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Nauw
Op het ambtenarenfietspad is bij de Rode Kruisstraat al-
leen een smalle voetgangersstrook begaanbaar. Er zou 
een pad van één meter breed moeten zijn, maar dat is 
het niet. Twee gewone voetgangers kunnen elkaar nog 
wel passeren als ze hun buik inhouden, maar als ze een 
kinderwagen duwen of een fiets aan de hand meevoeren 
is het dringen. (Een fietser die loopt is een voetganger). 
Als er een scootmobiel rijdt is er geen doorkomen aan. Er 
rijden overigens ook brommers en scooters. 
De Damesbende van Buiksloot heeft het stadsdeel ge-
schreven dat er te weinig borden staan en wat erger is er 
stond een misleidend bord. Het stadsdeel heeft wel direct 
gereageerd met een aantal verbeteringen, maar de fiet-
sers waren weer een ervaring rijker dat ze het zelf maar 
uit moeten zoeken. En dat doen er veel. 
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Rectificatie
Het spreekuur van de NZlijn is elke derde dins-
dag van de maand om 14 uur in de keet bij de 
Sixhaven (niet op het Scheurleerpad).

Geen pont
Dinsdagen 25 september, 2 en 9 oktober vaart 
de Tolhuispont niet tussen 06.00 en 21.00 uur. 
De IJpleinpont vaart wel maar legt aan op de 
Piet Heinkade!  

Dam tot Dam
Zondag 23 september 2012 Is de Dam tot Dam-
loop. Nieuwe Leeuwarderweg (westzijde), 
Nieuwe Purmerweg (westzijde) en Buiksloter-
dijk zijn afsloten tot 17.00. Heeft iemand een 
idee voor versiering van het Buiksloterzeedijk-
viaduct of de afrit achter de Buiksloterdijk?
Na de Dam tot Damloop begint de dijkbarbecue 
bij de Buiksloterkerk.

Boze passen
Deze oude dame kwam 
uit het zuiden over het 
ambtenarenfietspad 
aanrijden. Zij zei boos: 
“Waarom zetten ze niet 
een bord aan het be-
gin!” Ze heeft gelijk, 
aan die kant staat het 
eerste bord pas bij de 
scholen, waar de afslui-
ting begint. Richting 
Waddenweg, maar 
daar wou ze niet heen. 
Met grote passen begon 
zij aan de lange weg 
naar de Loenermark

Klimbos
Het klimbos in Vo-
lewijkspark-oost is 
klaar. De toren is 
bovenin nog dicht 
tot er geld is voor 
een glijbaan. Er is 
€12.000 nodig. Er 
was vorige week 
door 20 families , 
Jantje Beton, Albe-
marle en vier orga-
nisaties €7990 bij 
elkaar gebracht. U 
kunt nog meedoen. 
Zie 
www.glijbaannoord
erpark. org 
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Olifantenpaden 7
Wij hebben al drie stukken van het Kaagman 
pad laten zien. Het Kaagmanpad is een lang 
olifantenpad dat begint bij het Buiksloterzee-
dijkviaduct en hier eindigt, bij de botonde van 
de Nieuwe Purmerweg. De heer en mevrouw 
Kaagman ijveren al jaren voor bestraten van 
deze route. Er zijn tenminste vier redenen voor: 
1. Het Kaagmanpad is een logische verbinding 

van de (oude) Leeuwarderweg met de 
Nieuwe Purmerweg. 

2. Het Kaagmanpad is een alternatief voor fiet-
sers die aan de overkant van de Nieuwe 
Leeuwarderweg spookrijden over afrit en 
bouwweg en concluderen dat het wel een 
heel lekkere route is (ook voor voetgangers).

3. In 2010 heeft de SWOV (Rapport Braima-
ister en Schoon over verkeersveiligheid op 
de botonde) geadviseerd de aansluiting van 
de afrit op de botonde veiliger te maken 
door hem haaks te maken en een stedelijke 
uitstraling te geven, o.a. met rechte trottoir-
banden. Het Kaagmanpad zou hier aan het 
eind dus de vorm kunnen krijgen van een 

trottoir langs de afrit en aansluiten op het 
fietspad en het trottoir van de botonde.

4. Voor veel fietsers zou het Kaagmanpad een 
geweldig alternatief zijn voor het nu afgeslo-
ten fietspad. Ook in de toekomst. Fietsers 
naar Elzenhagen-zuid en naar het stations-
gebied kunnen met het Kaagmanpad het 
lastige fietspad dat nu is afgesloten (met zijn 
hoeken en hellingen) vermijden. 

5. Het Kaagmanpad was een goede omleiding 
geweest voor het nu afgesloten fietspad. Be-
ter dan wat het stadsdeel heeft uitgezet. 

Olifantenpaden verdienen altijd een verharding, 
want ze zijn het bewijs van een logische paden-
structuur. Alle olifantenpaden, maar zeker het 
Kaagmanpad. 

Onlogische infrastructuur
Spookfietsen is vaak een gevolg van gemak-
zucht, lazen we op Verkeersnet.nl. ʻHet kan 
echter ook een gevolg zijn van tekortschietende 
of onlogische infrastructuur. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in situaties waarin auto-infrastructuur 
een te grote barrière opwerptʼ.



Dood hout
In Volewijkspark-west verwijdert hovenier Floris 
Pius dood hout (foto). 
In de groenstrook achter de Buiksloterdijk zal 
het stadsdeel binnenkort de wilgen die door de 
watermerkziekte zijn aangetast, op 6m hoogte 
afzagen. De kronen worden met een hoogwer-
ker opgetild om schade aan de omgeving te 
voorkomen. 

Klankbordgroep Noorderpark
Maandag 24 september 19.30 uur Noorder-
parkkamer

Molenbiotoop
Het molenbestuur heeft op basis van de reac-
ties van omwonenden het plan om “windcorri-
dors” te kappen bijgesteld. Nieuwe bomen zul-
len worden geplant vóór te hoge bomen worden 
gekapt. Er zal ook goed gekeken worden naar 
zichtlijnen. Het nieuwe plan zal in het najaar 
van 2012 klaar zijn.

Orchissen ➔
Deze week is in Volewijkspark-west 
door het stadsdeel tevergeefs ge-
zocht naar orchissen (beschermde 
wilde orchideeën). De bloeitijd is 
ook al voorbij. Wie weet waar ze 
staan? 

Wild kamperen
In Volewijkspark-west wordt wild 
gekampeerd, net als in het Vlie-
genbos. De afdeling Handhaving 
treedt hier tegen op. Verzoek van 
Handhaving: meld het, maar 
maak zelf geen contact met de 
kampeerders. 


