
Wild opschot
Stadsdeel Amsterdam Noord bezuinigt op het 
onderhoud van het groen. De gevolgen ervan 
worden zichtbaar. De Damesbende van Buik-
sloot heeft in een brief met veel fotoʼs laten zien 
dat het gevolg o.a. is dat leuke uitzichtpunten 
aan het water verdwijnen. Oevers groeien dicht 
met wilgen, elzen, essen e.d. Hierboven een 

lange bank aan het begin van de Van Hasselt-
weg, waar uitzicht zou moeten zijn over het IJ. 
Hieronder het goeddeels verdwenen uitzicht op 
de Kadoelerbreek en krijtmolen dʼAdmiraal. Er 
zijn meer zulke oevers en volgend jaar zullen 
nog meer oevers er zo uit zien. Houtopschot 
groeit snel als de natuur zijn gang kan gaan.
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Kracht
Ook dit gebeurt ‘s nachts: de zware ijzeren 
wegwijzer naar het Noorderklankpark is om-
gebogen. Dat kost kracht. 

 
Hij brandt!
Vorige week is de lantaarn bij de paaltjes op 
het viaduct ontstoken. De eerste melding dat hij 
niet brandde is van 10 november 2011. 

Verbrande stoel bij de Roze Tanker
De banken bij de Roze Tanker verleiden mensen tot gezellig hangen, zoals de kinderen op de ach-
tergrond, maar als het donker is gebeurt er van alles dat het daglicht niet kan velen. Deze week 
zijn ‘s nachts brandjes gesticht. Aan de stoel is te zien dat grof geweld is gebruikt. De activiteiten 
van de Roze Tanker die klachten gaven over lawaai ‘s avonds en over auto’s, zijn voorlopig opge-
schort. De overlast is nu vooral van spontane bijeenkomsten, soms laat in de nacht. Er ligt meer 
rommel dan de vrijwillige opruimers aan kunnen, ook lege drankflessen. De damesbende vond 
half-verbrand hout in de berm van de Nieuwe Leeuwarderweg. De damesbende heeft het stads-
deel gevraagd wat er gebeurt om herhaling te voorkomen. 



De banken in Volewijkspark-oost zijn schoon!

Klankbordgroep Noorderpark
Maandag 24 september 2012 is van 19.30 tot 
21.30 in de Noorderparkkamer een bijeenkomst 
van de Klankbordgroep Noorderpark. Op de 
agenda: hondenbeleid, planning bruggen over 
het NHkanaal, rol Clusius College in het park en 
het beheer van het park. Wilt u meepraten? 
Mail m.wever@noord.amsterdam.nl

Grote projecten
Het stadsdeel heeft de toekomst van grote pro-
jecten bekend gemaakt. Elzenhagen Zuid is 
stilgelegd. De uitbreiding van het winkelcentrum 
gaat alleen door als er geld komt. Elzenhagen 
Noord en het stationsgebied gaan onverkort 
door. Het Noorderpark komt in de opsomming 
niet voor.

Spreekuur NZlijn
De NZlijn gaat weer aan het werk in Noord. 
Daarom is er elke derde dinsdag van de maand 
om 14 uur weer spreekuur in de keet aan het 
Scheurleerpad.  

Botonde dicht voor fietsers
Het ambtenarenfietspad 
wordt gerepareerd! Daar-
om gaat de botonde op 
de Nieuwe Purmerweg 
voor fietsers dicht. Zie 
het kaartje op de 
volgende bladzij. 

De omleiding betekent voor de meeste van deze leerlingen vèr omrijden en de Waddenweg in de 
spits oversteken. Er is een betere weg: over het viaduct en de Buiksloterdijk. Z.o.z.

Olifantenpaden 6
Van het Kaagmanpad lieten we in de vorige nummers al twee stukken zien. Het is een lang olifan-
tenpad. Hier het stuk van de Waddendijk naar de botonde. Nu het ambtenarenfietspad bij het Clusi-
us College wordt afgesloten is het Kaagmanpad een prima alternatieve route. Zie de achterpagina. 
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Omleiding fietspad
Heel goed nieuws is dat het ambtenarenfietspad tussen Waddendijk en Nieuwe Purmerweg 
wordt opgeknapt. Slecht is dat het werk vier maanden gaat duren omdat riool, waterleiding en 
elektrische kabels eerst wor- den vernieuwd en telkens een deel van het fietspad wordt afgeslo-
ten. Van 10 september 2012 tot 26 oktober wordt naast het Clusius College gewerkt. Dit stuk fiets-
pad (zwart-roze gestreept) wordt afgesloten en daarom ook het fietspad langs de botonde 
(zwart gestreept). Van fietsers wordt verwacht dat ze omfietsen via Hisgenpad en oostkant van de 
Waddenweg (blauwe route). 

De damesbende vindt het onverantwoord dat in de ochtendspits honderden schoolkinderen met de 
fiets de Waddenweg moeten oversteken. De damesbende heeft voorgesteld de kinderen over de 
Buiksloterdijk en het lange Buiksloter zeedijkviaduct te sturen (groen); dit is korter en veiliger. 

Voetgangers kunnen langs het werk, maar de damesbende vindt het het Kaagmanpad (groen ge-
stippeld) een beter alternatief. De damesbende stelt voor dit olifantenpad beter begaanbaar te ma-
ken, al is het maar met houtsnippers. De damesbende is bang dat anders twee gevaarlijke routes 
(rood) gekozen zullen worden: over de bouwweg en over de route van het oude fietspad langs de 
Nieuwe Purmerweg. Deze laatste route stond in Nieuwsbrief 92 als olifantenpad 2.  
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