
Bij het voetbalveld zijn drie wilgen voor de brug gekapt. 
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Brug in aanbouw 
De hoge vaste brug over het NHkanaal is woens-
dag gegund aan Friso Civiel B.V uit Sneek voor bij-
na €1,8 miljoen ex BTW. Over het voetbalveld 
wordt de brug van beton, maar over het water komt 
een stalen brug, die in april in één keer op zijn 
plaats wordt gehesen. (Dat wordt een spektakel!) 
Politie en ambulance kunnen er overheen. De 
brandweer moet een andere route nemen. 

Het bouwverkeer zou over 
het water, via de bouwweg 
achter Buiksloot en over de 
Floraparkweg gaan, hoorden 
we maandag op de info-
avond, maar zwaar 
werkverkeer denderde don-
derdagmorgen over de dijk. 

Het fietsverkeer over de Buiksloterweg zal niet 
vaker dan tweemaal één week worden gestremd.
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CNOR  
Bruggen hebben in Amsterdam nummers, zo’n 
300 hebben ook een naam. B&W heeft 88 namen 
uit de volksmond als “officieus” uit de bruggenlijst 
geschrapt. Er zijn nu 1334 naamloze bruggen. 
B&W wil de bruggen officiële namen geven en 
vastleggen om verwarring te voorkomen, bijvoor-
beeld in de communicatie met nood- en hulpdien-
sten.B&W gaat bruggen vernoemen naar Amster-
dammers van betekenis (minstens vijf jaar na hun 
dood). 
B&W vragen de burgers om voorstellen voor 
bruggennamen. De Commissie naamgeving 
openbare ruimten (CNOR), adviseert B&W over 
de namen.

Noorderbrug 
De brug in aanbouw over het NHkanaal heette bij 
de aanbesteding Noorderbrug en op de website 
van de stad Noorderparkbrug, maar zo heten de 
viaducten over de Nieuwe Leeuwarderweg ook al 
en er zijn Noorderparkbruggen in Utrecht, Leiden, 
Hoofddorp, Westbroek en waar al niet.

Een voorstel voor een naam voor deze brug moet 
snel worden gedaan, want de CNOR vergadert 
maar eenmaal per kwartaal.
Tekening van de brug over het NHkanaal; links 
de westelijke oever. Onderdoorgang 7,20m; 
hellingen 3-4%. 

Buiksloter schoolbrug 
De officieuze naam van dit bruggetje (Passage-
brug, omdat het een passage was naar de open-
bare school op de Buikslotermeerdijk) is door 
B&W van de bruggenlijst geschrapt omdat hij te 
veel lijkt op andere bruggennamen.  
De damesbende stelt voor de brug Buiksloter 
schoolbrug te noemen, omdat de schoolstrijd in 
Buiksloot zo hevig was, dat hij de nationale pers 
haalde en in de Tweede Kamer een argument is 
geweest om de schoolstrijd te beëindigen. 

Buiksloterweg
fietspad

Florapark



Meeuwenpleinbrug 
De brug in de Van Hasseltweg over het NH-
kanaal heet op waterkaarten en -almanakken: 
Meeuwenpleinbrug. B&W heeft de naam 
geschrapt.  
De damesbende vraagt zich af of het verstandig 
is de naam van een brug over een kanaal te ver-
anderen die de in de scheepvaart is ingeburgerd. 
Bovendien herinnert Meeuwenpleinbrug eraan 

dat ooit het Meeuwenplein tot aan het kanaal 
reikte en het Volewijkspark tot aan het 
Meeuwenplein. Op het Meeuwenplein hebben 
grote Amsterdamse voetballers leren voetballen.   

N-brug  
Naast de Meeuwenpleinbrug torent de nieuwe N-
brug. Zou N-brug de officiële naam kunnen wor-
den? Of heeft iemand een beter idee? 

Buiksloter draaibrug Volgens de lijst van B&W blijft de draaibrug 
Buiksloter draaibrug heten



Bruggenlijst 
De bruggenlijst en de criteria van de CNOR vindt u 
hier: www.amsterdam.nl/bruggen

Eilandbruggetje 
Naar wie zou het bruggetje van de Buiksloterdijk 
naar het eiland vernoemd kunnen worden?  

Bannebrug 
De gele brug in de IJdoornlaan 
heeft alleen een nummer (970) 
Veel mensen noemen hem  
Bannebrug.  

Maud- en Merelbrug 
Het noordelijke viaduct over de 
NLW noemt de damesbende 
Buiksloter zeedijkviaduct. Bij de 
opening heeft stadsdeelwethoud-
er Kees Diepeveen beloofd het 
viaduct Maud- en Merelbrug te 
noemen, naar vriendinnen aan 
twee kanten van het viaduct.  


