
Druk
De Commissie Oostwestverbindingen heeft het druk gehad deze zomer maar is met dringende vra-
gen blijven zitten. In dit nummer de stand van zaken. 

Botonde 
De Nieuwe Purmerweg (NPW) zou 6 september 
2009 weer toegankelijk zijn voor autoverkeer, 
maar we lazen in het wekelijks overzicht van 
Stadsregie:
“Nieuwe Purmerweg: aanleg dubbele rotonde
Planning: tot en met zondag 20 september 
2009. Gevolgen: (…) Autoverkeer volgt de om-
leidingsborden en rijdt via de afslag IJdoorn-
laan.”
Wij hebben Noortwaarts om informatie ge-
vraagd. We kregen een copie van een brief aan 
de bewoners van het Nintemanterrein, waarin 
staat dat het werk in de bouwputten is uitgelo-
pen en dat de botonde pas eind september voor 
autoʼs toegankelijk is. We hebben gevraagd de 
brief ook op de Buiksloterdijk te bezorgen. U 
heeft hem inmiddels.

Op zondag 6 september is de is de ʻ30 van Am-
sterdam Noordʼ, dan is de Buikslotermeerdijk 
langs het kanaal afgesloten. We kunnen dan 
met de auto over de zuidzijde van de botonde. 

Scholen
Van de scholen die de Damesbende van Buik-
sloot heeft geschreven over de gevaren op de 
botonde, heeft er slechts een gereageerd en 
dat met: we hebben het te druk. Toch weten we 
dat ouders ongerust zijn. Neem actie!

Gemiste kans
Met de NPW wordt haast gemaakt, omdat de 
Waddenweg bij het Buikslotermeerplein wordt 
afgebroken voor uitbreiding van het winkelcen-
trum. Het verkeer dat niet meer over de Wad-
denweg kan, moet over de NPW en vervolgens 
over de NLW, ook als ze naar de IJdoornlaan 
willen. We wachten af wat er gebeurt. Het zou 
zomaar kunnen dat ze langs het kanaal gaan, 

Commissie Oostwestverbindingen
 oostwestnoord@xs4all.nl 

Nieuwsbrief 53, 2 september 2009

De trampoline op het eiland heeft kinderen uit de wijde omtrek getrokken. Het was een initiatief 
van ouders op de dijk. Hoewel er duidelijk bij stond: max 100kg of drie kleine kinderen, werd de 
trampoline te zwaar belast. Hij staat nu in een achtertuin. 
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zolang de “Singel” er nog niet is (dat is een ge-
plande weg over Elzenhagen parallel aan de 
NLW). 
Inmiddels is bekend dat de ING (de projectont-
wikkelaar) de bouw met twee jaar heeft uitge-
steld. De Waddenweg hoeft dus nog niet weg. 
Er was tijd geweest het alternatief voor de bo-
tonde van de bewonersvereniging te bestude-
ren. Wie nu kijkt naar de “tankgracht” die bij de 
botonde wordt aangelegd, kan zien dat er ruim-
te is om langs het water een fietspad aan te 
leggen. Een gemiste kans dus. En zo zitten we 
straks met een gevaarlijk fietspad aan de zuid-
kant van de botonde. 

Fietspad langs botonde
Zorgelijk is dat het fietspad haakse bochten en 
hellingen heeft en een oprit en afrit van de NLW  
gaat kruisen (zie kaartje op laatste pagina). 
Fietsers gaan mee in de voorrang van de bo-
tonde, maar we vrezen dat ze er niet op kunnen 
rekenen dat ze ook voorrang krijgen. 
Het fietspad zoals het er nu ligt heeft de defini-
tieve plaats en vorm. Hij wijkt af van wat in de 
inspraak is geweest. Helaas hadden we gelijk 
met onze kritiek op de helling naar de T-kruising 
met het ambtenarenfietspad. Misschien herin-
nert u zich de foto van Annet Visser met haar 
hand omhoog. Het hoogteverschil blijkt in wer-

kelijkheid hoger dan op het ontwerp en de hel-
ling is dus langer en loopt door tot de rand van 
het fietspad. Niets geen vlak stuk voor de krui-
sing, zoals op de tekening. 
Ouders die zich zorgen maken over de veilig-
heid van hun kinderen, ouderen die er niet over 
durven en anderen die zich zorgen maken ra-
den we aan van zich te laten horen. Bij Noord-
waarts, bij het stadsdeel, bij hun school en 
graag ook bij ons. Tot nu toe zijn ons alleen 
kleine aanrijdingen bekend, gelukkig met weinig 
letsel, maar we houden ons hart vast. 

T-kruising
De Damesbende van Buiksloot die eerder op de 
NPW fietsen heeft geteld heeft dinsdag, toen 
het voortgezet onderwijs weer begon, fietsers 
geteld bij de T-kruising bij het Clusius College, 
waar het nieuwe fietspad aansluit op het amb-
tenarenfietspad. De T-kruising ligt aan de voet 
van twee hellingen en naast een tunneltje. Het 
is onvermijdelijk dat er hard wordt gereden. Het 
is er onoverzichtelijk, het is krap en druk. 
In de ochtendspits telde de Damesbende in een 
half uur 350 fietsers, brommers e.d. van west 
naar oost langs de botonde. Verkeer de andere 
kant op en voetgangers niet meegeteld.
ʻs Middags telden de dames op het ambtena-
renfietspad. Zij telden 686 verkeersdeelnemers 
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Foto van de T-kruising van het ambtenarenfietspad en het fietspad van de botonde op 25 augustus 
2009 in de ochtendspits. Op de voorgrond is te zien hoe fietsers uit twee richtingen invoegen. Op de 
achter grond zijn fietsers te zien die uit twee richtingen de binnenbocht nemen en elkaar dan tegen 
komen. Onverhoeds, want ze kunnen elkaar pas op het laatste moment zien. Ze moeten dan inge-
wikkelde manoeuvres maken om de palen en elkaar te ontwijken. De fietsers rechts op de foto krui-
pen voor de veiligheid bijna in de bosjes. In de cirkels verbeterpunten op korte termijn: (1) lan-
taarnpaal en (2) verkeersbord verplaatsen, (3) hek verwijderen, (4) scheve tegels vlak leggen en  
trottoirband beter opvullen en (5) bosje snoeien.



in een uur. Zij waren getuige van talloze nood-
stoppen en ontwijkingsmanoeuvres. De kwaliteit 
van het fietspad laat zeer te wensen over, maar 
zelfs als de bosjes zouden zijn gesnoeid palen 
en hekken zouden zijn verwijderd en de stoep-
rand behoorlijk opgevuld, dan nog vergt het 
fietsen op de kruising zoveel vaardigheid dat 
fietsers te weinig aandacht voor elkaar hebben. 
Zelfs ervaren fietsers hebben er moeite mee. 
De Damesbende blijft waarschuwen voor aan-
rijdingen en valpartijen. Ze 
hebben veel fotoʼs van gevaar-
lijke situaties (zie p. 4). 

Alternatieve routes
De Damesbende heeft stadsdeelwethouder Van 
Schaik gevraagd te zorgen dat fietsers andere 
routes kunnen kiezen dan de botonde. Zie de 
achterpagina.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is sinds februari 2008 niet 
meer bijeengeweest. Er zou een bijeenkomst 
zijn geweest op 24 augustus 2009, maar die is 
door projectmanager Evert Verhagen afgelast 
omdat de parkontwerpers nog niet klaar zijn 
met nieuwe ontwerpen. 
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‘s Ochtends  is een half uur 
het verkeer geteld van botonde naar T-kruising

(zonder voetgangers) 
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‘s Middags  is een uur al het verkeer op de T-kruising geteld  (zonder voetgangers) 
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Nieuwe bruggen
In het conceptverslag van de Commissie 
Leefomgeving van 10 juni 2009 staat (p. 14):
“Bij het definitief ontwerp voor de twee bruggen 
over het kanaal kwam er een kink in de kabel 
doordat de provincie Noord-Holland het beleid 
dienaangaande wijzigde. Het ontwerpproces is 
toen stopgezet en de klankbordgroep is daar-
van op de hoogte gesteld. Inmiddels is wel 
goedkeuring verleend door de Provincie, op 
voorwaarde dat er verkeerslichteninstallaties 
komen, zodat zich maar één schip tegelijkertijd 
in het gebied kan bevinden. Het overleg met de 
klankbordgroep kan nu dan ook worden hervat.” 
Informatie bij de provincie leert dat er een wei-
gering ligt en dat de provincie wacht op een 
nieuwe aanvraag van Amsterdam. Er is nog 
geen overleg met de klankbord groep geweest.

De Damesbende van Buiksloot probeert te ach-
terhalen welke voorwaarden precies aan de 
bruggen worden gesteld. Zij weten het nog niet 
precies. Het stadsdeel heeft Onderzoeksinsti-
tuut Marin om advies gevraagd. Marin conclu-
deert dat de ontworpen bruggen niet voldoen 
aan de Richtlijnen Vaarwegen omdat de afstan-
den tot de Van Hasseltbrug en tot de draaikom 
te krap zijn. Het instituut vindt dat scheepvaart 
toch veilig kan door signaleringsmaatregelen. 
Bedoeld worden verkeerslichten en tandembe-
diening van de bruggen. Tussen de twee nieu-
we bruggen in het park moeten schepen op el-
kaar wachten. Marin stelt ook een marifoon-
meldplicht voor, maar die is er al. 

Lage brug
Uit de aanbevelingen van Marin blijk dat de 
brug die schuin voor Buiksloot moet komen te 
liggen niet langer een basculebrug is maar een 
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Deze bromfietser ziet op het laatste moment dat de man en het meisje (in het tunneltje) 
hem niet zien. Hij maakt een noodstop tussen de lantaarnpaal en het omleidingsbord. De 
man en het meisje rijden om hem heen en passeren aan de verkeerde kant. Zo gaat het vaak. 



draaibrug. We hebben het ontwerp ervan niet 
gezien, maar we stellen ons zoiets voor:

Als het draaipunt dicht bij de oever ligt, draait 
de brug als een deur tegen de kant open. Marin 
adviseert de brug aan de andere kant van het 
kanaal te leggen, want dan is de afstand van 
bocht tot brug geen 55m maar 66m. 

Hoge brug
De klankbord groep had voor de vergadering 
van 24 augustus 2009 die niet doorging, een 
reactie op het ontwerp van de hoge brug ge-
maakt: 
1. De brug is onnodig hoog. 
2. De hellingen zijn gevaarlijk voor rolstoelen, 

kinderwagens e.d. omdat er geen vlakke 
stukken zijn.

3. Fietsers en voetgangers kruisen elkaars pad 
op hellingen.

4. Gevreesd wordt dat de afrit in het Florapark 
een dijk wordt die een deel van het park af-

scheidt.
5.Gevreesd wordt dat fietsers en 
brommers in het Florapark vanaf de 
hoge brug niet over de Buiksloter-
weg maar door het park zullen rij-
den.
6.De hoge brug ligt op de plaats van 
de geplande fietsroute van Noorder-
ster naar Ribesstraat. Onduidelijk is 
hoe deze route in het park wordt in-
gepast.
7.De brug voldoet niet aan de Richt-

lijn voor Waterwegen. 
De Vereniging Vrienden van het Noorderpark 
vindt de bezwaren zo ernstig dat ze alles zullen 
doen voor een oplossing.
Nog een brug
Tot vrijdag zou op het stadsdeelkantoor de 
bouwvergunning voor een fietsbrug naast de 
Van Hasseltbrug ter visie liggen. Er zijn mensen 
tevergeefs naar het stadsdeelkantoor geweest 
om het ontwerp te zien. Wij hielden voet bij stuk 
en kregen hem wel te zien. 
De fietsbrug is een schakel in de fietsverbinding 
van de Meeuwenlaan naar de Kamperfoelie-
weg. Aan de oostkant, wordt bij de Kinderboom 
het viaduct over de Adelaarsweg verbreed. Aan 
de westkant zou een fietspad komen langs de 
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Oost oever

draaibrug met landhoofden

NHkanaal

Een tekening van de 
hoge brug geprojec-
teerd op een foto van 
het Noord Hollandsch 
Kanaal. Tussen de 
bruggen is 200m.

Tussen de twee nieuwe 
bruggen is de afstand 
500m. Daar zullen 
remmingwerken moe-
ten komen, zoals deze 
dukdalven bij de Van 
Hasseltbrug.

Overigens zegt men in 
de wandelgangen dat 
op de hoge brug bezui-
nigd wordt en dat het 
ontwerp wordt bijge-
steld. 



Van Hasseltweg. Dat gaat voorlopig niet door 
omdat er langs de Van Hasseltweg op het Mos-
veld een flatgebouw moet komen, met daaron-
der een parkeergarage. Omdat niet is voorzien 
in de toegang tot de parkeergarage is het ont-
werp teruggetrokken. De markt wordt voorlopig 
niet verplaatst. 
De brug komt er wel, maar fietsers worden met 
een helling en bochten over de Varenweg langs 
de scholen naar Wingerdweg en Mosveld ge-
stuurd. In Noord Nieuws van gisteren stond dat 
deze fietsers langs het Mosveld voorrang krij-
gen. De Fietsersbond noemt het een gekun-
stelde oplossing. Wij vinden dat het geen ver-
vanging is voor het huidige fietspad aan de 
Noordkant van de Van Hasseltbrug. We zien de 
hekken van de brug straks volgeparkeerd met 
fietsen, want bij station Van Hasseltweg komt 
geen fietsenstalling.

Bye pass
Portefeuillehouder Van Schaik zei bij de behan-
deling van de Voorjaarsnota in de stadsdeel-
raad, dat er een onderdeel in zit dat te maken 
heeft met een verbinding tussen de botonde bij 
de Nieuwe Purmerweg, richting Noorderpark (ʻ 
de ʻbye-passʼ) Hij zei dat in samenspraak met 
bewoners wordt onderzocht hoe van de bouw-
weg voor de aanleg van het Noorderpark een 
definitieve weg kan worden gemaakt als verbin-
ding tussen de Buiksloterdijk naar de Nieuwe 
Purmerweg. In de Voorjaarsnota is hiervoor 
geld vrijgemaakt. Van deze weg zouden ook 

fietsers gebruik moeten kunnen maken. Aldus 
de stadsdeelwethouder. Goed nieuws dus. 

Zwaar verkeer
Het stadsdeel en de NZlijn hebben toegezegd, 
dat er geen zwaar bouwverkeer over de dijk zal 
komen. Toch gebeurde het in juli weer herhaal-
delijk. De dijk was op 29 juli 2009 zelfs lange 
tijd geheel geblokkeerd (foto). Het gebeurt nog 
één keer voor het heien van een paar palen bij 
de duiker, maar daarna gaat al het bouwverkeer 
over de bouwweg die op de oude oprit is ge-
legd, is de nieuwe belofte. 

Primaire waterkering
Bezorgde buurtbewoners vroegen zich af of de 
vuilcontainers op de NPW niet ingegraven zijn 
in de ringdijk van de Buiksloterdijk. Het ant-
woord is: ja en dit is een primaire waterkering. 
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De ontworpen fiets-
brug aan de zuidkant, 
tegen de Van Hasselt-
brug aan. De bruggen 
worden tegelijkertijd 
bediend.

Dit is een tekening van 
de ontworpen brug ge-
projecteerd op een fo-
to. De brug is hoog op 
aanwijzing van de 
Welstandscommissie. 
Hij heeft een rode N in 
het contragewicht en 
dezelfde hekken als bij 
de NZlijn.



Voor de containers zal het stadsdeel alsnog 
ontheffing vragen bij het waterschap. 
In Noord Nieuws staat dat er een verbod van 
vrachtverkeer komt op de delen van de Buikslo-
terdijk die een waterkerende functie hebben. 
Het eerste stuk van de dijk, waar de afgelopen 
jaren veel zwaar verkeer voor de NZlijn over is 
gegaan heeft die functie niet. De waterkering 
loopt nl. achter de huizen van de NPW, het is 
de dijk in het plantsoen achter de huizen. 
De vraag is al vaker gesteld: wie onderhoudt dit 
stuk oude dijk? Dat is vooral van belang voor de 
huizen die niet onderheid zijn en op stalen 
staan.

Wezels
De nieuwe stadsecoloog voor Noord informeer-
de naar interessante waarnemingen op de dijk. 
Is er een wezel gesignaleerd? Een sperwer? 
IJsvogels? En wat nog meer? Uilen? Vleermui-
zen? Geef uw waarnemingen door aan stadse-
coloog mevrouw T. Oostveen.

Pertinente vragen
De Vrienden van het Noorderpark hebben in 
juni aan de Commissie Leefomgeving waar de 
voortgang van het Noorderpark werd gepresen-
teerd, 15 duidelijke vragen over het park ge-
steld. Evert Verhagen heeft ze snel beantwoord, 
maar niet allemaal even duidelijk. Toch halen 
we er wel enig nieuws uit over de oostwestver-
bindingen. 
De benzinestations blijven voorlopig staan. Er 
wordt gezocht naar een bestemming. In de 
wandelgangen hoorden we dat BP en het 
stadsdeel ruzieden over de kosten van de 
sloop. Nu heeft het stadsdeel 
de gebouwen gekocht voor de 
helft van de sloopkosten. Over 
de bestemming wordt nage-
dacht: horeca? kinderboerderij?
De toegezegde coördinator 
voor de grote projecten (NZlijn, 
CAN, Noorderpark, Mosveld 
e.d.) komt er niet. In de plaats 
daarvan is er een reorganisatie 
geweest op het stadsdeelkan-
toor. De managers van de ver-
schillende projecten zitten in 
één afdeling. Wat wij ervan 
merken is dat we van de een 
naar de ander gestuurd worden 
als we wat willen weten: 

Op de vraag wanneer het ambtenarenfietspad 
weer in gebruik wordt genomen, is het antwoord 
dat dit niet de verantwoordelijkheid is van de 
projectgroep Noorderpark, want het ligt slechts 
gedeeltelijk in het park. Als u ondernemend 
bent, zult u gemerkt hebben dat er nog hekken 
staan en dat het hier en daar zanderig is, maar 
dat het heel goed te fietsen is van IJplein tot 
Meeuwenei. Nu het stuk door het park nog. Dat 
ligt er, alleen moet de NZlijn nog hekken plaat-
sen op de rand van de NLW. Klaar ergens dit 
najaar, is het zeggen.
Evert Verhagen geeft in zijn antwoord een op-
somming van de fietspaden door het park. Hij 
slaat daarbij de geplande route van de Noor-
derster naar de Ribesstraat over, die over de 
hoge brug moet lopen.
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Doorgaande weg 
Het park als doorgangsroute is de meest on-
derschatte functie van een park. Het Vondel-
park is ’s ochtends en ’s avonds een belangrij-
ke fietsroute van mensen op weg naar of van 
huis, werk, studie of afspraak. Een park met 
substantiële doorgangsroutes garandeert vei-
ligheid, zodat ook op vroege of late tijdstippen 
iedereen van het park gebruik kan maken. Als 
we al een groennorm willen hanteren, dan is 
deze een essentiële: gemengde woonwerkmi-
lieus zorgen ervoor dat verschillende typen 
mensen om verschillende redenen en op ver-
schillende momenten in het park aanwezig 
zijn.   

Groot groen onderzoek van Amsterdam 2009, p 21
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Botonde
Dit is de laatste tekening voor de 
botonde die wij kennen. Hij is niet zo 
in de inspraak geweest. 
Zwart wordt de rijweg. U ziet aan de 
oost kant een tweede baan voor het 
verkeer dat de NLW op gaat. Schat-
tingen van Noordwaarts zijn dat die 
oprit te druk wordt voor een enkele 
baan. Oranje is de NPW, roze is het 
fietspad ; licht grijs is trottoir. De ro-
de stippen zijn de gevaarlijkste 
oversteken voor fietsers en ander 
langzaam verkeer. Het beleid is dat 
brommers op de rijbaan moeten, die 
zouden dus als de NPW weer open 
gaat, van het fietspad geweerd moe-
ten worden.
De Damesbende van Buiksloot 
dringt erop aan de druk op het fiets-
pad zoveel mogelijk te verlichten 
door alternatieve routes te behou-
den, te vernieuwen of te creëren. De 
routes zijn groen op de kaart. 
1.(buiten de kaart) De route van de 
Buiksloterdijk naar de Waddendijk 
ter vervanging van het oude tunnel-
tje had er zullen zijn voordat de bo-
tonde werd aangelegd. Er komt een 
lang viaduct, maar dit is geen aan-
trekkelijk alternatief voor de school-
kinderen die naar de Rode Kruis-
straat gaan. 
2. Een fietspad van de botonde over 
de oude oprit naar het park, langs 
de bye-pass.
3. Herstel van het fietspad langs het 
DWV-terrein naar het tunneltje bij 
het Hisgenpad. Bruikbaar zolang de 
Singel niet wordt aangelegd. 
4. Een pad tussen Clusius en afrit 
naar de Texelweg, volgens het voor-
stel van de heer en mevrouw 
Kaagman. 
De Fietsersbond is het eens met 
deze voorstellen.

(Stuur een e-mail voor een digitale 
gekleurde versie van de nieuwsbrief 
naar oostwestnoord@xs4all.nl)
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