
Botonde open
Morgen wordt een deel van het werk bij de bo-
tonde op de Nieuwe Purmerweg (NPW) opge-
leverd, als het weer niet tegenzit. De noordelijke 
op- en afrit gaan open (rode lijnen op de foto). 
Het zal drukker worden op de botonde, met 
mensen die aan de nieuwe verkeerssituatie 
moeten wennen. 
De echte grote drukte komt als de Waddenweg 
bij het Buikslotermeerplein wordt afgesloten. 
Dat zou per 1 januari 2010 gebeuren, maar het 
is uitgesteld omdat de ING fase 2 van de uit-
breiding van winkelcentrum met twee jaar heeft 
uitgesteld.
Het fietspad van de botonde langs het DWV-ter-
rein gaat open (groen op de foto). Fietsers die 
van de waterkering naar de Loenermark of het 
Buikslotermeerplein willen hoeven niet meer 
over de botonde, maar kunnen bij het Hisgen-
pad (tussen het ROC en het Leger des Heils) 

onder de Nieuwe Leeuwarderweg (NLW) door. 
Dit fietspad is tijdelijk, het zal in de toekomst 
moeten wijken voor de Singel, een nieuwe weg 
naar metrostation Buikslotermeerplein.
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Op deze foto is de botonde in aanbouw. De rode lijnen geven de op- en afrit aan de noordkant aan 
die morgen waarschijnlijk in gebruik genomen worden. Groen is het fietspad dat weer open gaat. 
Vraag per email (zie boven) een grote digitale nieuwsbrief aan om de kleuren te zien. 

Dijkbewoners bestudeerden maandag in het 
zwembad een grote kaart van de bye pass on-
der toeziend oog van JP Klaver, verkeerkundi-
ge van het stadsdeel. Zie een verslag op de vol-
gende bladzijden.
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Profiel Buiksloterdijk 
Op de voorlichtingsbijeenkomst maandag in het 
zwembad, die ging over de bye pass, de ver-
smalling van de Buiksloterdijk en de aansluiting 
van de dijk op het lange viaduct naar de (oude) 
Leeuwarderweg is weinig gezegd dat al niet in 
deze nieuwsbrief heeft gestaan. 
Geen mandaat
De sprekers namens het stadsdeel, ambtena-
ren Peter Witte en Janpiet Klaver, hadden een 
beperkt mandaat. Zij konden of wilden veel vra-
gen niet beantwoorden, zoals: hoe gaat de weg 
van de Buiksloterdijk het park in? Steil naar be-
neden? Hoe sluit het lange viaduct aan op de 
(oude) Leeuwarderweg? Staat het BP-gebouw 
niet in de weg? Allemaal buiten het mandaat 
van de heren.
Dijkprofiel
Op andere vragen waren de antwoorden kort. 
Kan het profiel van de dijk niet breder? Kan er 
geen speelruimte op de stoep komen? Kan er 
niet dwars geparkeerd worden, zoals aan de 
andere kant van de draaibrug? Kan de aanslui-
ting op het lange viaduct niet over de route van 
het fietspad? Het antwoord was telkens nee, en 
de argumentatie was beperkt tot: zo is besloten. 
Er is misschien enige ruimte voor het voorstel 
de verbinding naar het lange viaduct iets verder 
van de huizen af te leggen. 

Parkeren
Er komen op de Buiksloterdijk minder parkeer-
plaatsen (50 i.p.v. 55). Dat kan volgens ver-
keerskundige Klaver, want uitsteekproeven is 
gebleken dat zowel overdag als ʻs avonds de 
bezetting niet 100% is. Dat de bewoners beter 
weten deed niet ter zake.
Wij stellen voor te inventariseren hoeveel autoʼs 
de bewoners van de dijk hebben en waar zij 
parkeren. 
De punt
Wat er gaat gebeuren met de ruimte die over-
blijft als de dijk wordt versmald en het fietspad 
buiten gebruik raakt, is niet bekend. Een kin-
derspeelplaats? opperden de ambtenaren. 
Maar tegelijkertijd verwezen ze naar de par-
kontwerpers. Onze informatie is, dat het park 
hier niets doet. Hoewel, onlangs hebben ze de 
alternatieve ontwerpen van Meike Ziegler opge-
vraagd. 
Brommers
Een onbegrepen onderwerp was voor de amb-
tenaren de brommeroverlast. De Buiksloterdijk 
is hoofdroute fiets, benadrukten zij. Wat o.a. wil 
zeggen dat er geen drempels komen. Maar dat 
daar behalve fietsers ook honderden brommers 
over gaan, leken zij niet te begrijpen. En al he-
lemaal niet dat die harder rijden dan autoʼs en 
bubbels en bulten, zoals de trap bij 138 gewoon 
afrijden.

Nabespreking van de voorlichting over de herprofilering van de Buiksloterdijk e.o.



Grote bijeenkomst
De vergadering in het zwembad was druk be-
zocht. De stemming werd gaande weg onge-
duldiger en kritischer. 
Namens het bestuur van Bewonersvereniging 
Buiksloot kondigde Pieter Hettema aan dat de 
bewonersvereniging begin volgend jaar een 
bijeenkomst zal beleggen waar over alle pro-
jecten in de omgeving zal worden gespro-
ken. Nodig is samenhang. De verantwoorde-
lijke bestuurders van het stadsdeel en de 
politieke partijen zullen worden uitgenodigd. 

Gezonken schip
Voor het kunstwerk “gezonken schip” dat door 
leerlingen van het Clusius College is ontworpen 
voor de ronde middenstukken van de botonde 
is een bouwvergunning verleend.

Dode boom
Achter 138 staat een wilg met de watermerk-
ziekte. Melding bij het stadsdeel van een grote 
dode tak boven de bouwweg en de NLW, lever-
de de reactie op dat zoʼn boom niet te redden 

Bodemonderzoek
De mensen in deze container vol meetapparatuur hebben begin deze maand grondonderzoek ge-
daan naar de plek waar de Buiksloterdijk verbonden moet worden met het lange viaduct. Zij von-
den dat de ondergrond slap is. De conclusie van deskundigen die wij gesproken hebben is dat er 
natuurlijk een weg gelegd kan worden  -alles kan-  maar dat het meer zal kosten dan de weg over 
het tracé van de zeedijk te laten lopen. Maandag zeiden de ambtenaren het niet, maar wij hebben 
een vermoeden dat het smalle, rechte profiel waartoe het stadsdeelbestuur kennelijk al heeft beslo-
ten, is ingegeven door de bezuinigingen. 

Rechts in het licht blauw Peter Witte

Overleg in het zwembad



is. Hij moet gekapt worden, maar dat moet de 
NZlijn doen. De NZlijn blijkt niet op de hoogte.

Website
Op de website van de bewonersvereniging vindt 
u de plannen van het stadsdeel met de Buikslo-
terdijk geprojecteerd op fotoʼs van Google 
Earth. Erg duidelijk. U moet wel eerst Google 
Earth downloaden (gratis).
http://www.buiksloterdijk.org/

Ontheffing vuilcontainers
Eerder meldden we dat voor de vuilcontainers 
op de NPW gaten in de primaire waterkering 
zijn gemaakt. Vooraf was er geen ontheffing 
voor verleend. Nu hij achteraf is aangevraagd is 
hij wel gegeven. Als er watersnood komt, drij-
ven de containers weg uit de dijk en laten de 
Buikslotermeer vol lopen.

Ambtenarenfietspad
In het vorige nummer lieten wij zien hoe gevaar-
lijk autoʼs hoog langs het fietspad langs de Ade-

laars weg rijden. Daar komt een vangrail, maar 
niet voor kerst. 

Klankbordgroep
Het overleg met Klankbordgroep Noorderpark 
wordt na bijna twee jaar waarschijnlijk heropend 
op 11 januari 2010. Het zal dan gaan over wijzi-
gingen in het ontwerp voor Volewijkspark west. 
Evert Verhagen, de project manager heeft ge-
zegd dat aan veel opmerkingen van de klank-
bordgroep tegemoet wordt gekomen. Mede om 
redenen van bezuiniging, maar toch. 

Duiker
De duiker naar de achtersloot is verbonden met 
de sifonduiker, maar nog afgesloten. De duiker 
naar de achtersloot is erg vuil. Hij moet eerst 
worden schoongemaakt, want anders loopt al 
het vuil naar het laagste punt. En dat is de si-
fonduiker. De NZlijn heeft de duiker van de si-
fonduiker naar het kanaal schoongemaakt, 
maar vindt dat de duiker achter de Buiksloter-
dijk de verantwoordelijkheid is van het stads-
deel. De achtersloot blijft dus voorlopig vies. 

Lapwerk
Het oude fietspad door het Volewijkspark langs het NHkanaal is weer in gebruik, omdat het tijdelij-
ke “Peter Wittepad” gebruikt wordt als bouwweg. Die bouwweg loopt vanaf de botonde over de bye-
pass en het Peter Wittepad naar de NLW bij de Van Hasseltweg (in één richting). Zo wordt bouw-
verkeer over de Buiksloterdijk voorkomen. Het pad is slecht. Vandaag zijn de ergste richels weg ge-
schraapt en de grootste kuilen gevuld. Langs het nieuwe stuk langs het kanaal, waar op de foto in 
de verte de fietser rijdt, moeten nog lantaarns komen. Die moeten door de dienst verlichting van de 
centrale stad worden aangelegd. Wanneer is niet bekend. 
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Dat het niet doorstroomt heeft nu even grote 
voordelen: als er ijs komt, is het betrouwbaar!


