
Omleiding op omleiding
Vandaag kon u niet met de Tolhuispont, maar 
wilt u morgen met die pont ga dan niet over de 
Wingerdweg. Als u over de Meeuwenpleinbrug 
komt, kunt al sinds 2010 niet meer over de 
Buiksloterweg. Fietsers moeten omrijden over 
de Wingerdweg. Dat is vervelend, niet alleen 
omdat het om is, maar ook omdat het fietspad 
smal is en bij de Wingerdweg erg slecht. Het 
goede nieuws is dat het fietspad is opgebroken 

en dus vernieuwd wordt. Het slechte nieuws is 
dat ook de hele kruising Mosveld-Wingerdweg 
is opgebroken. Het riool wordt vernieuwd en de 
kruising wordt verhoogd, want de Bloemenbuurt 
wordt 30 km-gebied. Prima, maar dit gaat een 
maand duren. 
Als u hier eenmaal bent moet u of door het 
zand en over het trottoir. We hebben gekeken 
naar een mogelijke omleiding (die niet staat 
aangegeven), maar als u niet wilt afstappen, of 
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Fietsers die de omleiding voor de afgesloten Buiksloterweg volgen, worden sinds gisteren bij de 
Wingerdweg het voetpad langs het GGD gebouw opgestuurd (rechts op de foto), naar de drang-
hekken. Mensen zoeken een eigen oplossing. De fietser tilde zijn fiets over het hekje, de brommer 
nam het gras. De duopassagier liep er achter aan. Uiterst links is het fietspad met daarboven nog 
een bord van de omleidingsroute voor de afgesloten Buiksloterweg. Onbegaanbaar nu. Volstrekt 
onduidelijk is wat de omleiding op de omleiding is. Het gaat tot 2 november 2012 duren. 

Let op!
Wingerdweg afgesloten!
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als u met een rolstoel of een Canta bent, dan 
moet u door de Bloemenbuurt tot de Kamper-
foelie weg. 
U bent dus nu gewaarschuwd. Kies eerder 
een andere route.  Bijvoorbeeld: ambtenaren-

fietspad-Kraaienplein, of Berberisstraat-Kam-
perfoelieweg-Van der Pekstraat of neem de IJ-
pleinpont. Hij vertrekt van het IJplein ʻs och-
tends op werkdagen op deze tijden: 

= hoofdfietsroute
= omleiding sinds 2010
= enig mogelijke omleiding nu

= blokkade op Buiksloterweg 
en Wingerdweg



Onder het toeziend oog van de damesbende 
maakt de monteur een foto voor hij de kap 
meeneemt. 

Onthoofd
Op 3 oktober 2012 viel de kop van de antieke 
straatlantaarn op de Buiksloterdijk ter hoogte 
van 184, bij het begin van het fietspad. De Da-
mesbende van Buiksloot pakte de loszwierende 
draden zorgvuldig in, maar er kwam nog voor 
het donker een monteur die de stroom afsloot.
De vier bouten waarmee de kop op de paal zit 
waren afgebroken. In het archief van de da-
mesbende zitten fotoʼs van opdonders die de 
lantaarn heeft gekregen. Op 8 september 2008 
duwde een graafmachnie de lantaarn scheef, u 
ziet hem wegrijden op de kleine foto hiernaast. 
Op 29 juni 2009 duwde een rupsvoertuig dat 
werd afgeladen voor grondwerkzaamheden de 
paal nog verder scheef. De paal zal nog wel 
meer te verduren hebben gehad. Wie het laat-
ste duwtje gaf, weten we niet. De damesbende 
heeft aangedrongen op spoedig herstel. De lan-
taarn staat op een cruciale plek aan het begin 
van het fietspad. 
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Strandje
We krijgen leuke reacties op de 
Nieuwsbrieven. Een lezer rea-
geerde op Nieuwsbrief 96 met 
de tip nog eens te gaan kijken 
bij het kantorengebouw Het 
Oog op het IJ aan het begin van 
de Van Hasseltweg. Wij hadden 
laten zien dat het wilde opschot 
aan bomen en struiken er welig 
tierde voor de banken met uit-
zicht op het IJ. 
Er is inmiddels een sterke man 
geweest die met een schop en 
een kruiwagen een strandje 
heeft aangelegd. 
Het zand haalde hij van het rui-
ge veldje achter de banken. 

Op 17 oktober 2012 houdt het 
stadsdeel een burgeravond 
over: Zelfbeheer: dè oplossing 
voor bezuinigingen?


