
Elzenhagen Zuid 
In november heeft de projectmanager van Elzen-
hagen Zuid, mevrouw Annique Guyaux, bewo-
ners van de Nieuwe Purmerweg gerustgesteld. Zij 
waren bezorgd over zwaar bouwverkeer en 
wezen erop dat voor de Nieuwe Purmerweg een 
verbod geldt voor vrachtwagens. 
Mevrouw Guyaux mailde dat ontheffing was ver-
leend voor transport met een aslast van max. 7,5 
ton en totaal gewicht van 30 ton, maar dat een 
route door een woonwijk niet de voorkeur heeft. 
Bekeken zou worden of het puin van de sloop van 
DWV afgevoerd zou kunnen worden via de 
Meerum Terwogtweg i.p.v. langs de Nieuwe 
Purmerweg.
De Meerum Terwogtweg was in november afge-
sloten door Waternet, maar schreef zij, als alles 
volgens planning loopt is hij beschikbaar als de 
sloop is afgerond. Dan zal het bouwverkeer 
zoveel mogelijk via deze route lopen zodat de 
woonwijk kan worden ontlast. Dit zou bij voorkeur 
moeten plaatsvinden in  de eerste week van janu-
ari. De scholen zijn dan nog dicht. 
Hierin staat geen harde toezegging. En inder-
daad.

Dinsdag mailde mevrouw Guyaux: “Op 14 no-
vember … hebben we … contact gehad over de 
bouwverkeerroute i.v.m de sloop DWV velden … 
het slooppuin is opgeslagen op het werkterrein 
om dit vervolgens deze week (nog in de 
schoolvakantie) te kunnen afvoeren. De aan-
nemer gaat morgen, 4 januari van start met de 
afvoer. Helaas blijkt de route via J.G. Hisgenpad 
– G.J. Scheurleerweg – Buikslotermeerdijk – 
Hans Meerum-Terwogtweg – Elzenhagensingel 
nog niet open te zijn. De route van het vrachtver-
keer kan niet anders dan via de Nieuwe Purmer-
weg lopen. Dit gebeurt onder strikt protocol: 
stapvoets rijden en één vrachtwagen per keer 
(dus niet op elkaar wachten) … De aannemer zet 
vervolgens 9 vrachtwagens in zodat het werk vrij-
dag gereed kan zijn (onder voorbehoud van 
tegenslag).”  

Alternatieve routes 
De damesbende heeft op twee mogelijke alter-
natieve routes gewezen, maar heeft hierop geen 
reactie ontvangen.  Deze twee:
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De vrachtwagens met puin reden af en aan. 
Bewoners van de Nieuwe Purmerweg rappor-

teerden dat ze harder reden dan stapvoets. 
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Mogelijk vervoer 
(1) Over een tijdelijke brug en bouwweg vanaf de 
botonde direct naar het DWV terrein. 
Er lag deze zomer bij het Hisgenpad een 
bouwweg en een tijdelijke brug naar het DWV-ter-
rein. Jammer dat die niet is blijven liggen.

(2) Over het water van het NHkanaal. Voor-
beelden: In 2010 is het kunstwerk naar de 
botonde vervoerd over het water. Over een paar 
maanden als de bouw voor de nieuwe brug in het 
Noorderpark start, zal het materiaal over het wa-
ter worden aangevoerd. 

In 2015/2016 werd tijdens het werk aan de warmteleiding op het Hisgenpad een tijdelijke weg aan-
gelegd vanaf het fietspad naar het DWV terrein met  een tijdelijke brug over de sloot.  

In de zomer van 2010 werden grote onderdelen van een kunstwerk per schip aangevoerd,  
op de Buikslotermeerdijk overgeladen op diepladers en vervoerd naar de zijn plek op de botonde.



ELZO standvastig 
Op de vergadering met hun achterban op 12 de-
cember 2016 kreeg het ELZO (= het overleg van 
besturen van bewonersverenigingen rondom 
Elzenhagen) applaus voor hun standpunten. 
Het eerste punt was dat als er niet een oplossing 
is voor de verkeersdruk, er maximaal 1000 
woningen gebouwd kunnen worden. 
Bij overleg van het ELZO met de projectgroep 
CAN op 20 december 2016 bleek dat de project-
groep meer tijd nodig heeft voor de uitwerking 
van de plannen. Er komt een vervolgonderzoek 
naar de verkeerseffecten, en met name naar de 
capaciteit van de botonde en het kruispunt IJ-
doornlaan/Elzenhagensingel. 

Statushouders 
Op 12 december 2016 is uitgebreid gesproken 
over de bouw van “tijdelijke” huisvesting van    
statushouders (erkende asielzoekers) en studen-
ten. De achterban steunt het ELZO dat bij de pro-
jectgroep erop aandringt 
- deze woningen te mengen met huizen voor 

andere bewonersgroepen,
- lessen te trekken uit soortgelijke projecten, 
- te zorgen voor goede voorzieningen en 
- kwalitatief goede en flexibele woningen te 

bouwen. 
De gemeente wil in de loop van januari een lo-
catie-besluit nemen, en daarna met De Key en 
Eigen Haard, en met omwonenden de plannen 
voor ± 670 woningen verder uitwerken.
Het overleg met de projectgroep gaat verder. 

Weinig natuurwaarde? 
In december heeft het stadsdeel een kapvergun-
ning voor 46 bomen op het DWVterrein afge-
geven op grond van een concept natuurwaarden-
rapport voor het hele plangebied Elzenhagen 
Zuid. Volgens het rapport ligt het plangebied 
niet in de buurt van een Natura-2000-gebied, niet 
in de Hoofdgroenstructuur en niet in de Ecolo-
gische structuur van Amsterdam. Vreemd, want 
de Buikslotermeerdijk ligt erin en die is betrokken 
bij de plannen voor Elzenhagen Zuid.   
De motivering van de kapvergunning is dat er 
geen beschermde flora en fauna is, dat de 26 
bomen algemeen voorkomen en dat het geen bij-
zondere, beeldbepalende of monumentale bomen 
zijn. De bomen hebben geen bijzondere ecologis-
che of landschappelijke waarde. Voor de leef-
baarheid van de omgeving kunnen ze gemist 
worden; er is nog genoeg groen in de omgeving. 
De 46 bomen zijn gekapt en afgevoerd. On-
duidelijk is of toen ze op de grond lagen gecon-
troleerd is of inderdaad vleermuizen of bescherm-
de vogels er geen nestplaats hadden. 
Inmiddels ligt er een aanvraag voor een kapver-
gunning van nog eens 78 bomen. De dames-
bende gaat kijken welke het zijn. Heel Elzen-
hagen Zuid wordt opnieuw ingericht. Als bosje 
voor bosje wordt gekapt o.g.v. het zelfde rapport, 
is straks het hele gebied kaal. 

Een rij prachtige gezonde beuken en eiken aan 
de oostkant van het DWV terrein — met 

eromheen verwaarloosd onderhout. 



Station  
Noord, 
zuidzijde. 
Naar boven gaan 
een trap, een 
roltrap en een lift 
(De glazen lift 
staat links op de 
foto). Naar bene-
den gaat geen 
roltrap.  

Proefritten 
Deze week tussen 
15 en 23 uur gaan 
de proefritten van 
de NZlijn ook over 
het noordelijke 
tracé. 
De metrotreinen 
rijden zelfstandig, 
maar nog niet op 
volle snelheid.
Zie
www.wijnemenje-
mee.nl.

Auto met panne op de enige vluchtplek. Op de rijbaan in de richting van de IJtunnel is  
camera-bewaking, maar niet aan de andere kant, waar de auto staat. 
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