
Over ons
Van de Damesbende hoorden we dat het 
stadsdeel volgend jaar waarschijnlijk het plan 
gaat uitvoeren dat we al in oktober 2009 in 
Nieuwsbrief nr 55 op de voorpagina publiceer-
den. Hieronder het kaartje nog eens.

We verwachten een paar aanpassingen: (1) De 
byepass en het “Peter Wittepad” (het pad van 
de Buiksloterdijk naar het voetbalveld in het 
park, dat evenementenveld moet worden) krij-
gen eenrichtingverkeer, de Buiksloterdijk ook. 
Zie de gele pijlen. (2) Daarvoor wordt de oude 
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Laatste nieuws
Inspraakavond over de herinrichting van 
de Buiksloterdijk en omgeving op 14 de-
cember 2009 in het Floraparkbad. Uitnodi-
ging van het stadsdeel is morgen te ver-
wachten!
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duiker bij de aansluiting op de sifonduiker ver-
sterkt (zie de foto op de volgende pagina), en 
(3) wordt de oude duiker bij het fietspad zo met 
piepschuim verstevigd, dat ook de vuilniswagen 
eroverheen kan. (4) De keerlus verdwijnt. (5) Er 
komen twee extra huizen naast 138. (6) De 
byepass begint op de botonde en niet op de 
Buikslotermeerdijk, dat scheelt veel bomen (niet 
op het kaartje).  
Zonder ons
Het bestuur van Bewonersvereniging Buiksloot 
heeft twee maanden geleden het stadsdeel ge-
vraagd om overleg over de veranderingen in 
onze omgeving. Hun brief bevatte zes concrete 
vragen, maar is nog niet beantwoord. Het be-
stuur heeft nu een reminder gestuurd en beslo-
ten als er geen inspraak komt, de rollen om te 
draaien en midden januari een bewonersverga-
dering te beleggen en daarvoor de verantwoor-
delijke wethouders en de politieke partijen uit te 
nodigen (de verkiezingen staan immers voor de 
deur). 
Van de Damesbende hoorden we dat het 
stadsdeel van plan is een inspraakavond te be-
leggen voor de bewoners van het oostelijke 
deel van de Buiksloterdijk en van het Ninteman-
terrein. De dames was gevraagd deze informa-
tie niet te verspreiden. De Damesbende houdt 
niet van geheimzinnigheid en heeft beloofd drie 
weken te wachten, maar niet langer en dan 
ruchtbaarheid te geven aan de wat zij wisten. 
Die drie weken zijn nu voorbij. Vandaar het 
kaartje op bladzij 1. 

WOZ waarde
Verschillende bewoners van het begin van de 
Buiksloterdeijk hebben aanzienlijke verlaging 
van de WOZ-waarde van hun huis gekregen 
met als argument de slechte bereikbaarheid en 
de overlast door de aanleg van de NZlijn.

Botonde
Drie leden van de Damesbende hebben be-
zwaar gemaakt tegen de manier waarop de bo-
tonde wordt aangelegd. Het stadsdeelbestuur, 
bij monde van stadsdeeljurist Nooij probeerde 
bij de Commissie Bezwaarschriften de dames 
niet ontvankelijk te verklaren, omdat zij te ver 
van de botonde wonen en er geen zicht op 
hebben. Met de gewijzigde WOZ-waarde valt 
hun belang echter zelfs in cijfers uit te drukken. 
De BTB-groep (een vaste adviesgroep van het 
stadsdeelbestuur die adviseert over problemen 
van kwetsbare groepen als kinderen, ouderen 
en gehandicapten in de openbare ruimte) had 
ook bezwaar. Het stadsdeel wilde hen ook niet 
ontvankelijk verklaren omdat hun brief wel op 
tijd per e-mail èn in de brievenbus van het 
stadsdeelkantoor was bezorgd, maar de envel-
lop met het poststempel van de derde kopie 
ontbrak. 
Veel aandacht voor de inhoudelijke bezwaren 
van de Damesbende en de BTB-groep was er 
niet. Zij hadden het gevoel stoom te mogen af-
blazen, maar niet gehoord te worden. Dit geeft 
het droevige gevoel dat het stadsdeel niet geïn-
teresseerd is in kennis en inzichten van bur-
gers.

Werk aan de verbinding van de nieuwe sifonduiker onder de NLW met de oude duiker. Aansluitend 
aan de sifonduiker komt er een dak van gewapend beton over de oude duiker. Midden op komt een 
mangat. Daardoor moeten de duikers schoongemaakt worden (zie foto hiernaast). 



De dames hebben o.a. gepleit voor snel herstel 
of aanleg van alternatieve routes om fietsers bij 
de botonde weg te houden. Zij vroegen o.a. om 
herstel van het fietspad van de Nieuw Purmer-
weg (NPW) langs het DWVterrein naar het His-
genpad, snelle aanleg van het lange viaduct 
van de Buiksloterdijk naar de (oude) Leeuwar-
derweg (oLW), en aanleg van het Kaagmanpad 
(tussen afrit NLW en Clusius College). 
De BTB-groep vroeg o.a. om het verwijderen 
van de rafelige richel bij de T-kruising bij het 
Clusius. Die is gevaarlijk voor mensen met klei-
ne wielen zoals scootmobielen, kinderfietsen en 
vouwfietsen. 

Raad van State
Over procedures gesproken, de Raad van State 
heeft voor de tweede keer uitspraak gedaan in 
het beroep van twee dijkbewoners tegen de 
sloop van het tunneltje tussen de Buiksloterdijk 
en de Waddendijk. Net zoals bij de vorige be-
handeling was de staatsraad overtuigd van het 
politieke gelijk van de bewoners. “Ik zou me er 
graag mee bemoeien,” zei hij, “maar ja, ik ben 
maar een rechter.” 
Het hoofdbezwaar van de bewoners was dat 
vergunningen i.v.m. de sloop van het tunneltje 
gebaseerd waren op de Herziening van het 
AUP (Algemeen Uitbreidingsplan) van 1958. 
Volgens het stadsdeel heeft dat de status van 
bestemmingsplan. De bewoners wezen erop 
dat het plan meer dan 50 jaar oud is en volgens 
de Wet Ruimtelijke Ordening elke 10 jaar her-
zien had moeten worden. Voor herziening was 
alle reden, want volgens het AUP 1958 is het 
NHkanaal van Buiksloot tot de Willemsluizen 
gedempt. Volgens dit oude plan zou het NHka-

naal worden aangesloten op zijkanaal I, maar 
dit is niet gebeurd. Allemaal waar, aldus de 
Raad van State, maar de wettelijke herzienings-
termijn van 10 jaar is een “ordetermijn” daar 
hoeft het stadsdeel zich dus niet aan te houden. 
Zo blijft de behoefte aan inspraak groot. Maar 
de vraag is hoe?  

Wij hadden er niet op gerekend dat het aan de westkant van de botonde voor fietsers en voetgan-
gers mogelijk nog gevaarlijker zou worden dan aan de oostkant. Het blijkt dat auto’s al op de bo-
tonde snelheid maken en met een vaart het fietspad kruisen. Over hun rechter schouder kunnen zij 
fietsers niet goed zien, want die komen bijna van achteren en tegelijk naar links kijken gaat niet. 
Er gebeuren tot nu toe alleen bijna ongelukken, maar wees voorzichtig. Volgend jaar rijden hier 
8000 auto’s per dag. Meld incidenten bij m.haak@noordwaarts.nl

Uit de slang waardoor het water uit de bouw-
put bij de sifonduiker wordt gepompt ont-
sprong een heus fonteintje. Na een klacht bij de 
NZlijn was het euvel binnen een kwartier ver-
holpen. Niet alles gaat snel. Onder deze slang 
loopt de duiker naar de achtersloot. Die is erg 
vuil. De Damesbende stelde voor de duiker 
schoon te maken nu men er goed bij kan (groen 
deksel foto onder) maar de klus is door NZlijn 
naar het stadsdeel en door het stadsdeel aan 
het waterschap doorgeschoven. 

Links oude duiker rechts sifonduiker
In de cirkel gat duiker naar achtersloot
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BP gebouw

Het nieuwe ‘ambtenarenfietspad’ langs de NLW wordt een winderige bedoening. Er komen lindes   
langs, maar zulke hoge bomen zullen de wind niet wegvangen. Het fietspad wordt van de auto-
weg gescheiden door een hekje van 120cm en een steil talud. Dat hekje houdt misschien fietsers 
tegen die van de weg afraken (foto boven), maar auto’s zeker niet (foto onder). Hier hoort o.i. een 
vangrail. Op beide foto’s ziet u op de achtergrond de Van Hasseltweg. 

Ambtenarenfietspad

Wij kregen kritiek op de foto 
die liet zien dat het herstel 
van de zeedijk niet lukt door-
dat het BPgebouw blijft 
staan. Daarom hier een foto 
van de andere kant, over het 
hart van de zeedijk. Daar 
staat het BPgebouw. Waar-
om ligt het viaduct dan 
scheef? En volgt het niet de 
praktische route van het ge-
sloopte tunneltje? 


