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Geslaagde buurtacties

In Vole-
wijkspark-oost 
is vrijdag de 
glijbaan ge-
plaatst bij het 
klimbos. Het 
geld voor de 
glijbaan is door 
omwonenden 
en sponsors bij 
elkaar ge-
bracht. 

Langs de Ade-
laarsweg zijn 
zaterdag in de 
kou en de re-
gen door 
buurtbewo-
ners struiken 
geplant en is 
vuilnis opge-
ruimd. Het 
was een initia-
tief van de 
groep BOB 
(Bescherm 
onze Buurt te-
gen de hinder 
van de Nieuwe 
Leeuwarder-
weg).
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Kleiner park
Op de kaart van het Ontwerpbestemmingsplan 
Noorderpark is het niet te zien, maar op een 
kaartje in de de toelichting is de zuidrand van 
het Florapark rood gearceerd. Het Florapark zal 
hier niet “groen” zal blijven, maar een andere 

bestemming krijgen. De metrohalte biedt een 
unieke kans voor “publieksintensieve functies” 
langs de Van Hasseltweg, staat er in de toelich-
ting. Te denken valt aan horeca, sport, een mu-
seum o.i.d. 
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Open vuur
Een jongen gooide 
vorige week vloei-
stof in een vuurton 
voor de opname van 
een filmpje. 
Open vuur op de 
grond is in heel Am-
sterdam verboden 
wegens bodemver-
vuiling.
Op plekken zoals 
hier heeft de brand-
weer ook bezwaar 
tegen vuurkorven 
e.d. omdat het au-
tomobilisten in ver-
warring brengt.  



Geluidsscherm 3,5m hoog
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Waar komen de nieuwe huizen?
Het Ontwerpbestemmingsplan Noorderpark wil drie extra huizen aan de Buiksloterdijk. Hoe precies? 
In een van de bijlagen stond een schetsje. We hebben de nieuwe huizen en garages op de kaart ge-
zet en rood gekleurd. Er moet dan wel een geluidsscherm komen van 3,5m tot voorbij het viaduct 
(paarse lijn). Zwart gestippeld is de route van de duiker.  

Sifon-
duiker
Vrijdag 
vond de op-
levering van 
de sifondui-
ker plaats. 
Op de foto 
heren van de 
NZlijn en 
DIVV. Het 
diepe deel is 
klaar. Deze 
week wor-
den nog wat 
kleine klus-
jes gedaan. 



“Buijksloot uijt het Y te sien”, afbeelding uit 
de platenatlas van Noord Holland van 
Schoemaker, 1710-1735

Zienswijzen
Vroeger kon men uit de stad Buiksloot zien lig-
gen aan de overkant van het IJ. Het is nu min-
der, maar als de Buiksloterweg weer open is, 
zullen deze zomer stromen toeristen weer “Oh!” 
en “Ah!” roepen als ze langs het NHkanaal fiet-
sen en plotseling Buiksloot zien liggen. Als het 
Ontwerpbestemmingsplan Noorderpark echter 

wordt uitgevoerd, zal het uitzicht op Buiksloot 
verdwijnen achter een horecagebouw (17m 
lang en 7m hoog) en een brug van 7,10m bo-
ven het water! Als u meent dat dit afbreuk doet 
aan de cultuur-historische betekenis van het 
zicht op Buiksloot, stuur dan uw zienswijze voor 
27 maart 2013 naar het stadsdeelbestuur.

La fosse pansue
Vroeger kon elke Amsterdammer aan de over-
kant van het IJ het dorp Buiksloot zien liggen. 
Op de Franse school werd in die tijd in een les-
de opdracht gegeven in het Frans te vertalen: 
“Aan de overkant van het IJ ziet men Buiksloot, 
als het niet mist”.Volgens familieoverlevering uit 
de grachtengordel werd dat zo vertaald:           
À l’autre coté de l’oeuf on voit la fosse pansue, 

s’il ne manque pas. (Letterlijk: aan de andere 
kant van het ei ziet men de dikbuikige sloot, als 
hij niet ontbreekt.) Toen was het een bewijs dat 
de kwaliteit van de Franse school achteruitging. 
Er werd mechanisch vertaald, zonder historisch 
en geografisch bewustzijn. 
Voor ons is het nu een bewijs van de cultuur-
historische betekenis van de open ligging van 
Buiksloot!


