
Bestemming BP-stations
In het verlengde van het lange viaduct over de 
Nieuwe Leeuwarderweg ligt het BPstation te 
baden in het zonlicht. Het stationsgebouwtje is 
smetteloos licht geel geverfd (foto).

Er ligt een bouwvergunning ter inzage voor de 
BP-stations. Het gaat om verbouwing van het 
inwendige. We dachten in de bouwvergunning 
te vinden wat de bestemming van de gebouw-
tjes wordt. We werden er niet veel wijzer van. 

De bestemming van het gele gebouwtje aan de 
oostkant staat met één woord omschreven: “bij-
eenkomst”. Bijeenkomst van wie en waarvoor 
staat er niet bij. Bewoners van de (oude) Leeu-
warderweg hebben meer dan eens om informa-
tie gevraagd, maar horen niets. 

Er doen wel geruchten de ronde. Het zou kan-
toor worden, jeugdhonk, na-schoolse 
opvang, of kunstenaars atelier.
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Bij de ingang van het 
BP-station staat een 
prachtige boom in 
originele staat en 
niet opgekroond. De 
Damesbende van 
Buiksloot zal er een 
brief ophangen met 
het verzoek de boom 
te sparen en niet te 
beschadigen. Of het 
helpt is de vraag. Er 
zijn plannen om aan 
weerszijden van het 
BPstation op termijn 
horecagelegenheden 
te bouwen.
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De bestemming van het gebouwtje aan de 
westkant is op de bouwvergunning niet inge-
vuld. We hebben horen zeggen dat het een de-
pendance zou worden van de Noorderparkka-
mer, of een praktijklokaal van het Clusius Colle-
ge. Die zouden er pony!s kunnen houden. Wat 
er voor het BP-station aan de westzijde ook be-
dacht wordt, het zal een probleem zijn dat het 
niet op het riool is aangesloten. 

Er moeten plannen voor de gebouwtjes zijn, 
want hoe kan er anders in deze tijden van be-
zuiniging voor "50.000 -onder architectuur- aan 
het inwendige worden verbouwd? En dan nog, 
wie verbouwt er als niet bekend is waarvoor? 
Wat geschikt is voor een café, doet het niet als 
klaslokaal of atelier. Er is door alle geruchten 
ongerustheid: zal er geen overlast komen? Het 
is onbegrijpelijk dat de buurten rondom het park 
niet horen wat er staat te gebeuren. Ook Klank-
bordgroep Noorderpark is niet op de hoogte.

Paaltje
Onder de bomen tussen de sloot en de NLW 
vonden we paaltjes. Er is dus iemand aan het 
meten geweest. Waarvoor is niet duidelijk, 
maar paaltjes betekenen plannen. 
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Lente op het eiland

Spelende jongens in het park nemen als eerste het lange viaduct.



Watermerk
Vorig jaar trok me-
vrouw Jurriaanse aan 
de bel over de dode tak-
ken in de wilgen langs 
de NLW. Ze hebben de 
watermerkziekte. Toen 
is er niets aan gedaan, 
maar op een reminder 
deze week heeft het 
stadsdeel direct gerea-

geerd. De wilgen zijn wel gekortwiekt, maar 
niet rigoureus gekapt. 

Bouwen en verbinden
Het coalitie-akkoord van het nieuwe bestuur 
van het stadsdeel heet: “Bouwen en verbinden”. 
In de inleiding lezen we:

“Een betere bereikbaarheid betekent ook meer 
ruimte en aandacht voor de fiets en de voet-
ganger. Verkeersonveilige situaties worden 
geïnventariseerd en aangepakt en er wordt in-
gezet op goede, veilige Oost – Westverbin-
dingen voor fietsers en voetgangers.”

Bussen in 2020
In een rapport over het ROC vonden we plan-
nen voor de buslijnen als de NZlijn rijdt in 2020:

Rode streepjeslijn: bus 33, blauwe stippellijn: 
bus 36, groene lijn bus 37, zwarte strepen: 
Buiksloterdijk. Reden te blijven pleiten voor een 
bushalte  van lijn 33 bij de de botonde!
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Platvis
Deze reiger op het eiland heeft een platvis. Er zit haring in het IJ, maar zit er schar in het NHka-
naal? Of heeft de reiger een scholletje gejat op de markt? De visboer zegt dat mensen vis kopen om 
reigers te voeren. Hoe het ook zij, de reiger kreeg zijn vierkante vis niet naar binnen.



Voorrang voor fietsers
In de vorige nieuwsbrief waren we optimistisch 
over de resultaten van de geslaagde handteke-
ningen actie. Het stadsdeelbestuur stond toen 
op het punt om te besluiten de Buiksloterdijk 
ongemoeid te laten en het fietspad eenvoudig 
aan te sluiten op het lange viaduct, maar deed 
het niet. Mogelijk heeft het nieuwe dagelijks be-
stuur dit besluit vandaag genomen. Er zijn drie 
redenen voor: verkeersveiligheid, lagere kosten 
en de handtekeningenactie.

De ondertekenaars verwachten van het besluit 
dat er aan de Buiksloterdijk zelf niets verandert. 
Inmiddels begrijpen wij dat er door verkeers-
kundigen van het stadsdeel naar de dijk is ge-
keken. Zij vinden dat het op de Buiksloterdijk 
veilig fietsen moet zijn. Als het lange viaduct in 
gebruik wordt genomen is de Buiksloterdijk im-
mers weer deel van een hoofdfietsroute.

Wat wij uit diverse bronnen horen, is dat de ver-
keerskundigen concluderen dat er op de fiets-
route niet gekeerd mag worden. Keren bij het 
begin van het fietspad moet onmogelijk ge-
maakt worden: alle auto!s moeten keren op de 
keerlus op de kop van de dijk. Een verandering 

van de dijk zijn die de ondertekenaars niet be-
doelden!

Het bestuur van de bewonersvereniging in de 
persoon van Pieter Hettema en Kees Alberts 
bespreken morgen (28 april 2010) met een 
ambtenaar eventuele aanpassingen van de 
Buiksloterdijk. Ze hebben een paar mensen van 
de handtekeningenactie erbij uitgenodigd.

Experts van de buurt
In het coalitie-akkoord van het nieuwe dagelijks 
bestuur van het stadsdeel lezen we: 

“Dit bestuur durft de bewoners van Noord te 
vragen naar hun mening en doet daar ook iets 
mee. Mensen worden vroeg betrokken bij plan-
nen voor hun buurt. Plannen voor de buurt wor-
den gemaakt met de bewoners, zij zijn de ex-
perts van hun buurt.”

Er is veel expertise op de dijk!  
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Wij sturen u een grote gekleurde digitale 
versie van de nieuwsbrieven als u een 

mailtje stuurt naar 
oostwestnoord@xs4all.nl

Een bocht en een pleintje
Ondertekenaars van de handtekeningenactie, waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven, wil-
len dat het fietspad naar het lange viaduct met een bocht om de keerlus gaat, zoals het fietspad nu. 
De keerlus houdt dan het huidige karakter van een pleintje met spelende kinderen. Een van de on-
dertekenaars gaf ons een foto van de dijk aan de andere kant van de draaibrug: zoiets moet het 
worden. 
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