
Nieuw mysterie
Vrijdag stonden we verbaasd bij hekken die het 
tunneltje in het park afsloten (foto op bladzij 2). 
De NZlijn moet het tunneltje sluiten om dam-
wanden te kunnen slaan voor het poldertje waar 
de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg in komt 
te liggen. Maar we hebben de toezegging van 
de NZlijn dat eerst een fietspad over het Meeu-
wenei wordt gelegd, want anders is er tussen 
de draaibrug en het Kraaienplein geen oost-
westverbinding voor fietsers.
Wij hebben bij het stadsdeel en bij de NZlijn 
geïnformeerd naar de plotselinge sluiting, maar 
antwoord kwam er pas na het weekend. 

Onbekenden
Maandagochtend liet de voorlichtster van de 
NZlijn weten het uit te moeten zoeken, want “de 
afsluiting zit er wel in de komende weken, maar 
nu nog zeker niet”. 

Van het stadsdeel kregen we maandagmiddag 
een mailtje: “bij navraag bij de NoordZuidlijn en 
het stadsdeel is gebleken dat onbekenden de 
onderdoorgang bij het Volewijkspark moeten 
hebben dichtgezet met in de omgeving aanwe-
zige hekwerken. De uitvoerders van de Noord-
Zuidlijn hebben vandaag deze hekwerken weer 
verwijderd”.
De hekken stonden er dinsdag echter nog.
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Vandaag 
mochten fiet-
sers en voet-
gangers voor 
het laatst door 
het tunneltje in 
het park, maar 
ondertussen 
begon de sloop.

Het puin viel 
van het pla-
fond.
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Mysterie opgelost
Op het maandelijkse spreekuur van de NZlijn, 
dat toevallig net dinsdagmiddag was, hoorden 
we dat de NZlijn het stadsdeel heeft gevraagd 
hekken en omleidingsborden klaar te zetten. 
Daarna zijn er “misverstandjes” geweest. 
Goedwillende medewerkers hebben de hekken 
niet alleen klaar gezet maar ook neer gezet. De 
NZlijn zei toe de hekken aan de kant te zetten, 
maar tot donderdag want donderdag gaat het 
tunneltje dicht. Voorgoed. 
Er is met spoed een bewonersbrief gemaakt die 
vandaag bezorgd moet worden. De email versie 
is er al. Hoe we om moeten lopen en rijden 
staat niet op ‘t kaartje van de brief. Wij hebben 
de routes erop getekend ( de rode lijn op de 
achterpagina). De route wordt 3,5m breed plus 
voetgangersstrook. Als we het goed hebben 
begrepen komen er vier bochten en vier over-
steken, zoals op de huidige voetgangersroute. 
De fietsroute is echter nog niet klaar. 

Het werk gaat door
Vanmorgen heeft de Damesbende van Buiks-
loot foto’s gemaakt van de laatste gebruikers 
van het tunneltje en flyers uitgedeeld met de 
omleiding. Tussen half acht en kwart voor ne-
gen passeerden 200 mensen van 0 tot 80. De 
meesten op de fiets maar er waren ook voet-
gangers, rolstoelen, buggy’s en brommers.
De reacties waren heftig. Het andere tunneltje 
is ook al dicht! Hoe moet ik dan? Alles gaat 
dicht! We moeten naar school! Ik ga naar mijn 
werk (ik zeg m’n baan op!). Veel schrik, onbe-
grip en verontwaardiging. 

Tot onze verbijstering begon om kwart voor ne-
gen vanmorgen toch de sloop. Het puin kwam 
van het plafond (zie de foto’s op de vorige blad-
zij). De Fietsersbond zag reden de Inspectie 
Werk in uitvoering te alarmeren, want het is van 
tweeën een: òf er is een omleiding òf er wordt 
niet gewerkt. Er is gewerkt en een gat gemaakt 
in het dak. Verblijf hier is onverantwoord en ge-
vaarlijk, maar het tunneltje is weer open. 

Als het tunneltje mor-
gen dicht gaat is er o[ 
het Meeuwenei alleen  
de oversteek voor 
voetgangers (fo-
tootjes). 

De route is smal en 
bochtig en dus ge-
vaarlijk voor de com-

binatie voetgangers 
en fietsers. 
(wordt vervolgd)

2



Fietspad NPW
We hebben lange tijd niets gehoord over het 
fietspad langs de Nieuwe Purmerweg (NPW). 
Die zou zes kruisingen met snelverkeer krijgen 
als gevolg van de ontwikkeling van het CAN 
(Centrum Amsterdam Noord). Bij de Nieuwe 
Purmerweg komen een oprit en een afrit naar 
het Noorden en de Singel (een weg ten oosten 
van de NLW die de Waddenweg moet vervan-
gen, omdat die wordt afgesloten als het winkel-
centrum wordt uitgebreid tot aan metrostation).

In juni 2006 was de tweede inspraakavond 
waar duidelijk werd dat het fietspad langs de 
NPW levensgevaarlijk zou worden. Er zou een 
andere oplossing worden verzonnen en een 
nieuwe inspraakavond komen.
Vorige week hoorden we dat er een nieuw ont-
werp is en dat er dus een nieuwe inspraaka-
vond komt. Het plan is het fietspad van de 
noordkant naar de zuidkant van de NPW te leg-
gen. Mensen die hier lang wonen weten dat dat 
vroeger ook zo was. 
Het is niet alleen om de fietsers dat het fietspad 
wordt verlegd. Het is ook omdat er een er een 
extra baan baan langs de ontworpen botonde 

(=langgerekte rotonde) wordt gelegd naar de 
oprit. Dan ligt het fietspad in de weg. Het ligt 
ook in de weg omdat het hoogheemraadschap 
meer waterberging wil op Elzenhage en een 
watercircuit om het water in beweging te hou-
den. Er moet dus een kanaaltje komen op de 
plaats van het fietspad onder het viaduct. 
Wij vinden dat wat er ook gebeurt, er een veilig 
ontwerp voor de NPW moet komen. Het nieuwe 
ontwerp is beter, maar we zijn er niet van over-
tuigd dat wat er nu ontworpen is veilig is. We 
hebben verkeerskundig advies nodig.

We hebben staan kijken en we vragen ons af of 
de zuidelijke route mogelijk is. Er is maar weinig 
ruimte tussen de NPW en het Clusiuscollege 
(foto onder) en de afstand tussen de afrit en het 
ambtenarenfietspad (foto boven) is te kort voor 
een glooiende afrit (er moet naar schatting 2,8m 
hoogteverschil overbrugd worden). Bovendien 
kunnen fietsers die naar beneden gieren niet 
zien wat er onder het tunneltje vandaan komt. 
Voor een zg. bajonet-aansluiting die gebruikelijk 
is om ruimte en zicht te scheppen, is geen 
plaats. 
We houden u op de hoogte. 
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Hier komt de nieuwe afrit en aan de andere 
kant van het viaduct komt de nieuwe oprit 
naar de NLW en een kanaaltje.

Hierbeneden zou het zuidelijke fietspad op het 
ambtenarenfietspad aan moeten sluiten

De ruimte tussen NPW en Clusius.
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Als het tunneltje in het Volewijkspark donderdag gesloten wordt, zijn dit de omleidings-
routes voor fietsers en voetgangers. Het fietspad over het Meeuwenei is alleen nog niet 
klaar. De omleidingen zijn zo slecht dat er reden is om opnieuw te vragen om een ver-
binding tussen Buiksloterdijk en Waddendijk, ook tijdelijk want de omleidingen blijven 
in gebruik tot 2010 of later. (Op het kaartje van de NZlijn hebben wij de omleidingen 
getekend met rood).  
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