
Hoopvol
Nieuwsbrief 62 was nog maar niet uit of er was 
allerlei nieuws. Ook hoopvol nieuws.

Waddenweg half dicht
De uitbreiding van het winkelcentrum is meer 
dan twee jaar uitgesteld. Toch gaat de geplande 
afsluiting van de Waddenweg door. 
In mei wordt de Waddenweg  bij het Buikslo-
termeerplein voor de helft afgesloten. Tussen 
IJdoornlaan en Werengouw is alleen verkeer 
van noord naar zuid (rood op het kaartje). We 
begrijpen dat er nog gestudeerd wordt op de 
omleidingen, maar dat de verhoogde Wadden-
weg voor de helft dicht gaat is zeker, anders 
stagneert de bouw van het viaduct van de 
Nieuwe Leeuwarderweg over de IJdoornlaan. 
Om ruimte te maken voor het station Buikslo-
termeer wordt de IJdoornlaan enkele tientallen 
meters naar het noorden verschoven. 
Autoverkeer van noord naar zuid zal over de 
verhoogde Waddenweg naar de rotonde bij de 
Werengouw blijven rijden, maar verkeer in de 
tegengestelde richting kan niet verder dan de 
rotonde (groen). De bedoeling is dat autoʼs die 
naar de ring A10 en de IJdoornlaan willen, over 
de botonde van de Nieuwe Purmerweg en de 
Nieuwe Leeuwarderweg naar het noorden rij-
den. 

In Nieuwsbrief 57 van november 2009 hadden 
we een tabelletje met schattingen van bureau 
Cauberg Huygen van het aantal autoʼs dat op 
de botonde verwacht wordt de komende jaren. 
in de eerste kolom kunt u zien dat er van de bo-
tonde naar de A10 in 2010 bij afsluiting van de 
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2010 2015 2020

werkdag

lichte auto’s

middelzware auto’s

zware auto’s

openbaar vervoer

totaal motorvoertuigen

naar A 10 naar IJtun-
nel

naar A 10 naar IJtun-
nel

naar A 10 naar IJtun-
nel

8174 6862 10024 7899 10850 8125

217 192 266 209 288 215

133 117 163 128 176 132

- 730 - - - -

8524 7901 10453 8236 11314 8472

Schattingen van autoʼs op de afritten van de botonde (aantallen per etmaal op werkdagen)

rotonde
Waddenweg/
Werengouw 

Bij de rotonde op de kruising van de Wad-
denweg en de Werengouw wordt in mei de 
Waddenweg voor verkeer in noordelijke rich-
ting afgesloten.
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Waddenweg 8500 autoʼs per dag verwacht 
worden. Dit grote aantal was er aanleiding toe 
de toegang tot de afrit te verdubbelen met een 
bye pass. Zo is hij ook inderdaad geworden. 
Deze dubbele oprit was de doorslaggevende 
reden het fietspad naar de zuidkant van de bo-
tonde  te verplaatsen, waar hij nu ook ligt. 

Herbezinning botonde
De kruisingen van het fiets- en autoverkeer op 
de botonde voldoen niet. Onze verwachting was 
vooral problemen met de kruising van het fiets-
pad met de afrit (bij het Clusius), maar of het nu 
is door de snelheidsbeperking op de Nieuwe 
Leeuwarderweg (NLW) tot 50 km/uur of door de 
verbeterde waarschuwingstekens op het weg-
dek en op borden, daar doen zich niet de groot-
ste problemen voor. Verkeerskundigen hebben 
ons uitgelegd dat het een haakse kruising is 
waar fietsers en automobilisten een breed 
zichtveld hebben. Dat is goed voor de overzich-
telijkheid en de veiligheid. Niet dat het er altijd 
goed gaat. Er zijn nog al wat noodstops van 
fietsers die er niet op durven vertrouwen dat 
een auto stopt, ook al heeft de fietser voorrang.
Onverwacht veel problemen doen zich voor bij 
de kruising van het fietspad met de Nieuwe 
Purmerweg (NPW). Daar is het probleem dat de 
fietsers vanaf de NPW voor de automobilisten 
op de botonde van achteren komen. Automobi-
listen hebben daar meer aan hun hoofd: steile 
drempels en fietsers van links die ook voorrang 
hebben. 
Een soortgelijk probleem hebben autoʼs die de 
oprit naar de IJtunnel op willen: de fietsers ko-
men schuin van achteren èn van links. Fietsers 
klagen op dit punt dat autoʼs ―ogen gericht op 
de oprit naar de autoweg― hard rijden. Volgens 
de theorie zien die autoʼs de fietsers van rechts 
doordat ze een stukje gelijk oprijden, maar dat 
valt in de praktijk tegen. Ook de fietsers, en ze-
ker de bromfietsers hebben flinke vaart. Hier 
zijn dan ook ongelukken gebeurd. 

T-kruising
Veel problemen doen zich ook voor op de T-
kruising van fietspaden onder aan de helling bij 
het Clusius.Wat de situatie daar complex maakt 
is het verschil in snelheid. Extra ingewikkeld 
maken de snorfietsen/scooters die harder rijden 
dan veel fietsers. 

Jammer
 In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we 
het jammer vonden dat we geen duidelijk ant-
woord kregen van de politie over de ongelukken 
op de botonde. Dat was een misverstand. Wij 
hebben inmiddels gehoord dat de politie getuige 
is geweest van twee ongelukken op de boton-
de. Er is eind vorig jaar ter plekke naar de ver-
keersveiligheid gekeken.
Wij hebben gewaarschuwd voor de nieuwe 
kruisingen op de NPW. Het is vervelend dat we 
in de praktijk gelijk krijgen. Maar het is hoopvol 
dat er opnieuw naar de veiligheid op de boton-
de gekeken wordt. Op de achtpagina zetten we 
nog eens een alternatief van de Damesbende. 
Het heeft er de schijn van dat er nu ambtelijke 
belangstelling voor is. 

Brommers
Het wordt hoog tijd dat er dui-
delijkheid komt over de rou-
tes van brommers en kantaʼs 
(met een geel plaatje). 
Langs de botonde staan bor-
den fietspad. het schijnt echt 
de bedoeling te zijn dat brom-
mers over de rijweg gaan en niet over het fiets-
pad, maar is dit verstandig? Veilig? Functio-
neel?

Detail van de lekkende damwand met bevroren wa-
terval.



De moeder met het kind achterop fietst over het ambtenarenfietspad door Vole-
wijkspark oost. De foto is genomen op gelijke hoogte aan de overkant van de NLW. Op 
de achtergrond zijn de daken van de huizen aan de (oude) Leeuwarderweg te zien. Dui-
delijk is zo dat door de verlaging van de NLW niet het beoogde wijde uitzicht over het 
noorderpark van Leeuwarderweg tot NHkanaal is bereikt. 

De oostelijke damwand van de verlaagde NLW lekt. Tijdens de vorst was dat goed te 
zien, er hingen prachtige bevroren watervallen aan de damwand. Ze smolten bij de eer-
ste dooi.

De damwanden zien er haveloos uit. Niet wat je noemt een fraaie entree voor Noord. 
Volgens deskundige adviseurs van de NZlijn zullen de lekken door corrosie (roest) en 
kleideeltjes vanzelf dicht gaan zitten. 

Over afwerking van de damwanden is nog niets bekend. Toen wij deze foto’s maakten 
viel ons op hoeveel lawaai de weg maakt en hoe dat geluid weerkaatst wordt door de 
stalen damwanden. Een gewoon gesprek was niet mogelijk, wij moesten met stemver-
heffing spreken. Er komt nog geluidswerend asfalt. Hoe veel dat scheelt kunt u horen op 
het Meeuwenei: ten zuiden daarvan ligt het al. 

Er schijnt sprake te zijn van een groene bekleding van de damwanden, met klimop of 
met varens bijvoorbeeld. Dat zou dus wel eens klimop kunnen worden, want klimop is 
het symbool van het noorderpark. Wij herinneren ons dat tot een paar jaar geleden aan 
de andere kant van de IJtunnel de verlaagde weg op het Mr Visserplein ook behangen 
was met klimop. Die werd niet onderhouden en hing er in vieze slierten bij. Het groene 
Noord verdient een aantrekkelijke toegangsweg. 



Mogelijk wijzigingen op de botonde

Na de verkiezingen
In de week na de verkiezingen kunt u drie da-
gen achter elkaar uw burger inspraak-rechten 
uitoefenen.
Nota groen Amsterdam Noord 2010-2014
Op maandag 8 maart 2010  om 19.30 is er een 
informatie/inspraakavond over het groenbeleid. 
Noord moet het groenste stadsdeel blijven. “De 
komende jaren worden de parkdelen Vole-
wijkspark-west en Florapark heringericht en de 
bruggen over het Noord-Hollands Kanaal gere-
aliseerd”, lezen we in de nota. Delen van het 
park zullen worden gebruikt door het Clusius-
college. Voor andere plannen, zoals een 
ecozône in het park en een dek over de Nieuwe 
Leeuwarderweg moet eerst financiering worden 
gezocht.
U kunt de nota krijgen met een mailtje naar 
info@vriendennoorderpark.nl 

Buurtplatform
Dinsdag 9 maart om 8 uur vergadert het Buurt-
platform Buikslotermeer in de Bewonersruimte 
Bovenover 241. Thema deel van de agenda is 
“Een Leefbaar Plan van Gool”.
Klankbord CAN
Projectbureau Noordwaarts heeft een nieuwe 
Klankbordgroep CAN ingesteld. De bijeenkomst 
is op woensdag 10 maart 2010 in De Die, Loe-
nermark 900 van 20-21.30 uur.
Op de agenda staat inventariseren onderwer-
pen voor de klankbordgroep in de toekomst. De 
verkoop van de woningen op Elzenhage-noord 
stagneert, en daarom is ontwikkeling van El-
zenhage-zuid zes jaar verschoven. ING heeft 
de uitbreiding van het winkelcentrum met meer 
dan twee jaar uitgesteld. Er is veel te bespre-
ken, denken wij. Wilt u er bij zijn? Mail naar  
m.haak@noordwaarts.nl.

❶
❸

❷

❹

Het alternatief voor de botonde waarvoor de Damesbende heeft gepleit lijkt in ambtelijke 
kring weer bespreekbaar te zijn. Op de Nieuwe Purmerweg zijn in dat plan fietspad en rijweg 
verwisseld.  Licht oranje/beige is de huidige Nieuwe Purmerweg,  fel oranje is het voorstel 
van de Damesbende. Licht roze is het huidige fietspad. Donker roze is het alternatief van de 
Damesbende. 

 ❶ Hier sluit de Nieuwe Purmerweg aan 
op de botonde, ongehinderd door kruisen-
de fietsers. Later kan hier de Nieuwe Pur-
merweg op de Singel aansluiten. 
❷ Het fietspad naar het Hisgenpad  blijft 
liggen. Later moet het pad  langs de Singel 
lopen. 

❸ Het fietspad loopt van de Buiksloterdijk 
tot de botonde aan de zuidkant van de 
Nieuwe Purmerweg en verder langs het 
schuine voetpad dat er nu al ligt. 
❹ De kruising met de oprit en de bye pass 
naar het park en naar de Buiksloterdijk 
wordt overzichtelijker. 
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