
Second opinion botonde
De zienswijzen, bezwaren en alternatieven voor 
de botonde op de Nieuwe Purmerweg van o.a. 
de Damesbende van Buiksloot en de BTB-
groep zijn telkens afgewezen, met dezelfde ar-
gumenten: ʻu heeft geen belang, want u heeft 
geen geen zicht op de botondeʼ of: ʻvertrouw 
ons het wordt veiligʼ. 
Achteraf blijkt dat Projectbureau Noordwaarts, 
nadat de botonde in december 2009 was open-
gesteld, toch aan SWOV (Stichting Weten-
schappelijk onderzoek Verkeersveiligheid) om 
een second opinion heeft gevraagd, omdat 
buurtbewoners en gebruikers het fietspad ge-
vaarlijk vonden en bezwaren hadden gemaakt. 
Vorige week kregen we de tip dat het rapport 
met de second opinion over de botonde op de 
website van SWOV is gepubliceerd. Het is van 
2010. SWOV wist van twee ongevallen die bij 
de politie geregistreerd zijn (dat zijn ongevallen 
met letsel), maar was niet op de hoogte van het 
ongeluk van 21 juni 2011 (foto). Alle drie de on-
gelukken gebeurden doordat een auto geen 
voorrang gaf aan een fietser. 

SWOV heeft zich georiënteerd (hoe was het, 
waarom is het veranderd en hoe is het gewor-
den) en heeft zicht toen de volgende vragen 
gesteld:
• Voldoet de botonde aan de CROW-richtlijnen? 

(CROW is het nationale kennisplatform voor 
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 
ruimte. CROW geeft richtlijnen uit voor de in-
richting van wegen). 

• Verklaren de afwijking van de CROW-normen 
de knelpunten bij de botonde? 

• Zijn de borden en markeringen duidelijk ge-
noeg voor veilig verkeer? 

• De antwoorden kort samengevat: De botonde 
voldoet niet aan de CROW-normen. Op drie 
punten komen fietsers en autoʼs met elkaar in 
conflict. De borden en markeringen zijn niet 
goed. Dat kan verbeterd worden, maar als dat 
niet helpt, met name als er te hard gereden 
wordt, moet de botonde worden veranderd, 
want de botonde is niet goed aangelegd. 
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Op 21 juni 2011 is een ernstig 
ongeluk gebeurd op de bo-
tonde. Wij herinneren ons dat 
op de eerste inspraakavond 
over de botonde in 2006 Kees 
van Lier met grote ernst 
hiervoor heeft gewaar-
schuwd: “Deze botonde zal 
mensenlevenskosten. Zeg niet 
dat wij niet gewaarschuwd 
hebben,” zei hij toen. Wij ho-
pen dat het niet waar wordt, 
maar er gebeuren kleine on-
gelukken en bijna-aanrijdin-
gen die niet geregistreerd 
worden.  (De foto is van AT5).
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Verbeteringen
Het SWOV-rapport is meer dan een jaar oud en 
de damesbende is deze week met het rapport 
in de hand bij de botonde gaan kijken of de ad-
viezen zijn opgevolgd.  

Toerit west A
Bij toerit A is op het fietspad een fietser aange-
reden door een auto die naar de botonde toe 
reed en geen voorrang gaf. 
SWOV schreef dat haaientanden en “pianomar-
kering” duurzaam moeten zijn. Automobilisten 
reageren op markeringen beter dan op borden. 

De haaientanden zijn nu inderdaad van slijtvas-
te tegels, maar ze zijn door de drempels pas 
laat te zien. De pianomarkering is aan de ene 
kant weggesleten en ontbreekt aan de andere 
kant (fotoʼs onder). 
De damesbende merkt op dat autoʼs bij de bo-
tonde scheef de drempel op en af hobbelen . 
Chauffeurs hebben daardoor minder aandacht 
voor fietsers, die van drie kanten komen. De 
damesbende vraagt zich af of SWOV in aan-
merking heeft genomen dat op dit punt niet al-
leen een toerit maar ook een afrit van de boton-
de is. Autoʼs die afslaan en fietsers voorrang 
geven irriteren achterop komend verkeer. Dat 
toetert vaak. 
Over een paar jaar komt hier de aansluiting met 
de Singel (F op het kaartje). De Singel wordt 
een drukke weg waar het busverkeer naar het 
metrostation over gaat rijden. 
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Toerit zuidoost B
Op de toerit bij het Clusius is een aanrijding van 
een fietser geregistreerd. SWOV had veel aan 
te merken. Op de kaarsrechte toerit zouden 
snelheid-verlagende maatregelen genomen 
moeten worden. SWOV stelde voor: versmalling 
van het wegprofiel door een verdrijfvak, rechte 
opsluitbanden, een verharde berm, borden con-
form de CROW-regels niet achter lantaarnpalen 
verscholen en duurzame markeringen. Niet al-
deze aanwijzingen zijn uitgevoerd. 
Een groot bezwaar vond SWOV dat de aanslui-
ting niet haaks is, waardoor de bocht ruim is en 
autoʼs hard kunnen blijven rijden. Er zou een 
bocht in de toerit gemaakt moeten worden. 

Verder vond SWOV het zicht op het fietspad 
slecht, omdat het van beneden komt. De dames 
bende merkt op dat er inmiddels hagen zijn ge-
plant die het zicht verder beperken. Ook aan de 
andere kant van de toerit(fotoʼs). 

Er is hier een groot verschil in gedrag tussen 
mensen die de botonde kennen (bussen, taxiʼs 
o.a.) en anderen. Mensen die hier thuis zijn 
houden hun snelheid in, soms zelfs tot stilstand. 
Buurtbewoners klagen dat ze zich er onprettig 
voelen, zowel met de auto als op de fiets.

Afrit zuidwest C
SWOV vond de afrit naar de IJtunnel gevaarlijk, 
maar wist niet van ongelukken. Wij helaas wel, 
zie de voorpagina. SWOV raadt een haakse 
aansluiting aan en “oksels” van basaltsteen om 
de boogstraal van het autotraject te verkleinen. 
De damesbende wijst erop dat autoʼs vaart ma-
ken op de botonde terwijl het fietspad verscho-
len is achter het ijzeren kunstwerk. Dat is gezet 
nadat SWOV was geweest. 

Voetgangers en fietsers nemen deze afrit als 
korte weg van viaduct naar Elzenhagen (ROC). 

Afrit noordoost E
SWOV raadde aan op de hele botonde de snel-
heid volgens CROW-normen te controleren. 
Hoge snelheid is bij de noordoostelijke afrit en 
de byepass een minder groot probleem, omdat 
daar geen fietsers zijn. SWOV raadde aan de 
samenvoegstrook te verlengen. 
De damesbende merkt op, dat onlangs besloten 
is de Waddenweg bij het Buikslotermeerplein 
over een jaar in beide richtingen af te sluiten. Bij 
deze afrit wordt het dat dan zo druk dat in de 
spits files voorspeld worden. 

Alternatieven 
Zoveel is duidelijk. De botonde is gevaarlijk, 
vooral voor fietsers. Waar we fietsers zeggen 
bedoelen we ook ander langzaam verkeer. Het 
is een schoolroute. Er is maar één oplossing: 
biedt fietsers alternatieve routes en richt de bo-
tonde opnieuw in. 

3     

Kaarsrecht, niet 
haaks en weinig zicht.

Niet haaks en 
weinig zicht



Fietspad Rode Kruisstraat
Er wordt op dit moment een inventarisatie ge-
maakt van slecht begaanbare fietspaden in Am-
sterdam Noord, deze worden op de lijst van 
groot onderhoud genoteerd. Het vreselijk slech-
te fietspad tussen Damstede en het Clusius 
staat erop. Wanneer precies er geasfalteerd zal 
worden is nog niet bekend, maar vrijdag werd 
er grondonderzoek gedaan, misschien dat er 
toch gauw iets gebeurt (foto boven). 

Riool
Op en achter de Buiksloterdijk zijn stukjes weg 
herbestraat (foto). Op deze plek loopt weer ri-
oolwater in de sloot. Hij is grijs en stinkt. ʻs Mor-
gens is het het ergst. 

Bus in brand
Op 8 november 2011 om half drie raakte een 
bus in brand. Geen slachtoffers, maar wel een 
brandgat in het mooie nieuwe asfalt. 

Naar de verkeerscommissie.
De dichte hekken van de viaducten, waar we in 
het vorige nummer over schreven, worden 
voorgelegd aan de verkeerscommissie. 

Paaltje weg
Een van de paaltjes in het fietspad is verdwe-
nen en dat aan de andere kant bij de Leeuwar-
derweg is al lang weg. Het gevolg is sluipver-
keer. Zoals vrijdag een auto van Beedesign. Er 
kwamen mannen uit die klaagden over hun 
Tomtom en op de hoek van de bouwweg en het 
fietspad een paal zetten met een "tegeltableau".

Nieuw paaltje
Op de tegels staat info over Buiksloot. Op de 
onderste tegel staat www.iamqr.info. Op deze 
website staan plannen. Het moet een interacti-
ve koppeling van erfgoed en 
toerisme worden onder de 
titel “If then is now” in een 
community à la Erwin Blom 
onder auspiciën van het Am-
sterdam Museum. Het werkt 
nog niet, maar u moet er uw 
eigen reisgids kunnen maken 
en een route plannen, straks.
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