
NPW 10 weken afgesloten
Vandaag is het werk aan de botonde op de 
Nieuwe Purmerweg (NPW) begonnen (foto). 
Met groot materieel wordt aan leidingen ge-
werkt. Van maandag 29 juni 2009 tot zondag 
6 september 2009 wordt de NPW afgesloten 
voor al het gemotoriseerd verkeer. De IJtun-
nel is afgesloten van vrijdag 26 juni 2009 tot 
maandag 24 augustus 2009. De schoolvakan-
ties zijn van 4 juli tot 16/23 augustus 2009. 
Wij hebben u in de nieuwsbrief 20 maart al ge-
waarschuwd voor deze afsluiting. Een bewo-
nersbrief is tot nu toe alleen op de website van 
Bereikbaar.Amsterdam te vinden. Hier staat dat 
gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de 
de IJdoornlaan, fiets- en voetgangersverbindin-
gen gehandhaafd blijven en nood- en hulpdien-
sten te allen tijde langs het werk kunnen.
1 Januari 2010
Op de website staat dat de botonde in januari 
2010 in gebruik wordt genomen. De achter-
grond van de haast met de botonde is dat het 
stadsdeel op 1 januari 2010 het terrein voor de 
uitbreiding van het winkelcentrum bouwrijp aan 
de ING moet opleveren. Daarvoor moet bij het 

Buikslotermeerplein het viaduct met de bushal-
tes zijn gesloopt en de Waddenweg afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid via de NPW. 
Brommers
Brommers zijn motorrijtuigen. Ze zouden de 
omleiding voor autoʼs moeten volgen. Wij ver-
wachten echter dat brommers de fietspaden 
zullen gebruiken, zoals zij al jaren doen. De 
Damesbende heeft bij Noordwaarts geïnfor-
meerd naar de route voor 
brommers, maar kreeg geen 
antwoord. Onlangs is er weer 
een aanrijding geweest tus-
sen een fietser en een 
brommer op de hoek bij het 
viaduct bij de Loenermark. 
Bouwvergunning
Voor de botonde is begin mei een bouwvergun-
ning verleend. De zienswijzen die erover zijn 
ingediend zijn niet overgenomen. Het gaat 
daarin over gevaren en ontoegankelijkheid. Aan 
het alternatieve plan van de bewonersvereni-
ging die de route voor fietsers kruisingsvrij 
houdt, wordt voorbij gegaan. Er mag dus wor-
den verwacht dat er bezwaren worden inge-
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diend. Het ziet er naar uit dat hier niet op wordt 
gewacht. Als achteraf blijkt dat het fietspad krui-
singsvrij had moeten blijven zal dat voor het 
stadsdeel grote kosten met zich meebrengen.

Kaartje van de afsluiting van de website

Alternatieve route
Het fietspad langs de botonde kruist volgens de 
plannen een oprit en een afrit van de NLW. De 
alternatieve route over de Buiksloterdijk en het 
lange viaduct naar de (oude) Leeuwarderweg, 
dat een veilig alternatief zou moeten zijn, is dan 
nog niet klaar. Dit is in strijd met beloftes van 
het stadsdeelbestuur uit 2005 (zie Nieuwsbrief 
3 van 23 juli 2005).
Ook het lange viaduct is ondanks de ingediende 
bezwaren in uitvoering. Over de aansluiting op 
het fietsnet en over de voetgangersroute is aan 
beide zijden nog geen duidelijkheid. 
Commissie Veerman
De Commissie Veerman zal voor 1 juni 2009 
aan B&W antwoord geven op drie vragen  over 
de toekomst van de NZlijn: 1. Moet het werk 
doorgaan? 2. Wat zijn de mogelijkheden? Moet 
het anders? 3. Hoe moet het gefinancierd wor-
den? Over de verantwoording van het beleid in 
het verleden gaat een enquête commissie van 
de gemeenteraad. Die zal niet klaar zijn voor de 
zomer. 
De Commisse  Veerman had op 7 april 2009 
direct betrokken bewoners uitgenodigd, waar-
onder Guda Oly en Annet Visser. Er waren on-
geveer veertig mensen. Annet was verhinderd; 
in haar plaats kwam Henny van Rijn. Omdat te 
voorzien was dat er weinig aandacht voor 
Noord was heeft Guda aan het begin van de 
vergadering in vijf minuten uiteen gezet wat er 

in Noord speelt en een bundel met alle 50 
nieuwsbrieven overhandigd. Er zijn in Noord 
genoeg problemen en ook ernstige (in Noord is 
een toevallige passant slachtoffer geworden 
van de aanleg in het smalle tracé van de NLW), 
maar ze hebben niet zoveel publieke belang-
stelling als het tracé door het centrum. Hieron-
der een impressie van Guda van de bijeen-
komst:
Er waren indrukwekkende verhalen over de 
overlast sinds 1998. De sfeer was somber. 
Mensen die zeiden: wij kunnen de overlast niet 
langer dragen, maar de stations moeten nog 
worden gebouwd. Er waren klachten over het 
projectbureau, dat zegt: wij kunnen niets doen, 
de aannemer is de baas. Er waren klachten 
over de maandelijkse BCUʼs (Begeleidings-
commissie Uitvoering): om informatie moet 
langdurig gezeurd worden en bewoners worden 
om de tuin geleid. De BCUʼs zijn zoethouder-
tjes. Er werd van alle kanten gevraagd om 
openheid, duidelijkheid en snelheid. Door som-
migen werd gevraagd om een adempauze: stop 
een paar jaar en maak iets moois van de bouw-
putten. Er waren klachten over het schadebu-
reau (1) het is partijdig (2) de schaderegeling 
moet langer doorwerken -niet tot 2008 maar 
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Ledenvergadering
Voor de komende tijd staan ingrijpende ver-
anderingen op stapel voor de Buiksloterdijk, 
hoewel we niet precies weten welke. Het zou 
goed zijn als de bewonersvereniging hier-
over duidelijke standpunten inneemt, zodat 
het bestuur en de Commissie Oostwestver-
bindingen met gezag kan spreken. Wij heb-
ben hierom het bestuur gevraagd op de 
agenda te zetten:
• het park
• het lange viaduct
• de botonde
• het jongerencentrum
• het zwembad.
Het bestuur laat weten dit verzoek als inge-
komen stuk te behandelen en naar aanlei-
ding daarvan een extra agendapunt in te 
voeren. Er zijn meer bespreekpunten: 
• toekomstig verkeer op de dijk (profiel van 

de dijk, eenrichting-verkeer, brommers)
• bestemmingsplan Noorderpark
• ringsloot achter de dijk (herstel verbinding 

met de duiker, onderhoud als vaarwater)
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minstens tot 2017, (3) er moet ook een regeling 
komen voor huurders die weg willen, zoiets als 
voor stadssaneringsurgenten en (4) de prijs die 
mensen nu kunnen krijgen voor hun -onver-
koopbare-  huis is veel minder dan in het begin. 
Er waren ook klachten over de versnipperde 
besluitvorming: bewoners met problemen heb-
ben te maken met vier wethouders (Ipping, Her-
rema, Asscher, Van Poelgeest) en worden van 
het kastje naar de muur gestuurd.
Er waren mensen die de NZlijn al jaren volgen, 
o.a. een aantal architecten, stedebouwkundigen 
en ex-ambtenaren. Veerman werd oplettend 
toen het ging over het tracé. De stad had het 
verder naar het westen willen hebben (door de 
Boerenwetering met een halte Leidse plein) 
maar minister May-Weggen wilde o.g.v. het 
“passagiersvergoedingensysteem” een halte bij 
de Albert Cuyp. Aparte kaartjes mochten ook 
niet. Veerman vroeg, kennelijk geïnteresseerd 
naar bronnen. Hij had eerder gemeld dat het 
risico voor meerkosten door het rijk is afge-
kocht. Als de door het rijk opgelegde route oor-
zaak daarvan is, is dat mogelijk aantastbaar. Hij 
zei dat niet met zoveel woorden, maar dit is 
mijn gevoel door de plotselinge extra belang-
stelling van de commissie. En ik niet alleen. Het 
is, zei een architect, raar dat de stad op de bla-
ren moet zitten die onder invloed van Den Haag 
zijn opgelopen.
Rechtbank
De rechtbank heeft het beroep tegen de sloop 
van het tunneltje opnieuw op formele gronden 
afgewezen. Eerder was het besluit van de 
rechtbank door de Raad van State vernietigd. 
Er is opnieuw in hoger beoep ingesteld bij de 
Raad van State. 

Fruitbomen

Kinderen hebben fruitbomen geplant bij de 
Noorderparkkamer. De Damesbende zou het 
sneu vinden als ze ze over een paar jaar gekapt     
zzien worden. Het zeggen is dat het Florapark 
voorlopig niet wordt veranderd.
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Grondwaterpeil(om te bewaren) 
Hieronder de gemeten grondwaterpeilen in 2008. 
Overzicht verstrekt door de NZlijn.

datum bij 
144

bij 
138

21 Feb 2008 -1.08 -1.35

16 Apr 2008 -1.03 -1.27

24 Apr 2008 -1.06 -1.42

6 May 2008 -1.12 -1.48

13 May 2008 -1.16 -1.63

19 May 2008 -1.14 -1.69

28 May 2008 -1.15 -

4 Jun 2008 -1.16 -

10 Jun 2008 -1.19 -1.78

19 Jun 2008 -1.08 -1.74

26 Jun 2008 -1.07 -1.79

2 Jul 2008 -1.07 -1.8

9 Jul 2008 -0.99 -1.67

17 Jul 2008 -0.97 -1.11

24 Jul 2008 -0.99 -1.23

31 Jul 2008 -1.01 -1.34

4 Aug 2008 -0.99 -1.38

5 Aug 2008 -1.01 -1.4

6 Aug 2008 -1.01 -1.41

7 Aug 2008 -0.89 -1.38

8 Aug 2008 -0.89 -1.26

12 Aug 2008 -0.97 -1.22

15 Aug 2008 -0.99 -1.27

18 Aug 2008 -1 -1.34

datum bij 
144

bij 138

21 Aug 2008 -0.97 -1.31

26 Aug 2008 -1.02 -1.39

29 Aug 2008 -1.02 -1.42

2 Sep 2008 -1.02 -1.48

5 Sep 2008 -1.04 -1.5

9 Sep 2008 -1.03 -1.54

12 Sep 2008 -1.02 -1.56

16 Sep 2008 -1.03 -1.47

19 Sep 2008 -1.04 -1.51

23 Sep 2008 -1.05 -1.55

3 Sep 2008 -0.92 -1.43

6 Sep 2008 -0.89 -1.38

10 Sep 2008 -1.01 -1.39

13 Sep 2008 -1.02 -1.27

17 Sep 2008 -1 -1.27

20 Sep 2008 -1.03 -1

23 Sep 2008 -1.02 28

27 Sep 2008 -0.99 -1.26

30 Sep 2008 -1 -1.22

4 Oct 2008 -1.01 -1.14

7 Oct 2008 -1.02 -1.17

10 Oct 2008 -1.02 -0.98

13 Oct 2008 -1.03 -0.9

Meting van het grond-
waterpeil 



Kappen
Ondanks de zienswijzen is voor de omgeving 
van de botonde een kapvergunning afgegeven. 
In de aankondiging staat voor 35 bomen. O.i. 
zijn het er meer. 
Ook op ander plaatsen wordt gekapt. 

Bomen die voor de botonde moeten wijken.

De Gasunie kapt in het park op eigen gezag.

De NZliijn heeft een kapvergunning voor 10m 
langs het hele tracé maar kapt achter de dijk zo 
min mogelijk. Hier is gekapt langs de oprit.

Vuil
De “nesten bierblikjes” uit het park gehaald, 
maar veel ander vuil is blijven liggen

De ringsloot voor de Buiksloterdijk is laatst 
schoon gehaald.

Achter de dijk zijn ratten gesignaleerd. Dat hoeft 
niet door de vervuilde sloot te komen volgens 
de GGD;het kan ook komen door de het werk 
aan de NZlijn. 

Over het vuilnis en de kleine containers is geen 
nieuws.

Viaduct
Op de foto hieronder is het betonijzer te zien 
voor het lange viaduct van de Buiksloterdijk 
naar de (oude) Leeuwarderweg. Volgens plan 
gaat het van hier schuin over de NLW naar de 
Buiksloterdijk (het rode dak). Op de bezwaren 
tegen het viaduct is nog niet beslist. 
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