
Kaarten
Dit is een nummer over kaarten, schetsen en 
plannen. Hoewel het werk aan de NZlijn in 
uitvoering is, zijn de plannen voor de omgeving 
nog niet klaar. Nieuw is een plan voor een ‘by-
pass’ over de oude oprit. De damwand langs de 
NZlijn gaat echter een stukje door de oude oprit 
(lees verder de middenpagina’s). 

De ‘lange brug’
Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Op één 
vraag kregen we vorige week antwoord: De 
‘lange brug’ (de vervanging van het tunneltje 
tussen de Buiksloterdijk en de Waddendijk) is 
niet klaar in februari 2008, zoals 
stadsdeelwethouder De Wild Propitius tot voor 
kort heeft volgehouden. Hij schrijft nu ‘dat 
volgens de huidige planning de brug medio 
2010 zal worden opgeleverd’. (lees de brief op  
bladzij 2)

Vragen
Wij wachten nog steeds op de derde 
inspraakavond over de Nieuwe Purmerweg. Er 
is nog geen oplossing voor de zes kruisingen 
van het fietspad met snelverkeer.

In het park moet een oplossing komen voor de 
aansluiting van de ‘lange brug’ op de 
Waddendijk en de Rode Kruisstraat. We hopen 
daar in de klankbordgroep Noorderpark van 13 
maart 2007 duidelijkheid over te krijgen. 
Over het smalle profiel van de dijk (zie 
Nieuwsbrief 25), zijn we nog niet zeker, al is 
toegezegd dat er aandacht aan besteed zal 
worden. Een vraag is ook of de brede sloot voor 
de dijk er komt en of de ringsloot gedempt 
wordt en het eilandje bij het 
evenemententerrein wordt getrokken. Daarover 
krijgen we verschillende signalen. 

Het blauwe hart
De conclusie is dat er voor het blauwe hart, 
waar wij wonen, een geïntegreerd plan moet 
komen. We zullen ons sterk moeten maken 
voor een goed plan vóór het te laat is.
Het blauwe hart valt onder het 
bestemmingsplan Oud Noord, maar de 
voorbereidingstermijn daarvoor is met een paar 
jaar verlengd. Ondertussen worden er nu 
deelplannen gemaakt. Het beste wat de buurt 
kan doen is aandringen op een apart 
bestemmingsplan voor Het blauwe hart. En 
wel met spoed.
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Uit de brief
van stadsdeelwethouder C. de Wild Propitius 
van 16 februari 2007:
“In het afgelopen jaar 2006 hebben t.a.v. de 
ontwikkeling van de langzaamverkeerbrug 
tussen de Buiksloterdijk en de Leeuwarderweg 
over de verdiepte ligging van de Nieuwe 
Leeuwarderweg een tweetal ontwikkelingen 
plaats gevonden.

Door het Regionaal Orgaan Amsterdam heeft 
besluitvorming plaats gevonden over de 
noodzakelijkheid van de 
langzaamverkeerverbinding tussen de 
Buiksloterdijk en de Leeuwarderweg in het 
kader van Hoofdnet Fiets. Deze besluitvorming 
heeft geleid tot het ter beschikking stellen van 
subsidie voor de brug en derhalve een 
gedeeltelijke financiering van de brug door het 
ROA.

In het kader van de uitvoering van de verdiepte 
ligging van de Nieuwe Leeuwarderweg door 
het Projectbureau Noord/Zuidlijn in 
verschillende fasen is er langdurig overleg 
geweest tussen het stadsdeel (project 
Noorderpark) en het Projectbureau over de 
mogelijkheden van aanleg van de brug. In 
december 2006 is overeengekomen, ten 
behoeve van een zo spoedig mogelijke aanleg 
van de brug, om de aanbesteding en de 
uitvoeringswerkzaamheden in heiwerk van het 
Projectbureau Noord/Zuidlijn mee te 
nemen.(...) De bouwvergunning zal volgens de 
huidige planning in juni 2007 worden 
afgegeven.

De uitvoeringswerkzaamheden voor de brug 
en 2 viaducten zullen in de periode 2008 tot 
medio 2010 plaatsvinden conform de 
Coördinatieplanning Noord Versie d.d. 
01-11-06 van de Noord/Zuidlijn. Voor de brug 
tussen de Buiksloterdijk en de Leeuwarderweg 
geldt daarom dat volgens de huidige planning 
de brug medio 2010 zal worden opgeleverd”.

De NZlijn maakt dus
de viaducten over de verlaagde Nieuwe 
Leeuwarder weg, zoals u in de brief staat. De 
NZlijn maakt niet alleen de fundamenten maar 
maakt de hele viaducten in ruwbouw. Het 
stadsdeel maakt ze af. 
Bouw door de NZlijn is goed nieuws want het 
betekent dat de viaducten klaar zijn als de 
NZlijn klaar is. Medio 2010 is dan een reële 
schatting. Hoewel de NZlijn geen haast zal 

maken, want in Noord ligt het werk op schema, 
terwijl aan de andere kant van het IJ vertraging 
is opgelopen. Gaat de NZlijn in Noord langzaam 
aan doen? Dat zijn ze niet van plan. In Noord 
kan proef gereden worden en kunnen 
machinisten worden opgeleid. 

Hoofdnet fiets
Zoals u in de brief kunt lezen zal het ROA 
(Regio Amsterdam) toch de lange brug meefi-
nancieren. Het argument is dat er weliswaar een 
oost-westverbinding verloren gaat door de 
sloop van het tunneltje, maar dat de noordzuid-
verbinding beter wordt. Goed nieuws voor het 
park, want de ‘lange brug’ wordt gefinancierd uit 
het parkbudget. 
Wij hebben de indruk dat de regiobestuur-
ders niet door hebben hoe belangrijk een 
oostwestverbinding op deze plek is, doordat 
de Nieuwe Purmerweg straks voor fietsers 
een gevaarlijke route wordt.
Heien gestaakt
Twee weken geleden veroorzaakte het heien 
van de eerste drie palen voor de sifonduiker 
zoveel trillingen dat het heien is gestaakt. De 
bouwput ligt er verlaten bij, vol zand.

De NZlijn zoekt naar een andere methode om 
de palen de grond in te krijgen. Deze zal onge-
twijfeld duurder zijn. De palen liggen ongebruikt.

Trillingen
De oorzaak van de trillingen wordt nog 
onderzocht, maar verondersteld wordt dat er 
niets bijzonders in de ondergrond zit. De NZlijn 
denkt dat jarenlange druk van het zandbed van 
de Nieuwe Leeuwarderweg de ondergrond in 
elkaar heeft gedrukt.
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Voor en achter de huizen worden geregeld 
metingen gedaan. Dit was op 14 februari 2007

Gezien deze ervaringen zal de NZlijn voor de 
‘lange brug’ niet heien, om de huizen en de 
damwanden niet te beschadigen. Dit zal 
betekenen dat ook de ‘lange brug’ duurder 
wordt. 

Heel Noord denkt nog 
dat de Nieuwe Leeuwarderweg 
overkluisd wordt, maar helaas
Noord denkt dat het Volewijkspark wordt 
geheeld, maar dat is niet zo, zoals de geregelde 
lezer van deze Nieuwsbrief weet. Nieuwe 
Europese regels voor treintunnels verbieden 
tunnels te bouwen met een dubbelspoor. En 
dus mogen er geen daken over de NZlijn. De 
parkontwerpers kunnen niet meer doen dan een 
visuele oplossing bedenken, die niet 
beloopbaar kan zijn. De tunneltjes die 
verdwijnen worden viaducten. Een overkapping 
is een tunnel en mag niet worden gemaakt. 

Snoeien
In de omgeving van Buiksloot wordt onderhoud 
gepleegd aan het groen. 

Snoeien langs de oude oprit

Zwaar verkeer
In het groen wordt gewerkt met auto’s en 
kranen. Het is dit soort verkeer dat Evert 
Verhagen (projectmanager van het 
Noorderpark) van de dijk wil houden. 

Gemotoriseerd parkonderhoud 

NPW

Aan het viaduct bij de Nieuwe Purmerweg wordt 
gewoon doorgewerkt. Hij wordt 30cm hoger dan 
het oude viaduct , aan een kant 1,50m smaller 
en aan de andere kant 50cm. Hij krijgt een 
pilaar minder

Nieuw plan

Evert Verhagen heeft het idee gelanceerd voor 
een by-pass over de oude oprit (foto boven). 
Deze komt straks vrij, want hij ligt buiten de 
polder van de NZlijn. Hij wil een weg maken 
naar het park en het begin van de dijk over de 
oude oprit, Zo rijdt er minder verkeer over de 
smalle Buiksloterdijk.
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Op de foto hierboven ziet u met een rode lijn een van de varianten van Evert Verhagen getekend. De 
route gaat van de Buikslotermeerdijk (zie pijl op de foto hieronder) over de kruin van de 
Buikslotermeerdijk naar de oprit. Voordeel hiervan is dat hij uit het zicht ligt van het doorgaande 
verkeer.

Hieronder staat een ander alternatief van Verhagen, geschetst door het Ingenieursbureau 
Amsterdam. Voordeel hiervan is dat de ‘by-pass’ bij de Nieuwe Purmerweg minder dicht langs de 
huizen op de hoek loopt. 
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Alternatieve plannen voor een by-pass



Om zich te oriënteren heeft de NZlijn op een lange foto de route van de NZlijn getekend. Hoe het er 
in het blauwe hart uit komt te zien is hierboven op een detail van de foto te zien. Hieronder een 
detail uit een kaart van de NZlijn (aangevuld met redactionele verduidelijkingen).Een ‘by-pass’ à la 
Verhagen lijkt niet te passen in wat de NZlijn gaat maken. We zullen het hem 13 maart in de 
klankbordgroep Noorderpark vragen.
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Hoe het wordt bij de botonde



Het parkeerterrein naast 138 
wordt tevens keerlus. Het ligt 
op +1m60 NAP naast de 
helling naar ‘de lange brug’, 
die op +3m NAP ligt. Het 
parkeerterrein kan volgens 
de NZlijn echter niet worden 
opgehoogd, omdat er een 
pakket leidingen ligt De 
vraag is dus hoe de by-pass 
hierover kan lopen.

 

Toch een tunneltje?
Nu er geen daken komen over de Nieuwe 
Leeuwarderweg dringt de vraag zich op 
waarom het tunneltje door een viaduct 
vervangen wordt. Met stalen viaducten blijft van 
de ooit beoogde heling van de zeedijk evenmin 
iets over als van de heling van het park. De 
vraag dringt te meer omdat er allerlei 
problemen blijken te zijn. 
Als het tunneltje alsnog hersteld wordt, moet de 
weg iets eerder omhoog, maar de 80m 
overkapping die in de parkontwerpen is 
getekend, komt er toch niet. Als de lange brug 
er toch moet komen om de zeedijken te 
verbinden, hoewel hij duurder wordt, moet hij 
iets verschoven worden. Dat er dan een knik in 
de de dijk komt kan geen bezwaar zijn; dijken 
zijn niet recht en een extra bocht kwam er 
vroeger ook bij een dijkdoorbraak.

Kaart uit 1915

Bij het tunneltje ligt een pakket leidingen. Er is 
een buis van 20cm voor water, van 16cm voor 
gas en verder liggen er electriciteitsleidingen, 
glasvezelkabels, telefoonkabels etc. Die 
moeten verlegd worden en toegankelijk blijven, 
tenzij het tunneltje blijft. 
Er zijn meer voordelen van herstel van het 
tunneltje. De sifonduiker, waaraan het werk 
gestaakt is, hoeft niet gemaakt te worden. Een 
put voor het slib uit de duiker (waarover we nog 
niets gehoord hebben trouwens) is niet nodig. 
Er blijft een oost-westverbinding zonder rare 
bocht naar de Rode Kruisstraat. Leerlingen 
kunnen weer door het tunneltje naar school en 
hoeven niet over de gevaarlijke Nieuwe 
Purmerweg. 

Wij zouden wel eisen aan het tunneltje willen 
stellen: hij moet korter en breder dan hij was. 
Korter kan, want de Nieuwe Leeuwarderweg 
wordt smaller, ook al komt de metro in het 
midden. Wij denken dat een tunneltje ook nu 
nog goedkoper is. Als er op tijd een 
bestemmingsplan was geweest, had dit 
besproken kunnen worden en zouden we 
niet voor een voldongen feiten worden 
gesteld, zoals nu dreigt.
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Ecologie

De zachte oever van de ringsloot aan de 
zuidzijde van het eiland is goed voor kleine 
dieren. Reden de sloot niet te dempen.



Schouw

De sloten worden op het moment leeggehaald 
in opdracht van het waterschap, maar alleen 
overdadige plantengroei wordt weggehaald en 
dit alleen langs openbare oevers. Aan de 
ondiepte van de sloot achter de dijk die vol 
zand en troep ligt wordt verder niets gedaan. 

Riool
Het begin van het riool achter de dijk ligt op 
afschot. Door de druk van het zandlichaam van 
de weg is de grond naast de weg omhoog 
gedrukt. Dat is prettig, want de tuinen liggen nu 
hoger en zijn niet meer zo nat, maar het heeft 
ook vervelende kanten. De meeste bewoners 
hebben hun riool in de tuin moeten opgraven 
om het afschot weer goed te krijgen. Achter 138 
is er een andere oorzaak van de verstopping: 
boomwortels hebben hier de buis omlaag 
geduwd en daar omhoog. Aannemers van 
Waternet konden er amper bij. Vroeger reed er 
een vrachtauto naar de sloot om hem leeg te 
halen, maar nu was de doorgang bijna te smal 
voor het graafmachinetje waarmee het riool is 
opgegraven. Het is er een troep. De sleuf is 
weer dicht gegooid. Er is overleg nodig en een 
kapvergunning. (Wordt vervolgd).

Het bos

Het bos langs de ringsloot biedt niet alleen de 
Buiksloterdijk bescherming tegen de wind. 
Zodra er storm opkomst is, strijken er reigers 
neer. Ze zoeken de luwte van de bomen en de 
veiligheid van het eiland.  

De bomen
De bomen in het Noorderpark zijn deze winter 
opnieuw ingemeten en op kaart gezet, ook de 
bomen op het eiland. 

Vervolgens zijn boomdeskundigen ingezet om 
van alle bomen dikker dan 15cm type en 
conditie erbij te schrijven.

Volewijkspark oost

Het staat er mooi, het bord met de tekst: ‘Hier 
werkt Amsterdam aan het Noorderpark’, maar 
er wordt al maanden niet gewerkt. In de 
klankbordgroep Noorderpark is al tweemaal 
toegezegd het park bij de Noorderster snel 
weer toegankelijk te maken en een tijdelijk pad 
naar het tunneltje in het park aan te leggen, 
maar de hekken staan er nog (voor zover ze 
niet zijn omgetrokken). Vooral voor voetgangers 
naar de Nieuwendammerdijk, de bakker, de 
apotheek, de kapper, de viswinkel, de 
avondwinkel enz. zou herstel van  deze 
verbinding prettig zijn. Tot ook dit tunneltje 
gesloopt wordt, maar dit is niet voor 2008.
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Omleiding (1)
Als het tunneltje in het Volewijkspark in 2008 
gesloopt wordt voor het verlagen van de 
Nieuwe Leeuwarderweg wordt de 
oversteek-met-stoplichten bij de Van 
Hasseltweg verplaatst naar de andere kant van 
het Meeuwenei. Het wordt de enige plaats 
tussen Kraaienplein en Nieuwe Purmerweg 
waar het langzame verkeer de Nieuwe 
Leeuwarderweg kan kruisen.

Omleiding (2)

Het bord over de omleiding dat op de 
Buikslotermeerdijk staat zit vastgeketend aan 
een ander bord. 

Aan de andere kant van het tunneltje staat op 
de Waddendijk ook zo’n vastgeketend bord. Het 
geeft de indruk van desinteresse in de belangen 
van fietsers en voetgangers. We hebben 
gevraagd de borden leesbaar te houden. De 
omleiding duurt tot 2010!

Vuilnisbakken
Bonny Alberts die de ontwikkelingen bij het 
vuilnis ophalen bijhoudt, laat weten dat er 
sprake van is geweest om op de dijk met 
240liter bakken te gaan werken, die eenmaal 
per twee weken geleegd worden. Op andere 
dijken bevalt het niet, vooral doordat mensen 
zonder achterom de bakken voor aan de gevel 

zetten. Dit is zo slordig en aanstootgevend dat 
besloten is op de dijk het vuil in zakken te 
blijven ophalen. Er zal een kleinere 
vuilniswagen worden ingezet. 
Omdat in Noord steeds meer vuil in 
ondergrondse containers wordt verzameld, 
kwam de Stadsreiniging op de dijk onverwachts 
vroeg, toen nog niet alles buiten stond. Ineke 
van der Ham heeft geregeld dat de 
Stadsreiniging nog een keer kwam. Ze heeft 
gevraagd bewoners te waarschuwen als de 
Stadsreiniging vroeger komt, maar sindsdien is 
het vuilnis op de gewone tijd opgehaald.

Waterhuishouding
De waterhuishouding in het park is niet goed en 
schadelijk voor de bomen. Zij wortelen in 
slechts +50cm grond. Hierdoor konden ze bij de 
laatste storm worden omgeblazen. 
In Volewijkspark oost zijn grindkoffers 
(ondergrondse sleuven met grind) gepland om 
regenwater af te voeren, want door de 
damwanden langs de NZlijn kan niet langer op 
het NHkanaal worden afgewaterd. De sloot voor 
de oude Leeuwarderweg wordt verdiept, maar 
niet verbreed om de overgebleven bomen te 
sparen. De oever wordt dan te steil voor 
machinaal maaien; hierom worden er planten 
gezet die niet gemaaid hoeven te worden. Met 
een pers-leiding wordt water naar de sloot 
gepompt om doorstroming te krijgen in droge 
tijden. De sloot wordt met een lange duiker 
verbonden met de ringsloot voor de 
Waddendijk. 
Volewijkspark west watert op het NHkanaal af, 
maar erg goed gaat het niet. Bij een beetje 
regen stroomt het water over de paden en 
staan de bomen diep in het water. Hier moet 
dus ook iets aan de waterhuishouding worden 
gedaan. 
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