
Commissie vergadering
Nu de vakanties bijna voorbij zijn, is het tijd 
plannen te maken voor volgend jaar. We zullen 
binnenkort een strategie-bijeenkomst van de 
Commissie Oostwestverbindingen plannen. 
Kom ook; het belang is groot.

Antwoord raadsadres
Op 11 juni 2008 heeft de Commissie Ruimtelijke 
Ordening van de stadsdeelraad het raadsadres 
besproken van Bewonersvereniging Buiksloot 
over het Buiksloterviaduct (het viaduct van de 
Buiksloterdijk naar de Nieuwe Leeuwarderweg). 
Na een uitgebreide bespreking in de commissie 
werd het raadsadres in handen van het Dage-
lijks Bestuur van het stadsdeel gesteld om te 
worden beantwoord. Achteraf blijkt het ant-
woord al op 9 juni 2008 te zijn geschreven. De 
secretaris heeft het op 18 juli 2008 ontvangen.
Opdracht
Uit de antwoordbrief, ondertekend door voorzit-
ter Post, blijkt dat al in november 2007 de op-
dracht voor de bouw van het viaduct aan “een 
aannemerscombinatie” is gegeven. Post meent 
dat dit bekend is, maar wij wisten het niet zeker. 

De brief munt niet uit in duidelijkheid; enerzijds 
staat er dat er nog tijd is om te onderzoeken of 
de constructie lager kan, anderzijds staat er dat 
er geen tijd en geld is voor een ander ontwerp. 
Bouwvergunning
De bouwvergunning voor de viaducten van no-
vember 2007, is in februari 2008 ingetrokken 
(zie Nieuwsbrief 35). Een nieuwe is verleend op  
24 juni 2008. Alle zienswijzen zijn afgewezen, 
behalve die van de benzinestations: BP verhuist 
naar de Slochterweg, als de stadsdeelraad 
tenminste instemt met de kosten. Er is door de 
bewonersvereniging, door Annet Visser en Gu-
da Oly, en door anderen opnieuw bezwaar ge-
maakt: het viaduct wordt onnodig hoog en de 
aansluitingen zijn slecht.
Damesbende
Damesbende van Buiksloot die 11 juni 2008 bij 
de bespreking van het raadsadres was, heeft 
op 29 juni 2008 aan stadsdeelwethouder De 
Wild Propitius een brief geschreven met het 
verzoek om opheldering over uitspraken in de 
commissievergadering. Hij antwoordde op 11 
augustus 2008 met een verwijzing naar de be-
antwoording van het raadsadres op 9 juni 2008.

Commissie Oostwestverbindingen
 oostwestnoord@xs4all.nl 

Nieuwsbrief 44, 15 augustus 2008 

Het hoogheemraadschap 
heeft in 1987 een archeolo-
gische kaart gepubliceerd 
van de situatie van Noord 
Holland in 1350 geprojec-
teerd op een moderne 
kaart. Op het gedeelte 
hiernaast de vermoedelijke 
ligging van de zeedijk op 
de rand van de getijde-af-
zetting (donker groen, klei) 
en wad (licht groen, klei). 
De dijk liep toen dus an-
ders dan nu. 
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Hoogtecijfers
De Wild zegde in zijn brief een kaart met hoog-
tecijfers toe. We zitten zoals u weet om deze 
cijfers te springen, omdat we willen zien hoe de 
viaducten op de omgeving aansluiten. 
Tot nu toe dachten we dat de Buiksloterdijk op 
2m +NAP ligt. Dit blijkt niet correct. U kunt het 
zelf zien: (1) in de gevel van 140 zit een penne-
tje dat de NZlijn voor zijn wekelijkse metingen 
gebruikt. Het zit op 1,81m +NAP. Het zit een 
centimeter of zeven boven het trottoir. Het 
hoogteverschil tussen de dijk en het viaduct is 
dus nog 25cm meer dan we dachten. (2) Een 
ander ijkpunt is de bovenkant van het muurtje 
bij de duiker; dit is 17cm +NAP. Het fietspad is 
dus ongeveer 30cm -NAP. Ter vergelijking: het 
viaduct wordt 4,54 +NAP.
Geen vergunning voor bruggen
De provincie (de kanaalbeheerder) heeft de 
vergunningen voor de bruggen over het NHka-
naal geweigerd. De ʻlageʼ basculebrug moet 
naar het zuiden verschoven worden en de pij-
lers moeten onder de ʻhogeʼ brug weg (zie 
Nieuwsbrief 42). De provincie wacht af of er an-
dere ontwerpen komen.
Het parkontwerp zal dan ook moeten verande-
ren, vooral door het verschuiven van de lage 
brug, want ook als het een basculebrug wordt, 
is er een helling nodig. Deze zal het evenemen-
tenveld doorsnijden. De stadsdeelwethouder 
schrijft dat hij er “vooralsnog” vanuit gaat dat er 
geen veranderingen in de bruggen komen, 
maar de provincie is duidelijk over de weigering. 
Een idee van de damesbende is een vlotbrug te 
maken. Zoʼn brug ligt laag op het water. De vlot-
gedeelten in het midden van de brug schuiven 
onder de vaste delen. (Die heten koebruggen 
omdat ze als een drinkende koe naar het water 
neigen). De provincie heeft een verbeterde 
fietsvlotbrug ontworpen waar innovatieve tech-

nieken voor worden toegepast. De brug heeft 
een lange levensduur en vergt weinig onder-
houd. Vlotbruggen zijn snel gebouwd, niet duur, 
sterk en ze gaan snel wijd open. Veel voordelen 
dus. Het nadeel is dat ze voor elk bootje open 
moeten; openen kan op afstand. 

Vrachtwagen op Burgervlotbrug; hoe sterk

Historisch is wat te zeggen voor vlotbruggen 
over het NHkanaal. Toen Jan Blanken (1755 - 
1838) tussen 1819 en 1823 het NHkanaal 
maakte heeft hij 18 vlotbruggen aangelegd. Er 
zijn er nog vier. De mooiste, bij Koedijk, is nog 
van hout en in gebruik als fietsbrug. 

Vlotbrug bij Koedijk

Daken
De damesbende heeft gevraagd waarom de 
“deks” die over de Nieuwe Leeuwarderweg van 
de weg een tunnel zou maken, want de Tun-
nelwet spreekt pas van een tunnel bij 250m en 
de Europese richtlijn bij 500m. Het antwoord 
van De Wild is dat het voorontwerp door de 
stadsdeelraad is vastgesteld zonder de dekken 
en dat er onderzoek wordt gedaan wordt naar 
dekken boven de rijbanen, waarbij de NZlijn niet 
overdekt wordt.
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Geld
Op de vraag naar de kosten van de bruggen en 
de viaducten wordt geen antwoord gegeven, 
ook de klankbordgroep Noorderpark krijgt geen 
informatie over de financiën. De stadsdeelraad 
moet nog over de dekken (inclusief de viaduc-
ten?) beslissen. Dat er geld is voor de aanleg 
van het Buiksloterviaduct begrijpen wij niet. Het 
viaduct valt niet in het park (parkbudget 32 mil-
joen) en ook niet onder de NZlijn. Toch is er op-
dracht tot bouwen gegeven.
Wij zien graag een ander ontwerp voor het 
Buiksloterviaduct. Als er geen ander ontwerp 
komt voor het viaduct wegens de kosten, zoals 
Post schrijft, dan kan een en ander tegen elkaar 
worden afgewogen: als over het kanaal een 
leuke goedkope vlotbrug komt, kunnen er een 
lager viaduct en een rechte oversteek naar de 
Waddendijk en de Rode Kruisstraat komen. 
Tijd
Er is niet veel tijd voor een ander ontwerp voor 
het Buiksloterviaduct, maar nog wel wat, want 
de NZlijn begint aan de zuidkant met de dam-
wand voor het poldertje voor de verlaging van 
de Nieuwe Leeuwarderweg. Voor de benzine-
stations kan pas geheid worden als ze weg zijn, 
nog niet dus. De middensteun van de viaducten 
kan pas niet meer van plaats veranderen als de 
metro-rails er ligt. Veranderen kan dus nog. Het 
Dagelijks Bestuur is van plan begin september 
een besluit te nemen.
Overleg
In het raadsadres en in een gesprek met stads-
deelwethouder De Wild heeft het bestuur van 
de bewonersvereniging ervoor gepleit de extra 
tijd die door de vertraging in de procedures ge-
wonnen wordt, te gebruiken voor overleg. Daar-
voor is een projectmanager toegezegd voor het 
gebied tussen de grote projecten: NZlijn, Noor-
derpark en CAN. Nu het overleg nog.

Blauwe hart
We hebben een naam nodig voor het driehoe-
kige gebied tussen de grote projecten, waar de 
extra manager voor komt. De damesbende stelt 
voor dit het “Blauwe hart” te noemen. Zo werd 
de kruising van NHkanaal en zeedijk genoemd 
toen er economische activiteiten ontstonden en 
Buiksloot bloeide. De damesbende vond de 
naam in het programma van eisen van het park.

Bomen
In de krant (Trouw 5 augustus 2008) lazen we 
dat langs de A50 bij Valburg testen gedaan 
worden met bomen en struiken als filters voor 
fijnstof. Bekend is dat brede gladde bladeren 
het stof goed opvangen. Aan naalden blijft nog 
meer stof plakken. De regen spoelt het stof 
naar de grond, waar het wordt afgebroken. De 
stadsregio Amsterdam steekt 6 ton in deze 
proef. Eind van het jaar moeten de bomen hun 
nut hebben bewezen. Op tijd voor het behoud 
van de bomen langs de Nieuwe Leeuwarder-
weg en in het bosje achter het benzinestation.

Paaltjes

Het blijft een probleem dat werkverkeer een 
paaltje uit het fietspad trekt en niet terugzet. Op 
deze plaats heeft het ontbrekende paaltje krap 
een dag gestaan. Er komt pas een nieuwe als 
de heer Mouton terug is van vakantie.
De ervaringen met deze paaltjes en de paaltjes 
op de draaibrug, beloven niet veel goeds als er 
straks ook zulke paaltjes staan op de viaducten 
en op de wegen naar het evenementenveld.

Raad van State 
Twee bewoners van de Buiksloterdijk zijn in ho-
ger beroep gegaan tegen de sloop van het tun-
neltje en de bouw van de sifonduiker. Zij heb-
ben de zaak niet aan de grote klok gehangen, 
maar wel in het algemeen belang twee argu-
menten naar voren gebracht (1) er is geen be-
stemmingsplan en (2) het stadsdeel maakt mis-
bruik van zijn bevoegdheden door zichzelf ver-
gunningen te geven met het argument dat er 
geen strijd met een bestemmingsplan is. Het 
stadsdeel had er allang voor moeten zorgen dat 
er een bestemmingsplan was.
De staatsraad was tegen de bewoners begrij-
pend. “Politiek geef ik u gelijk”, zei hij voor hij 
aan de juridische aspecten begon. Tegenover 
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het stadsdeel/de stad (er was verwarring over 
wie de verdedigende partij was), was hij kri-
tisch; hij waarschuwde dat hij de zaak mogelijk 
naar de rechtbank terug zou moeten sturen. Wij 
hopen het niet, want de principiële argumenten 
in deze zaak spelen ook bij de volgende ver-
gunningen, zoals voor het Buiksloterviaduct.
Het stadsdeel beroept zich erop dat het Alge-
meen Uitbreidingsplan (1937, gewijzigd 1958, 
zie Nieuwsbrief 35) de status van bestem-
mingsplan heeft. Dit is vreemd, zeker nu op 1 
juli 2008 de vernieuwde wet op de Ruimtelijke 
Ordening van kracht is geworden, die de ver-
plichting bestemmingsplannen elke tien jaar te 
actualiseren aanscherpt. De uitspraak is 
meestal na zes weken, maar het zal in deze 
zaak langer duren.

Bestemmingsplannen 
In juni heeft het dagelijksbestuur van de stads-
deelraad besloten het Bestemmingsplan Oud 
Noord naar de stadsdeelraad te sturen. Het 
heeft veel van zijn belang verloren doordat alle 
plekken waar iets staat te veranderen eruit zijn 
weggelaten (zie Nieuwsbrief 32). Toch moeten 
we het in de gaten houden, want het begin van 
de Buiksloterdijk en een stukje van het oude 
tunneltje en de duiker vallen er wel onder.
De klankbordgroep heeft 14 augustus 2008 te-
horen gekregen dat de kaart van het Bestem-
mingsplan Noorderpark, dat nog steeds niet 
gepubliceerd is, ter beschikking is van de 
klankbordgroep. We hopen dat publicatie volgt, 
want hierin zouden de veranderingen wel moe-
ten staan. 

Eindelijk, de botonde
De derde inspraakavond over de botonde op de 
Nieuwe Purmerweg wordt op 28 augustus 
2008 gehouden in het Clusiuscollege. In de vol-
gende Nieuwsbrief meer.

Vuurwerk
Op 13 en 14 september 2008 is in het Florapark 
weer een groots opgezet festival (budget 
€150.000) met 5 podiums, kinderattracties, een 
half-pipe en veel te eten. Langs de Buiksloter-
weg is een VIPtribune voor vuurwerk. Op de 
vergunningaanvraag staat een ruwe kras om 
het eiland heen met de aanduiding: vuurwerk. 
We hebben geïnformeerd wat de kras voor de 
Buiksloterdijk betekent, maar nog geen ant-
woord. De provincie zal letten op het opruimen 
van het vuurwerk achteraf (zie Nieuwsbrief 33)

Gasafsluiter

In het park is de omgeving van de afsluiter van 
de grote gasleiding geplaveid. Hij was door het 
hoog opgeschoten onkruid niet te vinden.

Kabel
De groene kabels (zie Nieuwsbrief 43) zij van 
de verkeersregeling van de IJtunnel.
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Meeuwenei
U heeft Guda Oly in de stromende regen op 
AT5 kunnen horen uitleggen dat de situatie 
voor voetgangers en fietsers op het Meeuwen-
ei levensgevaarlijk is. We hadden gedacht dat 
het beter zou worden als de IJtunnel dicht ging, 
maar dat is niet zo. Dit geeft te denken, want 
straks als de NZlijn klaar is blijven hier over-
steekplaatsen.
We zijn met een plan voor verbetering naar het 
spreekuur gegaan, want het was gaandeweg 
erger geworden op het Meeuwenei. Toen bleek 
dat de NZlijn inmiddels het zelfde plan had. Wij 
vatten het op als een bewijs van onze be-
kwaamheid, maar ook als reden van zorg, want 
waarom had het weken moeten duren?

Als u goed kijkt ziet u voetgangers die omlopen 
omdat op het voetpad verdwaalde hekken 
staan. De hekken zijn weg en ook verderop is 
meer ruimte, maar de oversteektijd is 5 secon-
den gebleven en overstekend langzaam ver-
keer moet nog steeds rekening houden met au-
to’s en bussen die niet stoppen. 


