
Oudejaarsvuur 
De brandstapel was gecontroleerd huizenhoog 
opgebouwd. 

De volgende dag, opruimen, 
“want wij hebben ook lol 
gehad van het vuurwerk.”  

Vraag per e-mail een digitale gekleurde versie

oostwestnoord@xs4all.nl
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Op het bord staat: “Oudejaarsvuur, hier geen 
vuurwerk”. De rook is van een vuurwerkbom.

Gelukkig Nieuwjaar
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Fitness 
In het Florapark staan sinds kort bij de “Meeu-
wenei”brug fitness-apparaten, zoals die eerder op 
het Purmerplein stonden. Er zitten stickers op met 
uitleg voor het gebruik. Ze staan wel een beetje 
dicht langs het fietspad. 

Geen doorgaand fietspad 
Bij het succesvolle Oostveer begint de binnenste 
oost-westfietsroute in Noord. Tot de nieuwe N-
brug loopt de fietsroute langs de Van Hasseltweg, 
maar dan buigt hij af naar de Varenweg en kruist 
op een helling de Buiksloterweg. Het is er ono-
verzichtelijk. Het is er nu soms al gevaarlijk druk 
en dan rijdt de metro nog niet en is op het Mos-
veld nog geen winkelcentrum.

De damesbende heeft het stadsdeel geadviseerd 
bij de herinrichting van het Mosveld voorrang aan 
de fietsers te geven en het fietspad hoog langs de 
Van Hasseltweg door te trekken tot de tunneltjes. 
Het advies is in de wind geslagen, maar niet om-
dat het geld zou kosten. Het stadsdeel ziet geen 
doorgaand fietspad, wil alle fietsers langs het toe-
komstige winkelcentrum Mosveld leiden en wil 
geen hinder van fietsers op het parkeerdek bij de 
winkels. Inmiddels is voor het bouwplan (wonin-
gen en winkels) een onherroepelijke bouwver-
gunning verleend. De bouw moet deze maand 
beginnen.

Op het gele bord staat: Meeuwenpleinbrug, Brug-
bediening op afstand. Br.nr. 10491, 020 6087676

Het gescheurde asfalt bij het kruispunt Buiksloterweg - Varenweg is hersteld!



De NZlijn legt een vloer op het station onder de Van Hasseltweg. Bij de N-brug eindigt het doorgaande 
fietspad. Fietsers worden omgeleid over de Varenweg langs het toekomstige winkelcentrum Mosveld. 

Luchtkwaliteit 
Milieudefensie is een luchtkwaliteitscampagne gestart en laat door 
buurtbewoners de luchtkwaliteit meten, o.a. langs de Nieuwe Leeuwar-
derweg/Adelaarsweg. Coordinator van het meetpunt Adelaarsweg is 
Martin Goossens. Hij heeft een facebookpagina voor nieuws en meet-
gegevens ingericht: https://www.facebook.com/groups/
796395760421149/

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2008 een milieuzone waar oude 
vrachtwagens verboden zijn. De milieuzone omvat het gebied binnen de 
Ring A10, maar Noord is uitgezonderd. De eerste waarschuwingsbor-
den voor de Amsterdamse milieuzone staan echter al langs de Nieuwe 
Leeuwarderweg bij het Buiksloterzeedijk-viaduct.
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Ruime parkentree 
De entree van het park is weer opnieuw bestraat! 
Fietsers kunnen doorrijden en aandacht geven 
aan het overige verkeer, want ze hoeven niet pal 
voor hun voorwiel op de grond te kijken. 

Rondleidingen bij de Zaansluis 
Iedere dinsdag kunt u onder begeleiding van 
aannemer Heijmans een kijkje nemen bij de res-
tauratie van de Wilhelminasluis in Zaandam. De 
rondwandelingen starten bij het informatiecen-
trum van de provincie aan de Zuiddijk 39 in 
Zaandam om 15.00 en 15.30 uur. De nieuwe 
schutsluis wordt langer, breder en dieper zodat 
schepen van CEMT klasse Va (maximaal 110 x 
11,4 x 4,2 meter) door de sluis kunnen.
Als de sluis voor het werk helemaal dicht gaat 
loopt de belangrijkste omleidingsroute over het 
NHkanaal. Onbekend is wanneer dat zal zijn .

Ecologisch parkbeheer 
Het natuurlijke beheer van Volewijkspark-west 
door de Afdeling Parkbeheer en een geïnspireer-
de groep vrijwilligers heeft het park ook in de win-
ter aantrekkelijk, interessant en sociaal veilig ge-
maakt. 
Paddestoelen op oud hout in Volewijkspark-west. 

De richels en paaltjes zijn weg.


