
Afsluitingen
We zijn gewend om te gaan kijken als er iets ter 
visie ligt dat de oostwestverbindingen zou kun-
nen betreffen. Deze week zagen we het plan 
voor de sloop van brug 940. Dit bleek de fiets-
brug te zijn tussen de Loenermark en het tun-
neltje naar het fietspad achter de H.Cleijndert- 
weg. We hebben onlangs aan de bel getrokken 
over dit punt omdat daar ineens een versmal-
ling in het fietspad is gekomen met een lantaarn 
midden-op. De hoek ligt zo raar dat fietsers aan 
de verkeerde kant van de lantaarn langs gaan 
(foto). Er kan dan geen tegenligger meer langs. 
Het stadsdeel vond het overzichtelijke genoeg, 
maar de omgevingsmanager van Noordwaarts 

met wie we vrijdag op de hoek hebben gestaan, 
is het met ons eens dat het beter kan en beter 
moet. Tenslotte is dit een hoofdfietsroute. Het is 
ernstig dat hij wordt gesloopt.
De brug die gesloopt wordt ziet u op de foto op 
de achtergrond. Hij wordt gesloopt voor een tij-
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Fragment van de kaart van de sloop van 
brug 940 (rood kruis). De gekleurde 
aanduidingen zijn toegevoegd.
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delijk busstation. Het water wordt gedempt en 
de wijde omgeving wordt met hekken afgezet 
(zie de kaart op de vorige bladzij). Er zit geen 
toelichting bij. We vragen ons af hoe fietsers 
zich een weg moeten banen. Over het parkeer-
terrein van het stadsdeelkantoor en over het 
parkeerterrein van het winkelcentrum? 
Het is stads- en stadsdeelbeleid het autover-
keer terug te dringen en het fietsen te bevorde-
ren, maar fietsen en lopen in Noord wordt 
steeds meer een puzzel. 

Dringen
Op weg naar brug 940 stuitten we bij voor de 
bejaardenflats op de Loenermark op een soort 
situatie waartegen we geregeld protesteren: 
een aannemer die met de macht van de sterk-
ste het langzame verkeer belemmert. Hij stond 
op de zebra. Op de tijdelijke fietsoversteek was 
het dringen voor fietsers, brommers en voet-
gangers. Vooral scholieren en bejaarden.

Damwand
Er ligt ook een plan ter inzage om bij het 
Meeuwenei een tijdelijke damwand te laten 
staan(zie de foto, geel op het kaartje). Hier 
komt een nieuwe fietsbrug. 

Volewijkspark west
De klankbordgroep van het park heeft een reac-
tie van 30 bladzijden geschreven op het defini-
tieve ontwerp van het deel van het Vole-
wijkspark tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en 
het kanaal (DO2). Samengevat in 16 punten is 
dit wat de leden van de klankbordgroep willen: 
1. Een comfortabele, snelle route Buiksloterdijk – 

Waddendijk/Rode Kruisstraat voor voetgangers 
en fietsers, vergelijkbaar met die er tot 2006 was

2. Een doorgaande fietsroute Noorderster – Mos-
veld of Ribesstraat (in overeenstemming met la-
tere en eerdere besluiten)

Fietsers trekken zich nergens wat van aan, zei 
de ambtenaar. Dat kan zijn, maar dat het tel-
kens goed gaat is doordat zij voorzichtig zijn. 

Laatste nieuws
Het raadsadres van de Bewonersvereniging 
inzake de ‘Lange Brug’ (het viaduct tussen de 
Buiksloterdijk en de Waddendijk) wordt be-
sproken in de Raadscommissie Ruimtelijke 
Ordening op woensdag 14 mei 2008, 20.00 
uur, restaurant Stadsdeelhuis.

Deze twee mannen genieten van de eerste len-
tezon op de enige zitplaatsen in Volewijkspark 
west. Ze stemden graag in met publicatie van 
de foto toen ze hoorden dat hij gebruikt zou 
worden voor een pleidooi voor banken in het 
park en liefst zo dat een gesprek mogelijk is. 



3. Doorgaande fietsroutes langs het NHkanaal
4. De doorgaande fietsroutes moeten voldoen aan 

de CROW-normen, de vuistregels van de Fiet-
sersbond en de fietsnota van SDAN en aan de 
eisen van Regio Amsterdam (mede in verband 
met de financiering)

5. Fietsbare aansluitingen van het nieuwe fietspad 
ten zuiden van de Van Hasseltweg op de 
Buiksloterweg (het fietspad langs de westzijde 
van het kanaal) en op de Adelaarsweg (het amb-
tenarenfietspad) 

6. Geen barrières in het park boven het niveau van 
de Zeedijk (buiten het balkon)

7. Een bypass voor de Buiksloterdijk en eenrich-
tingsverkeer op de Buiksloterdijk

8. Het profiel van de Buiksloterdijk moet voldoen-
de breed zijn voor doorgaand tweerichtingen 
fietsverkeer

9. Een goed plan voor het midden tussen DO 1 (Vo-
lewijkspark oost) en DO 2 (Volewijkspark west); 
het is onacceptabel dat de de overkluizing van 
het verlaagde tracé in het midden in het midden 
blijft 

10. Aanpassing van een aantal z.g. ontwerpdetails 
(zoals de trottoirband, het klimoppatroon, het 
meubilair, de verlichting en het fietsnietje)

11. Een lengteprofiel van het circuit en de doorgaan-
de fietsroutes; deze moeten comfortabel en niet 
overdreven hoog zijn 

12. Een betere scheiding van voetgangers en fietsers 
op de doorgaande fietsroutes en het circuit

13. Geen grote publiekstrekkers in de noordpunt van 
Volewijkspark west, want er is geen parkeergele-
genheid en het is slecht ontsloten met openbaar 
vervoer

14. Behoud bomen in deze noordpunt, dat wil zeg-
gen geen kap in het bosje en op het eiland 

15. Kinderspeelplaatsen langs het circuit voor alle 
leeftijden

16. Mooie geluidsschermen, aangepast aan de kwali-
teit van het park.

In deze punten is niet ingegaan op gebreken 
van het plan en ook niet op de verwarring over 
wie nu waarover gaat. Dit staat wel in de uitge-
breide reactie.

Meeuwenei
Op het Meeuwenei speelden zich van de week 
vreemde taferelen af. 
1. Douche
Er liep water over de weg. Fietsers en voetgan-
gers kregen een gratis douche. Dit kwam niet 

door een breuk in de waterleiding. Er was een 
nieuwe leiding aangelegd. Die moest worden 
schoon gemaakt met chloor en daarna doorge-
spoeld met water. Het zou een week gaan du-
ren. 

Wij hebben op maatregelen aangedrongen. Het 
moest toch mogelijk zijn het water direct naar 

Dit weekend is er weer een wandeltocht over 
de dijk en door het park. Volgende keer moet 
de route veranderd worden. Het tunneltje (foto 
rechts) gaat dicht.



het kanaal te laten lopen. Het hielp. Het is er 
sindsdien redelijk droog.
2. Tegels lichten
Tegels van het pad naar de Van Hasseltweg 
werden van de week gelicht. Sinds de oprich-
ting van de Commissie Oostwestverbindingen 
in 2005 was het de derde keer dat het pad ver-
dween. 

Het fietspad wordt verschoven. Er worden put-
ten aangelegd voor de “oren” (de toekomstige 
op- en afritten van de NLW). Het voetpad wordt 
bij het fietspad gevoegd en het fietspad wordt 
smaller maar blijft (foto).

We weten niet hoe druk het wordt. Welke route 
gaan de fietsers nemen die tot nu toe door het 
tunneltje in het park gaan? Gaan zij over het 
Meeuwenei? of kiezen zij voor de Buiksloterdijk 
en de Nieuwe Purmerweg?

3. Oranje gekrioel
Het was deze week zo druk als in een bijenkorf 
op het Meeuwenei. Er stond vaak een file, want 
er was maar een rijbaan beschikbaar. Voetgan-
gers werden naar de overkant begeleid door 
talloze verkeersregelaars. 

Tunneltje in het park dicht

Op 28 april 2008 zou het verkeer over het 
nieuwe dek gaan, ook het langzame verkeer. 
Het ziet er niet naar uit dat het maandag al is. 

Het moet deze week wel gebeuren want het 
tunneltje in het park gaat 5 mei 2008 dicht.

Er is bij de Adelaarsweg een afrit voor fietsers 
aangelegd, zo steil als een oude Amsterdamse 
grachtenbrug. Wij vragen ons af of het hek blijft 
staan (foto onder). Er gaan ook brommers over 
deze route. 

We vinden dat het fietspad langs de Adelaars-
weg tussen de Van Hasseltweg en het Kraaien-
plein (foto onder), nu het kan, weer in gebruik 
moet worden genomen. 

En dan nog dit. Het Amsterdamse Fonds voor de 
Kunsten geeft voor twee jaar 15 kavels tuin uit. Ze liggen  
op de IJoever bij de Tolhuispont in het tijdelijke kunst-
werk “Reservaat” van Toine Klaassen. Kosten: €7,50 per  
maand. Tot 6 mei kunt u gratis het groen krijgen dat 
voor het kunstwerk wordt verwijderd. Kijk op 
www.reservaat.net of bel 020 4862630. 
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