
Bruggen in het verschiet
De bruggen komen er waarschijnlijk toch, ook al zijn ze in strijd met de Richtlijnen Vaarwegen. Uit 
verschillende bronnen hoorden we dat dit de uitkomst is van overleg van het stadsdeelbestuur met 
gedeputeerde Mooij van de provincie. Op basis van een rapport van het maritieme onderzoeksinsti-
tuut Marin heeft de gedeputeerde een lijstje voorwaarden opgesteld. Het is nu aan het stadsdeel om 
ontwerpen te maken die aan de eisen voldoen. We hebben de kaart uit Nieuwsbrief 42 nog een keer 
opgenomen op de achterpagina. Daarop staan de geprojecteerde bruggen: een hoge vaste brug ten 
zuiden van het voetbalveld en een lage bascule brug schuin voor Buiksloot. U ziet op de kaart bijge-
tekend de zg byepass op de plaats van de oude oprit.

Voorwaarden
We hebben het rapport Marin nog niet gezien, 
en we kennen het lijstje van de gedeputeerde 
niet, maar we hebben twee voorwaarden horen 
noemen.
1. Er moet een verkeersregeling komen met 
lichten om te zorgen dat schepen elkaar niet 
tussen de bruggen passeren. Schepen moeten 
in één keer door de Van Hasseltbrug en de ho-
ge brug in het park, schepen van de andere 

kant moeten wachten en dan ook in een keer 
de twee bruggen door. Zo moeten schepen ook  
tegelijk de draaibrug en de lage brug passeren. 
De brugwachters moeten het regelen. 
2. De doorgang van de lage brug moet ver-
breed worden tot 16 meter en hij moet 3m hoog 
worden. Op die manier hebben de schepen vol-
doende manoeuvreerruimte en kan 80% van de 
recreatievaart onder de gesloten brug door.
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Dit schip had voor de draaibrug liggen wachten op een aantal tegemoetkomende schepen. Doordat 
hij stil lag werd hij onbestuurbaar en een speelbal van de wind. Hij raakte aan lager wal. De 
brugwachter deed de brug maar weer dicht.
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Meester, de brug was open
Schuttevaer, de vereniging van de beroepsvaart 
stemt in met de belemmeringen van de brug-
gen, omdat er niet erg veel schepen door het 
kanaal gaan. In ruil voor deze inschikkelijkheid 
is gevraagd de draaibrug ook in de spits te 
openen. Het is toch maar een fietsbrug en het 
veroorzaakt geen opstoppingen als hij open-
gaat, is het argument. “Meester, de brug was 
open,” wordt straks weer een excuus. Voor de 
Van Hasseltbrug en de IJdoornlaanbrug blijft de 
spitsregeling.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is sinds februari 2008 niet 
meer bijeengeweest, maar de agendacommis-
sie komt volgende week bijeen dus verwachten 
we nieuwe ontwerpen. Blijft de hoge brug on-
gewijzigd? De lage brug zal veranderd moeten 
worden. En dan komen ook weer de vragen 
over de inpassing in het park en de aansluiting 
op het fietspadennet. 

Paaltjes
De dure paaltjes die het sluipverkeer over de 
draaibrug moeten tegen gaan zijn nog niet in 
gebruik, omdat in de autoʼs van hulpdiensten de 
code moet worden ingebouwd.
Al gauw was een van de dure roestvrijstalen 
palen beschadigd. Stadsdeelwethouder Van 
Schaik begrijpt ook niet waarom de rood-witte 
paaltjes aan de andere kant nu ineens blijven 
staan, hoewel de verzinkbare paal permanent 
verzonken is.

Bye-pass
Het gebruik van de oude oprit als toegangsweg 
voor het park gaat waarschijnlijk door. Hij dient 
eerst als bouwweg voor het Noorderpark, en 
blijft daarna in gebruik als fietspad van het CAN 
naar het park. De bye-pass maakt eenrichting-
verkeer op de Buiksloterdijk mogelijk. Voor de 
globale ligging zie p. 4.
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Dit is een foto van de Damesbende die hem al in 2005 gebruikte om te laten zien dat op de plaats 
van de lage brug schepen vlak langs de oever varen en draaien. Volgens de Richtlijnen Vaarwegen 
van Rijkswaterstaat mogen er geen bruggen in bochten. 

Hier komt de hoge brug. De pijlers staan volgens de richtlijnen te dicht bij de Van Hasseltbrug. Het 
was ons nog niet opgevallen, maar ook op de plaats van de toekomstige hoge brug zit een bocht in 
het kanaal. Aan het schroefwater is te zien dat die schip aan het draaien is en krap de binnenbocht 
neemt. 



Geen halfhoge tunnel

Een halfhoge tunnel is aan de Zuidas een 
doembeeld, maar is in Noord gepland. De bak 
waarin de Nieuwe Leeuwarderweg en de 
NZlijn komen te lopen is even hoog als de oude 
weg en steekt een paar meter boven het maai-
veld uit. Het verkeer rijdt er niet meer op maar 
er in. Het wordt echter geen tunnel, ook geen 
halfhoge: de beloofde daken komen er niet. In 
deze slechte tijden is daar geen geld voor, zei 
Evert Verhagen deze week in de deelraad. 

Ontploffing
De ontploffing vorige week vrijdag was bij Dam-
stede. Bij de opruiming van een scheikunde lo-
kaal waren twee potten picrinezuur (tnt, een 
soort dynamiet) gevonden. De explosievenop-
ruimingsdienst heeft ze “gecontroleerd” laten 
ontploffen. De politie gaf geen informatie. Het 
buurtplatform heeft hierover geklaagd, want 
zonder informatie komt er een geruchtencircuit. 
De buurtregisseur zal het uit te zoeken.

Bezwaren
Verschillende mensen hebben formele bezwa-
ren ingediend tegen de vergunning voor de bo-
tonde. Hij wordt ondertussen toch aangelegd. 
Het stadsdeel neemt kennelijk het risico dat het 
straks anders moet. Wij vrezen problemen met 
bussen en vrachtverkeer en ongelukken met 
fietsers. 

Blokkades op het fietspad

Ochtendspits op het fietspad. Even later steekt 
de graafmachine tussen de fietsers over en 
parkeert op het trottoir.

De aannemer die de botonde op de Nieuwe 
Purmerweg gaat aanleggen heeft het zo groots 
aangepakt dat hij zelf niet meer goed bij zijn 
werk kan. Hij gebruikt het fietspad als bouw-
weg. We hebben hier verschillende malen over 
geklaagd. De reactie van projectbureau Noord-
waarts is, dat dit niet kan, en dat de aannemer 
erop zal worden aangesproken. Het moet beter. 
Bel of mail Noordwaarts als u iets mis zien 
gaan. Klagen helpt.

3Aan het begin van de middagspits op het fietspad



4

1,2

Bruggen in het Noorderpark 

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

Bye pass van 
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Buiksloterdijk


