
Wanneer komt de brug? 
De Damesbende van Buiksloot heeft B & W gevraagd 
om hun besluit van 18 juni 2013 over de financiering 
van de fietsbrug, want sindsdien is er veel veranderd. 
Heeft de stad er nog geld voor? En is het genoeg? 
Na lang aandringen kwam er antwoord van de direc-
teur van de Dienst Ruimte en Duurzaamheid: de aan-
besteding van de brug vindt naar verwachting medio 
september plaats. Tot die tijd houdt zij het besluit van 
B & W geheim. 
De damesbende heeft B & W terug geschreven niet 
direct geïnteresseerd te zijn in de bedragen of de na-
men van aannemers, maar te willen weten 
- of het college van B&W inderdaad besloten heeft 

de brug te financieren en
- onder welke voorwaarden.

Ze hebben er begrip voor als B & W voorlopig namen 
en bedragen weg lakt, maar zij begrijpen niet, waarom 
burgers niet mogen weten wat er besloten is, wat de 
voorwaarden zijn en of het besluit nog geldt in deze 
tijd van bezuinigingen en overschrijding van de begro-
ting van het park. 

Voor niets kaal deze zomer 
Uit de brief van de directeur van de Dienst Ruimte en 
Duurzaamheid blijkt dat niet gebouwd wordt vóór sep-
tember. Dus had met kappen gewacht kunnen wor-
den, want in september is het broedseizoen voorbij. 
Achteraf is de rechter door het stadsdeel om de tuin 
geleid. Hij had de Vrienden van het Noorderpark het 
kapverbod kunnen geven waar ze om vroegen: tot het 
werk van de brug is aanbesteed en echt begint. 
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Verboden te meren 
Direct na 15 april 2015 kwamen de boten terug 
die elke zomer in het Florapark langs het kanaal 
liggen. De damesbende besloot uit te zoeken hoe 
het kamperen langs het NHkanaal geregeld is. De 
dames belden en mailden met de provincie, Wa-
ternet en het stadsdeel. Ondertussen bestudeer-
den ze de borden langs het kanaal. 

Mysterieus artikel 141 APV 
Langs de draaikom bij Buiksloot staan al jaren 
borden met de tekst: “Verboden te meren, art. 
141 A.P.V.” Wat staat er in artikel 141 APV? De 
dames kunnen het niet vinden. 
APV betekent Algemene Plaatselijke Verordening 
(vroeger Algemene Politie Verordening). In het 
huidige APV van Amsterdam staat geen artikel 

141; het APV heeft een moderne nummering met 
punten. De regels voor de binnenvaart zijn in 
2010 verplaatst naar de aparte Verordening op 
het Binnenwater (VOB), waarin geen artikel 141. 
Zou het bord verwijzen naar een ouder APV? De 
APV’s van 2003 en 1994 nummeren met punten. 
Het APV van 1982 telt tot artikel 110. In APV 1973 
staat in het hoofdstuk Haven en binnenwater: 
“Art. 141 (vervallen)”. 
Op het Stadsarchief vonden de dames eindelijk in 
de APV’s van 1959 en 1955 een artikel 141: 
"Het is de schippers verboden zand, ballast, 
graan, steenkolen, turfstrooisel en soortgelijke 
lading te lossen of te laden zonder dat een zeil of 
kleed van de wal op het scheepsboord of van het 
ene vaartuig op het andere is aangebracht, en 
wel zodanig dat het storten of laten vallen van 
gedeelten der lading in het openbare water 
wordt voorkomen.”  
Niet terzake dus. Op het stadhuis, het stadsdeel-
kantoor en bij de provincie wist men niet op welk 
artikel de borden slaan. Het zijn geen versleten 
borden. Ze zijn deze winter herplaatst na de re-
novatie van de oevers. Er zitten twee stickers op: 
(1) uit 2012 van de HR-Groep, een bedrijf dat 
borden maakt en (2) de tekst: “Eigendom Provin-
cie Noord Holland”. 
De voorlopige conclusie van de Damesbende van 
Buiksloot is, dat deze borden niets betekenen, 
maar wel de verwarring scheppen, dat verderop 
langs andere oevers van het NHkanaal mag wor-
den afgemeerd. Dit is niet juist. 

Voor- en achterkant van het zelfde bord.



Verboden tenzij 
Van de provincie mag men op het Noordhol-
landsch Kanaal alleen afmeren waar P-borden 
staan. De provincie zet telkens twee blauwe bor-
den die met een pijl naar elkaar wijzen. Bij het 
Florapark staat echter nog slechts één bord. 
In 2013 hoorde de Klankbordgroep Noorderpark 
van het stadsdeel: "Het is de bedoeling, dat er 
vanaf volgend jaar een 3x24 uur regime geldt 
voor de afmerende bootjes langs het Noord-Hol-
lands Kanaal. Het stadsdeel gaat hierop handha-
ven zodra deze taak door de provincie aan het 
stadsdeel is gemandateerd.” In februari 2014 
heeft het stadsdeel een brief aan de provincie ge-
schreven. Op 12 mei 2015 gaat de provincie met 
het stadsdeel praten over de overlast van de bo-
ten in het Florapark. 

Bord ten noorden van de Meeuwenpleinbrug: 
“sport 16 april-15 oktober max. breedte vaartuig 
3,50m”.

Er staan ook nog twee van deze borden bij de 
Buiksloterdijk: “wachtplaats voor brugopening”.

Langs de Buiksloterweg, 
tussen de Willemsslui-
zen en de Kraaienplein-
brug, heeft de provincie 
al ingevoerd dat een 
boot er maximaal drie 
dagen mag liggen.

Ontheffing kan men bij de provincie aanvragen:
http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/
Ontheffingen-en-vergunningen/Ligplaatsen-stei-
gers-en-vaarwegtransporten.htm

Het corresponderende bord in 2012 (boven) en 
in 2013 (onder).  

Nu staat er alleen het artikel 141-bord.

2012

2013

2015

http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Ontheffingen-en-vergunningen/Ligplaatsen-steigers-en-vaarwegtransporten.htm
http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Ontheffingen-en-vergunningen/Ligplaatsen-steigers-en-vaarwegtransporten.htm


Gratis advies 
De Damesbende van Buiksloot heeft een paar 
juridische adviezen voor de gemeente en voor het 
stadsdeel over de boten in het kanaal: 
1. De gemeente kan verbieden om langer dan 

drie dagen te blijven liggen, naast de regel van 
de provincie dat er geen boten breder dan 
3,5m mogen liggen. De doelen zijn verschil-
lend en niet met elkaar in strijd. Het gaat het 
stadsdeel om openbare orde en de provincie 
om de doorvaart. (Artikel 121 Gemeentewet). 

2. Het stadsdeel kan ﹣direct﹣ met de APV in de 
hand optreden, bijvoorbeeld als er overnacht 
wordt (artikel 2.20 APV) of bij hinderlijk drank-
gebruik (artikel 2.17 APV). 

3. In Noord kan net als in de rest van Amsterdam 
binnenhavengeld geheven worden op grond 
van de Binnenhavengeldverordening. Twee 
voordelen: 
a. de boten krijgen een vignet en worden her-

kenbaar
b. er wordt betaald voor de kosten van onder-

houd en de reiniging van de parkrand. 

Bussen en metro 
Stadsregio Amsterdam 
heeft in Lijnennetvisie 
2018 voorstellen ge-
daan voor het openbaar 
vervoer als de NZlijn 
gaat rijden. 
Uit de samenvatting: 
• De stadsbussen in Amsterdam-Noord gaan 

niet meer via de IJtunnel naar het Centraal 
Station. Reizigers stappen over op de NZlijn op 
een van de twee metrostations in Noord. 

• De meeste bussen uit de Zaanstreek gaan 
naar het metrostation op de Van Hasseltweg 
en die uit Waterland gaan naar het station op 
het Buikslotermeerplein. Een klein deel rijdt 
door naar het CS.

• Op station Van Hasseltweg kunnen in twee 
richtingen twee gelede bussen staan. Er is 
ruimte voor een derde bus, maar die kan pas 
wegrijden als een van de andere vertrekt.

• Waar nog geen fietsenstallingen zijn, moeten 
ze gemaakt worden.

“De kwaliteit en diversiteit van het groen in Noord is verbeterd door (…) voorbereiding voor de brug 
over het Noordhollandsch Kanaal, (.…).” 
(Bron: Beleidsrapportage Jaarrekening 2014 Bestuurscommissie Amsterdam-Noord p 3 en Programma jaarrekening 2014 
Stadsdeel Noord p. 6)


