige parken met schitte-
rende bomen. 
Er zijn ook geruchten over de tweede brug. De 
damesbende vindt dat het een lage, beweegbare 
brug moet worden, omdat er al een hoge brug 
gebouwd wordt. Een lage brug kan het fietsver-
keer over nemen dat nu aan de noordkant over 
de Meeuwenpleinbrug rijdt.
 

In Volewijkspark-west zijn vanaf het lindenlaan-
tje (langs de verlaagde weg) een trap en een 
strooiselpad aangelegd. Wandelaars blij! 

De schermen 
langs de 
Texelweg en 
de Buikslo-
terdijk zijn 
klaar op de 
nooduitgan-
gen na.  

De metro rijdt proef. De fotograaf hoorde een 
gierend geluid, zag het dak van de metro boven 
het lage scherm langsschuiven maar drukte te 
laat af. Straks komt er een metro om de paar 
minuten


