
Fietspaden en voetpaden 
Bewonersorganisaties in het centrum van Am-
sterdam Noord bereiden zich voor op overleg 
over de nieuwe plannen die de centrale stad voor 
Elzenhagen-zuid maakt. De dames van de Da-
mesbende van Buiksloot zetten zich sinds 2005 in 
voor de oostwestverbindingen voor fietsers en 
voetgangers en hebben nog eens hun wensen en 
adviezen kenbaar gemaakt. Zie het kaartje op 
bladzij 2. De dames raden aan: 
1. herstel van de kruisingsvrije verbinding 

aan de noordkant van de Nieuwe 
Purmerweg, zoals in 2008 voorgesteld 
door Kees Alberts en Paul Rijnaarts en 
onderschreven door de stadsdeelraad,

2. een lage fietsbrug die het Jan Tho-
méepad verbindt met het Hisgenpad 
(niet door het stationsgebied),

3. een gestrekt fietspad langs de IJdoorn-
laan van Gele brug tot Waterlandplein,

4. het Bouwwegfiets/voetpad (zie foto’s),
5. het Kaagmanpad tussen Nieuwe 

Leeuwarderweg en Clusius College,
6. als de kruisingsvrije verbinding aan de 

noordkant van de Nieuwe Purmerweg 
er niet komt, terugleggen van het fiets-
pad langs Nieuwe Purmerweg naar de 
zuidkant van de rijweg,

7. veilige fietsroute langs de Werengouw.
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Fietser van de bouwweg loopt op de laatste 
meters vast op het autoverkeer.

Fietsers op de bouwweg.
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Geel: fietspaden; 
geel gestippeld fietsroutes 
waar ook auto’s rijden. 
Rode ring: gevaarlijke 
plaats voor fietsers en 
conflicten met autover-
keer; 
rode gestippelde ring: toe-
komstige gevaarlijke pun-
ten. 
Blauw gestippeld: voor-
stellen voor verbetering.
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Wandelaars over de bouwweg.

De zeven adviezen van de Damesbende van Buiksloot voor oost-west verbindingen voor fietsers en 
voetgangers (blauw gestippeld).



Bootjes 
Vorige week, het was nog geen 1 april 
2016, lag er weer een bootje langs de 
Buiksloterweg in het Florapark. Op een 
plek waar het niet mag, ook ’s zomers niet. 
Het is er tamelijk gevaarlijk, zo vlak voor 
de draaikom, waar langsvarende vrachtbo-
ten niet stabiel in de vaart liggen. 
Het stadsdeel heeft vorig jaar toegezegd 
te gaan handhaven en de illegale water-

camping/zomerwoonwijk dit jaar niet lan-
ger te gedogen, mits de provincie de ver-
ordening voor het NHkanaal aanscherpte. 
Dit heeft de provincie gedaan. Aanleggen 
langs het NHkanaal is verboden, behalve 
tussen blauwe P-borden die naar elkaar 
wijzen. De borden staan er nu: aanleggen 
in het Florapark mogen alleen recreatiebo-
ten in de zomer voor maximaal 3 dagen . 

Handhaven 
Op 31 maart 2016 lag er één bootje, op 1 
april kwamen er twee bij en op 2 april nog 
acht. Op dezelfde plekken als vorige jaren, 
alsof ze vaste plaatsen hebben.
De dames hebben het stadsdeel ge-
vraagd, direct op te treden. Het stadsdeel 
reageerde omgaand: de constatering is 
doorgegeven aan de handhavers. 

Het eerste bootje en passerende vrachtvaart.

Sommige van de bootjes zijn weer te huur via 
Airbnb. Met kaarsenverlichting, douchen in het 
zwembad of bij camping Vliegenbos, en een wc 
op het open water.



Kap van 120 bomen 
De gemeente meldde in de digitale be-
kendmakingen dat het besluit over de kap 
van 120 bomen bij het Volewijkspark 
(postcode 1025 XL?) is aangehouden. Het 
gaat om 4 bomen in Volewijkspark-west en 
om verspreide bomen in de wijde omtrek. 
Over het algemeen dode bomen, slechte 
bomen of bos dat wordt uitgedund. 

Geluidsmuren klaar 
Achter de Buiksloterdijk zijn de geluidsschermen klaar. Er wordt een nieuwe laag tuingrond aange-
bracht. Op de foto wordt de tijdelijk trap weggehaald. 

Ruitje tik 
Vrijdagavond 
om half 
twaalf is uit 
een auto op 
de dijk ge-
reedschap 
geroofd. 


