
Beetje bij beetje
Het bestuur van Bewonersvereniging Buiksloot 
dringt sinds 2005 bij het stadsdeel aan op een 
coördinator voor de grote projecten in onze om-
geving. We moeten het verband zelf leggen. 
De informatie over het nieuwe profiel van de 
Buiksloterdijk komt mondjesmaat. Op 14 de-
cember 2009 kwam er geen antwoord op de 
vraag over de toegang van de dijk naar het park  
Was die steil naar beneden? Toch was het ge-
wijzigde ontwerp voor Volewijkspark-west toen 
klaar. Het is een week later aan Klankbordgroep  
Noorderpark verstuurd. Zie de binnenpagina.  
Wilt u meer zien? Er zijn op de dijk verschillen-
de leden van de klankbordgroep die het ont-
werp hebben. 
Hieronder ziet u een detail. De hellingen staan 
erop, maar niet de cijfers: u gaat van de dijk 
(1,75m) naar de ingang van het park (2,80), dan 
naar beneden (0,00) en weer omhoog naar het 
circuit bij de lage draaibrug (2,80) en vervol-
gens met een trap naar het evenementenveld 
(-0,70). Hoe de draaibrug wordt weten wij niet. 

Ideeën
De leden van de klankbordgroep en wij van de 
commissie Oostwestverbindingen hebben be-
hoefte aan goede ideeën. 
Een voorstel is het fietspad te laten liggen en 
voor de ingang aan te laten sluiten op het pad 
zoals het nu is. Dat scheelt een keer omhoog 
en omlaag en is goedkoper.
Heeft u voorstellen, vragen of ideeën meldt het 
ons! Het e-mail adres staat hierboven.

Bezuigingen
Er is op het park bezuinigd. Veel van de plan-
nen worden niet uitgevoerd. We worden er niet 
in alle opzichten slechter van. 
1. De daken over de Nieuwe Leeuwarderweg 

(NLW) komen er niet, ook geen visuele 
overkapping. Er komen alleen drie viaduc-
ten. Die zijn midden dit jaar klaar. Het lange 
viaduct tussen de Buiksloterdijk en de oude 
Leeuwarderweg wordt dan in gebruik geno-
men. De andere twee worden voorlopig met 
bouwhekken afgesloten.
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2. In Volewijkspark-west komt het ʻbalkonʼ met 
uitzicht over het evenementenveld er niet. 
Het profiel van het park blijft, zoals het nu is: 
glooiend naar het evenementen/voetbalveld. 
Dit heeft het voordeel dat de bomen, waar-
onder volwassen beuken en eiken en grote 
wilgen met spechtenholen blijven staan. 

3.  De lage brug wordt naar het zuiden ver-
schoven. Er komt een verhoogde weg van 
het benzinestation naar de brug. Hierdoor 
wordt het evenementenveld kleiner en blij-
ven de meeste bomen van het bosje bij de 
ringvaart staan. Er worden er wel gekapt bij 
de ingang en het pad naar het lange viaduct.

4. Doordat de brug verschoven is kan de ring-
vaart op zijn plek blijven. 

5. Daardoor blijft ook het eiland voor de dijk 
onveranderd.

6. De tracéʼs van de oude paden worden ge-
bruikt als ondergrond voor de nieuwe.

Ander nieuws
Eerste ongeluk
Op 16 december 2009 is op de botonde, voor-
zover wij weten,  de eerste aanrijding van een 
auto met een fietser geweest. Hoewel er veel 
politie bij was, is het ongeluk niet geregistreerd. 
Dat gebeurt alleen als een slachtoffer met een 
ambulance wordt afgevoerd. Wij hebben over-
leg gehad met ʻbuurtregisseurʼ (=wijkagent 
nieuwe stijl) A Meppelink, want fietsers zijn 
kwetsbaar en wat in het ene geval blikschade 
is, is in een ander geval zomaar een ernstig on-
geval voor de fietser. Wij zien de botonde als 
een potentiële blackspot. Hij denkt met ons mee 
en vraagt of wij ongevallen vooral willen mel-
den. Houdt ons a.u.b. ook op de hoogte. 
Bochten

In de vorige nieuwsbrief wezen we op het ge-
vaar dat autoʼs die op de Van Hasseltweg de 
bocht te krap nemen, op het ambtenarenfiets-
pad terecht komen. Er staan nu betonblokken, 
maar er komt een vangrail. 

Even verderop maken autoʼs een bocht naar 
links. We hopen dat de vangrail tot hier komt.

Maken autoʼs dan zulke capriolen? We dachten 
van niet, maar bij de botonde zijn autoʼs die de 
bocht verkeerd namen, in de modder terecht 
gekomen. Over deze plek kregen we drie mel-
dingen. De sneeuw laat zien dat het weer is ge-
beurd. Volgens deskundigen komt het doordat 
het wegdek en de berm dezelfde kleur hebben. 
Bij de botonde was dat donker grijs. 

De theorie lijkt te kloppen. Toen alles wit was, is 
op het fietspad zelfs de strooiwagen van de 
weg kwijt geraakt. Fietsers hebben nu de keus 
tussen een modderbaan of een smalle strook 
fietspad. 

Wij wensen u een geïnspireerd nieuw jaar.



rood = n.a.p.

groen = dijkniveau officieel + 2,00 (in feite +1,75) pad
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De gele stippellijn op de kaart is deze doorsnede 

Nieuwe ontwerp Volewijkspark-west gelegd op de plattegrond van het huidige park 
Het ontwerp is wit. Er doorheen schemeren de huidige paden. U kunt zien dat ze als fundament voor 
de nieuwe paden dienen en dat het stuk nieuwe fietspad (roze) past in het ontwerp.

Florapark

Buiksloterdijk

Nieuwe Leeuwerderweg
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Legenda
! lange viaduct Buiksloterdijk-oude 
Leeuwarderweg, fiets- en bromfiets-
route
" middelste viaduct, parkcircuit, 
fietsroute
# viaduct van Noorderster naar ho-
ge brug, hoofdfietsroute, bevoorra-
ding horeca op het evenementen-
veld
$ lage brug, parkcircuit, fietsroute
% hoge brug, circuit,  hoofdfietsrou-
te
) Meeuwenei
* metrostation
& nieuwe fietsbrug
' keerlus en fietspad verdwijnen
( eiland en ringvaart blijven onver-
anderd
⓵ en ⓶ oude gebouwen van de
benzinestations blijven, maar
 krijgen horeca-bestemming.
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