
Agenda
• Woensdag 14 mei 2008 20 uur. Commissie 

Ruimtelijke Ordening van SDAN behandelt 
het raadsadres van Bewonersvereniging 
Buiksloot over de omgeving van de dijk. Het is 
het eerste inhoudelijke punt op de agenda.

• Donderdag 15 mei 2008 21 uur. Jaarvergade-
ring Bewonersvereniging Buiksloot. Hieraan 
vooraf is een notaris in de kerk om de acten 
op te maken voor de vestiging van erfdienst-
baarheden op de rioolstrook.

• Dinsdag 27 mei 2008 19 uur. Als u lid bent 
van de Vereniging Vrienden van het Noorder-
park kunt u mee met een excursie onder lei-
ding van Berend Seinen door het ecogebied 
bij Schellingwoude, een moeras in ontwikke-
ling. Verzamelen bij Tuincentrum Bert Pols. 
Zie de website www.vriendennoorderpark.nl.

• Dinsdag 20 mei 2008, 12.30 – 16.00 uur in de 
Noorderparkkamer (aan de overkant). Work-
shop over het parkbeheer.

• Woensdag 28 mei 2008, 19.30 uur in de kan-
tine van Stadsdeelwerken, Papaverweg. Ver-
gadering met belangstellende dijkbewoners 
over het ophalen van het vuilnis. 

• Zaterdag 31 mei 2008. Open dag NZlijn.
• Zondag 22 juni 2008. Dijkdiner.

Overleg
Vorige week heeft een delegatie van het be-
stuur aangevuld met twee leden van de Com-
missie Oostwestverbindingen en een van de 
BTB-groep een uur gesproken met stadsdeel-
wethouder De Wild Propitius en ambtenaar Pe-
ter Witte. Het ging om het gebrek aan samen-
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Meeuwenei. Over het Meeuwenei gaan sinds een week ook fietsers. De ervaringen zijn niet 
goed. De oversteek over de Van Hasseltweg moet in 5 seconden. Wie niet snel is, is te laat, zoals 
deze fietsster. Wij maken ons zorgen voor dinsdag, als de scholen weer beginnen. 

Er is een nieuwe site. Van wie zou het zijn? 
http://www.noordverandert.nl
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werking en aan samenhang in de grote plannen 
die bij Buiksloot in elkaar grijpen en niet sporen 
(NZlijn, CAN, Noorderpark, Fietsplan). Materieel 
ging het om de “lange brug” (het viaduct tussen 
Buiksloterdijk en (oude) Leeuwarderweg) en om 
het profiel van de dijk.
De stadsdeelwethouder heeft een aantal toe-
zeggingen gedaan. Ze zijn nog niet keihard, 
maar het is een begin. 
Dunner ontwerp
Het ontworpen viaduct is 4,54m +NAP; dit is 
2,54m hoger dan de zeedijk. Dat is niet in over-
eenstemming met de bedoeling van het herstel 
van de zeedijk volgens de Tien geboden voor 
de Waterlandse zeedijk. Het is ook niet functio-
neel, want de aansluitingen worden extra lang 
en de hellingen zijn een bezwaar voor minder 
vitale mensen en zeker voor gehandicapten. Er 
wordt uitgezocht of een ontwerp gemaakt kan 
worden dat dunner is, waardoor het viaduct 
minder hoog wordt.
Tekeningen
De omgevingstekeningen van het viaduct geven  
cijfers die niet leesbaar zijn. Er wordt gezocht 
naar tekeningen waar de relevante cijfers op te 
lezen zijn.

Zienswijzen
Er zijn opnieuw zienswijzen ingediend over de 
bouwvergunningen voor de viaducten over de 
Nieuwe Leeuwarderweg o.a. door de Bewo-
nersvereniging, de BTB-groep (die de belangen 
behartigt van rolstoelers en ouderen), en twee 
leden van de Commissie Oostwestverbindin-
gen. De zienswijzen zullen zorgvuldig worden 
behandeld.

Projectleider
De verschillende grote projecten in de omge-
ving hebben invloed op elkaar, er zitten leemten  
tussen, maar ook overlappingen. Wij weten 
daardoor niet waar wij aan toe zijn en tot wie wij 
ons moeten wenden. Aan wie moet bijvoorbeeld 
het voorstel van Meike Ziegler voor een ander 
profiel van de dijk worden voorgelegd? Er komt 
een projectleider die tot taak krijgt te zorgen 
voor samenhang tussen de projecten.

Vaart
Veranderingen hebben financiële consequen-
ties, die moeten worden uitgezocht. De Wild 
Propitius zegde toe dat er voor juli concrete be-
slissingen worden genomen. 

Het Meeuwenei
Het Meeuwenei is onoverzichtelijk. Voetgangers 
een fietsers kruisen elkaars routes. De stoplich-
ten voor fietsers zijn slecht geplaatst. De tijd om 
de Van Hasseltweg over te steken is tekort. 

Deze fietser loopt voor de veiligheid. Voor hij 
halverwege is, is het licht weer rood.

Deze jongetjes snappen het niet, en hollen naar 
de overkant. Het licht voor fietsers was rood. 
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Deze moeder met drie kinderen deed het keurig, 
maar haalde het niet in 5 seconden en moest 
halverwege een minuut wachten.



Halve daken
Op de website van het Noorderpark vonden we 
plaatjes van de ontwerpen die studenten onder-
leiding van Professor Nijssen van de TU Eind-
hoven hebben gemaakt voor overkappingen 
van de Nieuwe Leeuwarder weg. Ze zijn van 
heel verschillende materialen, maar hebben 
een ding gemeen: ze zijn niet beloopbaar.
Betere afbeeldingen vindt u op de website van 
het Noorderpark: http://www.Noorderpark.nl

Stalen constrcuties

Gevouwen kunststof platen

Glasvezel doeken (recht van boven gezien)

Betonnen takken (van binnenuit gezien)

Hout met alminium (uit lucht gezien)
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Posters
Nu het mooi weer is komen er weer allerlei re-
creatieve fietsers over de dijk, die recreatieve 
routebeschrijvingen hebben waar de afsluitin-

gen niet op staan. We hebben het postertje bij 
het tunneltje, dat het anderhalf jaar in weer en 
wind heeft uitgehouden geactualiseerd en aan-
gepaste versies bij het andere tunneltje opge-
hangen, want er is veel verwarring.
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Sinds 22 augustus 2006 is dit tunneltje helaas afgesloten

Het volgende tunneltje in het park is sinds 6 mei 2008 ook dicht.

U moet omrijden over de Nieuwe Purmerweg 

of over het Meeuwenei (vier kruisingen met stoplichten)

Nieuwe viaducten zijn niet klaar voor 2010
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Rood zijn de omleidingsroutes, groen zijn de wegen naar de ponten.
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