
Handtekeningenactie succes
Een groep bewoners van de Buiksloterdijk 
kwam eind maart met een bondig voorstel voor 
het stadsdeel over de aansluiting van de 
Buiksloterdijk op het nieuwe lange viaduct over 
de Nieuwe Leeuwarderweg:  
1. Sluit het fietspad zo spoedig mogelijk tijdelijk 

aan op het lange viaduct over de Nieuwe 
Leeuwarderweg.

2. Trek de bouwweg door van botonde naar 
het oor bij het Meeuwenei.

3. Overleg hoe de kop van de Buiksloterdijk 
kan worden ingericht als ingang van het 
Noorderpark en kap daarvoor niet in het 
park.

Zij hadden hier binnen de kortste keren 94 
handtekeningen onder. Dat is veel voor een dijk 
met 55 huizen; twee mensen tekenden niet. 
Een succesvolle actie dus. (Zie achterpagina)
In december kondigde het bestuur van de be-
wonersvereniging aan een vergadering te be-
leggen met de politieke partijen (de gemeente-
raadsverkiezingen kwamen er toen aan) over 
de aansluiting van de Buiksloterdijk op het lan-

ge viaduct en op het park. Het is er niet van ge-
komen, maar ondertussen werkten ambtenaren 
door aan de herprofilering van de dijk. Haast 
was dus geboden en zo kwam als een bliksem-
flits de handtekeningenactie (zie p.4).
Er is nog geen antwoord van het stadsdeel. Dat 
kan ook nauwelijks, want er is een nieuwe deel-
raad en een vernieuwd dagelijks bestuur. Van 
Schaik en De Wild Propitius, die park en fiets-
beleid deden, zitten er niet meer in.
De griffie heeft het pakket handtekeningen van 
Rachel Turk in ontvangst genomen. De deel-
raad behandelt het  raadsadres binnen 8 we-
ken. Dat zou te laat kunnen zijn.
We waren dus blij toen we deze week man-
nen met kaarten zagen rondlopen, die des-
gevraagd zeiden een offerte te maken voor 
de aansluiting van het fietspad op het via-
duct. Het moest voor de bouwvak klaar. Aha! 
Resultaten voor de handtekeningenactie? 
We moeten het wel eens worden over de 
prijs, zei de aannemer.  

Oostwestverbindingen 
in Amsterdam Noord

oostwestnoord@xs4all.nl
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We verwachten voor de vakantie van hier naar daar een fietspad naar het lange viaduct. 
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Herplantplicht
De damesbende heeft geïnformeerd naar de 
herplantplicht van van de NZlijn i.v.m. de kap 
vorige maand o.g.v. hun vergunning (zie foto 
hierboven). De NZlijn heeft zijn herplantplicht 
“voor veel geld” afgekocht bij het stadsdeel. Het 
geld zit in een fonds waaruit in heel Noord bo-
men geplant worden. 

DO Volewijkspark west
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel is op 16 
februari 2010 akkoord gegaan met het Definitief 
Ontwerp Noorderpark Volewijk west. Dat is het 
gedeelte van het Volewijkspark tussen de 
Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhol-
landsch kanaal. Het belangrijkste onderdeel van 
dit parkdeel is het evenemententerrein. In het 
nieuwe deel van het park komen ook voorzie-
ningen als een café, een kiosk of een water-
sportvereniging, aldus het besluit. Het dagelijks 
bestuur zegt dat het DO is gebaseerd op het 
voorontwerp dat in 2005 is goedgekeurd door 

de stadsdeelraad. Het wijkt er echter op belang-
rijke punten vanaf. Er komt bijvoorbeeld een 
hoofdentree bij de Buiksloterdijk en niet een 
eenvoudig buurt-entree. Het veld dat nu voet-
balveld heet, wordt straks een evenementen-
veld. 

Parkentree
Dijkbewoners hebben gevraagd of ze over de 
entree van het park nog iets kunnen zeggen. 
Nee, was het ambtelijke antwoord, want het 
heeft in 2008 ter visie gelegen. Dankzij ons ar-
chief kunnen we melden dat dit niet klopt. In 
2008 lag het overleg over het park stil. Alle re-
den dus voor bewoners van Buiksloot om nu 
alsnog met ideeën te komen. 

Evenementen
Zolang het park niet wordt aangelegd, staat 
parkmanager Evert Verhagen creatieve activi-
teiten in het park toe. Af en toe rijden er busjes 
met scholieren het park in en autoʼs met tuinge-
reedschap. Links op de foto hieronder ziet u 
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De lijn geeft de aanslui-
ting aan van de oude op 
de nieuwe duiker. De oude 
duiker kan het zandpakket 
van een weg niet dragen. 
Een fietspad is minder 
zwaar en is dus goedko-
per. In deze tijd van crisis 
en bezuinigingen mis-
schien wel een doorslag-
gevende reden voor het 
stadsdeel om positief op de 
handtekeningenactie te 
reageren. 



scholieren met kunstenaar Hans van Dorp uit 
Schellingwoude muziek maken. Rechts tussen 
de rood witte linten wordt gegraven voor een 
kunst-object van hout en staal. 

BP-stations
Wat er met de verlaten benzinestations gaat 
gebeuren is ons niet bekend. In Noord Nieuws 
dat vandaag uitkomt staat dat er bouwvergun-
ningen voor zijn aangevraagd. We zullen eens 
gaan kijken.

Hekken en stippen
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In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de 
damesbende wilde weten waarom er stippen op 
de bomen stonden in het park en waarom er 
ineens hekken op de paden stonden (foto 1). In 
2005 stonden er ineens ook zulke hekken (foto 
2) en dat was een voorbode van kaalslag in het 
park. Dus de vraag was: wat gebeurt hier? 
De damesbende schreef een brief aan het be-
stuur van het stadsdeel. Ze kregen een verras-
send ambtelijk antwoord: “Bij navraag bij 
West8, onze unit Beheren en Handhaven en de 
Noord/Zuidlijn is gebleken, dat geen van deze 
partijen deze stippen heeft geplaatst. Welke 
stippenzetter we nu nog moeten verdenken 
weet ik niet. Alhoewel je aan dit antwoord 
daadwerkelijk niets hebt kan ik je niet verder 
helpen.” 
Dit is toch werkelijk wonderlijk, want er staan 
niet alleen stippen en hekken, maar ook een 
WC (foto rechts). Iemand moet die er neer heb-
ben gezet. Wie weet wie? Waarvoor? 

Verstopt riool
Het riool achter de Buiksloterdijk begint blind 
achter 144 en loopt dan ondergronds tot de 
sloot en gaat daar verder in de gedempte strook 
achter de tuinen. Een mooi nieuw riool, maar 
toch was het verstopt. 
Het heeft mannen van Waternet uren hard werk 
gekost om het schoon te krijgen. Boomwortels 
zo dik als een kinderpols hadden zich in de eer-
ste put gewerkt en waren anderhalve meter de 
rioolbuis ingegroeid. 

In de kring blokken wortels met wormen. Zo’n 
put biedt bomen water en voedsel. In droge 
zomers groeien wortels hard in de putten.

Even verderop zit nog een put. Bij controle 
bleek die schoon. 
In en om de sloot is het wel een gênante troep. 
De volgend put zit tussen de bamboe bij het 
Lutgenpad. Daar bleek ook niets mis. 
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Fietspad naar het lange viaduct
Na de kap van de bomen voor het lange viaduct nam Rachel Turk het initiatief om het stadsdeel 
te laten zien wat de bewoners vinden van versmalling van de Buiksloterdijk. Een groep bewoners 
ging met onderstaand kaartje met drie punten langs de deuren. Ze hadden in een paar dagen 94 
handtekeningen. Alle hulde voor de initiatiefnemers! Er is nog geen antwoord van het stadsdeel 
maar we zagen voorbereidingen voor aansluiting van het fietspad op de dijk. Als het inderdaad 
doorgaat heeft de handtekeningenactie een mooi resultaat. 
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Raadsadres
Verzoek aan Stadsdeelbestuur Amsterdam Noord

1. Sluit het fietspad zo spoedig mogelijk tijdelijk aan op het lange viaduct over de Nieuwe Leeu-
warderweg (geel).

2. Trek de bouwweg door van botonde naar het oor bij het Meeuwenei (oranje).
3. Overleg hoe de kop van de Buiksloterdijk kan worden ingericht als ingang van het Noorderpark 

en kap daarvoor niet in het park.
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Bij de aanbie-
ding van de 
handtekeningen 
deed Rachel een 
aanvullend 
voorstel: schuif 
het fietspad iets 
verder de dijk op 
(rode route) dan 
is het hoogte-
verschil minder 
en de helling niet 
meer dan 2%


