
Goed nieuws
Er is goed nieuws over de 
oostwestverbindingen. Nog net voor de 
kerstvakantie is de aansluiting tussen het “Peter 
Wittepad” en het betegelde fietspad naar de 
Van Hasseltbrug geasfalteerd.

Dat was broodnodig, want er zijn allerlei kleine 
ongelukken gebeurd. Dijkbewoners reden 
velgen kapot op scherpe randen van het 
gefreesde asfalt. In het donker was de machine 
op het pad amper te zien  en de randen al 
helemaal niet. 

Melding bij het digitale loket van het stadsdeel 
leverde onmiddellijk de reactie op dat 
rekeningen van de schade bij het stadsdeel 
kunnen worden ingediend. Mooi, maar ons zou 

toezicht en een verkeersregelaar liever zijn 
geweest.

Damwand

Voor de vakantie is stevig geheid, waardoor de 
deuren van de huizen in de buurt op het laatst 
stonden te klapperen en mensen van de 
Waddendijk belden wat er aan de hand was. 
Desondanks bleven een paar stukken 
damwand steken (foto). Dat blijft zo. Die gaan 
er niet verder in. 
Het werk wordt hervat in de tweede week van 
januari 2007. Het slopen van dit deel van het 
tunneltje zal dan nog wel een paar weken 
kosten. Waar de berg puin ligt komt eind januari 
een tweede bouwput. Die wordt er niet ingetrild; 
er komt een ‘silent piler’, omdat het nog dichter 
bij de huizen is. 
De pomp die de bouwput droog moet houden 
zal dag en nacht gaan draaien. Als hij overlast 
veroorzaakt komt er een stillere pomp.
De uitvoerders in Noord bleken zich niet bewust 
te zijn van de verbinding van de duiker met de 
achtersloot (waarover het bestuur een brief 
heeft geschreven, zie vorige nieuwsbrief). Ze 
leken niet van plan weer een aansluiting te 
maken. Toen we begonnen over de gewenste 
doorstroming dachten ze mee en suggereerden 
dat de pomp op de achtersloot zou kunnen 
worden aangesloten. Leuk idee, maar ja dat 
moet het waterschap en wie al niet goedkeuren. 
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Aan de klankbordgroep van het Noorderpark is 
bij het programma van eisen van de ‘lange 
brug’ van de Buiksloterdijk naar de oude 
Leeuwarderweg ook een schets getoond van 
het profiel van de Buiksloterdijk (zie boven). 
Aan de klankbordgroep is toegezegd dat hier 
nog eens naar gekeken wordt, want de dijk 
moet plaats bieden aan twee richtingenverkeer, 
druk fietsverkeer, parkeerruimte en een keerlus.
De lange brug zelf is breder en voldoet aan de 
minimum eisen: voor fietsers in twee richtingen 
4m en voetgangers 1,50 m. 

Noorderster
Wat voor de kerst niet is gebeurd, hoewel we er 
om verzocht hebben, is herstel van het pad van 
het tunneltje in het Volewijkspark naar de 
Noorderster. Hier is alle reden voor want het 
tunneltje blijft tot 2008 open. Het gaat pas 
dicht als aan de verlaging van de weg 
begonnen wordt.

In de vakantie zijn de bouwhekken omgegooid. 

Noorderpark
De NZlijn is klaar in het park. Er zou dus met de 
aanleg van het Noorderpark kunnen worden 
begonnen, als de parkontwerpers hun ontwerp 
klaar hadden. De klankbordgroep krijgt in 
januari 2007 het ontwerp te zien.
Er zijn nog een paar problemen op te lossen.  
Eén is de waterhuishouding. Het is niet de 
bedoeling van ontwerper Adriaan Geuze dat de 
sloot voor de oude Leeuwarderweg langer 
wordt dan hij nu is. Er hoeven dus niet meer 
bomen gekapt te worden; er wordt alleen voor 
meer doorzicht gezorgd door onderhout weg te 
halen. Dat is mooi, maar er moet wel een 
oplossing komen voor de waterhuishouding in 
dit deel van het park. 
Door de damwanden die voor de NZlijn 
geslagen zullen worden, zal niet langer 
afgewaterd kunnen worden op het NHkanaal, 
zoals nu het geval is. Het effect is duidelijk te 
zien bij de Adelaarsweg. Daar is ten zuiden van 
de waterspeelplaats een pad in een eendenplas 
veranderd.

 

Vernieuwing boven ‘t Y
Het is een goede gewoonte van de Commissie 
Oostwestverbindingen om stukken die ter visie 
worden gelegd te lezen. We hadden de indruk 
dat het niets met ons te maken had, maar voor 
de zekerheid zijn we op het laatst toch even 
gaan kijken naar het Bestemmingsplan 
Vernieuwing Boven ‘t Y. Het bleek te gaan om 
een gedeelte van het CAN-gebied (het 
winkelcentrum tot aan het stadsdeelkantoor, 
waaronder niet de Nieuwe Purmerweg). Pas op 
het allerlaatst begrepen we dat onze belangen 
toch geraakt werden. Guda Oly en Annet Visser 
hebben toen toch nog een zienswijze ingediend 
(op persoonlijke titel want dat is het handigst) 
om in de toekomst mogelijkheden voor bezwaar 
en beroep veilig te stellen. 
Het plan geeft geen informatie over de 
aansluiting op de Nieuwe Purmerweg, hoewel 
de wijziging van de Waddenweg (in het 
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stemmingsplan) veronderstelt. De Singel komt 
uit op de Nieuwe Purmerweg. Hierom vervolgt 
de zienswijze zo:
“Wij maken ons als leden van de Commissie 
Oostwestverbindingen van de 
Bewonersvereniging Buiksloot, zorgen om de 
effecten van genoemd plan voor de 
fietsverbindingen, met name voor het fietspad 
langs de Nieuwe Purmerweg. Dit is nu een zo 
goed als kruisingsvrij fietspad. Er zijn geen 
officiële tellingen, maar wij hebben in de 
ochtendspits 800 langzaam 
verkeersdeelnemers in een uur geteld. Dit zijn 
voor een groot deel schoolkinderen. 
“Door het CAN krijgt het fietspad langs de 
Nieuwe Purmerweg 6 kruisingen: 2 voor de 
toegang tot de nieuwe woonwijk op Elzenhage, 
twee met de nieuwe buurtverzamelweg Singel 
en twee voor een nieuwe op- en afrit naar de 
Nieuwe Leeuwarderweg. Er zijn over de Nieuwe 
Purmerweg al twee inspraakavonden geweest, 
maar er is er nog een toegezegd door 
Noordwaarts, omdat de ontwerpers er niet uit 
zijn. Het laatste wat wij aan ontwerpen gezien 
hebben is een ’botonde’ onder de Nieuwe 
Purmerweg, waarin de fietsen meegaan in de 
voorrang op de botonde maar bij de kruisingen 
bij de Singel voorrang moeten geven aan het 
kruisende autoverkeer. Naar onze mening is 
deze situatie te gevaarlijk om verantwoord te 
zijn. (...)
Fietsers gaan er door het CAN ernstig op 
achteruit. De situatie op de Nieuwe Purmerweg 
wordt levensgevaarlijk.”

Veerhaven Buiksloot 1815 ( bij het blauwe hart)

Het blauwe hart
Het is gebruikelijk geworden in Amsterdam 
Noord om incrementeel ruimtelijk beleid te 
voeren. Dat is een mooi woord voor 
aanmodderen. Telkens een stukje en maar 
hopen dat het past. Er is een bestemmingsplan 
voor de NZlijn, maar zonder de aansluitingen op  

de omgeving. Er zijn 
postzegelbestemmingsplannen voor de 
benzinestations aan de Nieuwe 
Leeuwarderweg, er is een bestemmingsplan 
ontworpen voor een deel van het CAN (zie 
boven) en er is een bestemmingsplan 
aangekondigd voor het Noorderpark. En wij 
wonen in het gebied er tussen, dat steeds 
kleiner wordt. 
Er is een plan nodig, waarin alle plannen aan 
elkaar gepast worden. Wij noemen dat het plan 
voor het Blauwe Hart. Geografisch is de 
kruising van het NHkanaal en de Noorder IJ- en 
Zeedijk (bij de draaibrug over de waterkering 
dus, middenin Buiksloot) het centrum van 
Amsterdam Noord. Vroeger is hieraan de naam 
‘het Blauwe Hart’ gegeven. Wij vinden het een 
goede naam voor een plan dat moet zorgen dat 
de plannen die uitgevoerd worden op elkaar 
aansluiten. Er is haast bij, want wij leven in 
onzekerheid wat er met onze omgeving 
gebeurt. 

Autoweg-af
De Nieuwe Leeuwarderweg (binnen de ring tot 
het Meeuwenei) en de Van Hasseltweg 
verliezen door een bestuursbesluit hun status 
van autoweg. Ze worden nu gekwalificeerd als 
gebiedsontsluitingsweg (70km/u), echter om te 
voorkomen dat andere voertuigen dan auto’s 
door de IJtunnel gaan, komt er een woud aan 
borden om (brom)fietsen, gehandicaptenauto’s, 
voetgangers, vee, tractoren (met 
uitzonderingen), ruiters en vee het gebruik van 
deze wegen te verbieden. Er komt een 
stopverbod. Busvoorzieningen verdwijnen.

Vleermuizen
Voor het bestemmingsplan Vernieuwing Boven 
‘t Y (zie hiernaast) is allerlei onderzoek gedaan. 
Er zijn onderzoeken gedaan naar de 
luchtkwaliteit (bij de NLW onvoldoende), 
geluidshinder (ontheffingen nodig), windklimaat 
(afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak) 
en naar de ecologie. Er blijkt een kolonie 
dwergvleermuizen te huizen op Elzenhage, 
waarschijnlijk slapen ze in de hoge populieren 
bij het ROC. De mensen die in de keet van de 
NZlijn werken, kennen ze. Ze zien ze in de 
avondschemering vliegen. Mocht u ze zien in 
bomen in de buurt, meld het! Het zijn 
beschermde dieren. 

Fietsen door winkelstraat
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Buiksloot en omgeving in 1835

Een beetje geschiedenis
De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en in 
het bijzonder van het departement Waterland is 
opgericht in 1784 door de doopsgezinde 
predikant Jan Nieuwenhuyzen van 
Monnickendam. Hij wilde de geestelijke 
armoede bestrijden in alle lagen van de 
bevolking. Het Nut streefde naar bibliotheken, 
herhalingsleergangen, scholen, publicaties, een 
spaarbank e.d.. 
Eén keer in de maand belegde men een 
culturele avond in een van de twee cafés van 
Buik-sloot. Verschillende leden van de families 
Veen-stra en Cleijndert waren aktief in ‘t Nut en 
bijvoorbeeld ook Klaas Dekker die in 1835 lid 
werd. Hij was onderwijzer in Nieuwendam en 
hield veel voordrachten voor ‘t Nut. De 
burgemeesters van Buiksloot en 
Nieuwendam-Radop (Ransdorp) waren lid, en 
verder een paar dominees, schoolmeesters, 
molenaars en bakkers. Vrouwen waren in het 
begin geen lid. 
Er waren ook leden uit Amsterdam, hoewel de 
notulen gewag maakten van de moeilijke 
overtocht. Zij kwamen waarschijnlijk omdat de 
afdelingen in de stad vol waren. Hieronder 
waren studenten, zoals Pieter Douwes Dekker; 
hij introduceerde vaak zijn jongere broer Eduard 
Douwes Dekker (Multatuli). Ook hun ouders 
kwamen een keer kijken om te zien waar hun 
zoons zo enthousiast heen gingen.

(Bron: JM Welker, De Vermaning aan het 
Meerpad, 1993)

   
ANWB
De ANWB heeft de fietsborden vernieuwd. Niet 
alles even handig. De route naar het centrum 
bijvoorbeeld wordt niet bij de Loenermark maar 
pas bij het plan Van Gool onder de NPW 
doorgestuurd. Dan komen fietsers aan de 
verkeerde kant van de Waddenweg uit. We 
gaan binnenkort met iemand van de ANWB 
fietsen.

Adelaarsweg
Voorlopig wordt het ‘ambtenarenfietspad’ langs 
de Adelaarsweg door auto’s gebruikt. De 
Adelaarsweg is echter een crime voor fietsers, 
die dan ook vaak een andere route kiezen. Hij 
wordt nu opgeknapt. De buurt is ingelicht. Bij de 
herbestrating van de hoofdweg, worden 
parkeerhavens vrijgehouden voor fietsers. Ook 
goed nieuws dus. 

Het perkje heeft een nieuw hek en is nieuw 
beplant met lavendel en 
jasmijn.

Gelukkig 
nieuwjaar
De Echo wordt hier 
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