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Damesbende van Buiksloot

Ze branden weer
De 25 lantaarns langs de fietspaden in het park
die sinds eind oktober niet brandden, zijn 8 december weer ontstoken. Volgens Liander was
door druk op een kabel een mof gaan lekken en
doordat de kabel verderop in het park was
afgestopt liep de spanning op zodra een lantaarn
uitviel. Daarna sloeg de ene na de andere lamp
door. De kop van de Buiksloterdijk heeft een dag
zonder stroom gezeten — ook in hun eigen be-

Liander manoeuvreert met een graafmachine bij
de Buiksloterdijk op het steile talud bij het viaduct.
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lang, want op een dag zou de storing zo erg zijn
geworden dat bij hen de stroom uit zou zijn
gevallen. De kabel ligt waar de dijk is opgehoogd
voor het viaduct. Dat ophogen is met piepschuim
gedaan omdat de oude duiker van de ringvaart
meer niet verdraagt. De duiker had vervangen
moeten worden, maar het geld voor het park was
op. Deskundigen waarschuwden indertijd dat
geen zwaar verkeer over het fietspad mocht,
maar dat rijdt er wel.

Ze branden!

Fietspad
Vorige week stond er ineens een grote container
op het “ambtenarenfietspad”. De damesbende
schoot meteen in de benen, want overdag redden
fietsers zich hier misschien wel, maar ’s avonds
zou het een gevaarlijk obstakel zijn, doordat het
fietspad hier niet verlicht is. Het bleek dat het
stadsdeel het dak van de luifel laat vervangen. De
container is de volgende dag verzet.

Onder aan de luifel zal verlichting worden aangebracht “maar niet te veel, want anders worden
beneden op de weg misschien automobilisten in
de war gebracht”. De damesbende ziet niet in
waarom niet dezelfde lantaarns kunnen worden
neergezet als verderop langs het fietspad en op
de viaducten.
Op beide foto’s rijden twee fietsers langs de gele
pomp. Op de onderste maakte een van hen een
noodstop toen de container voor haar opdoemde.

provisorische
verbinding
tussen nieuwe
en oude fietspad

Links detail uit het oorspronkelijke ontwerp van het park (2005) en rechts het bijgewerkte uitwerp
van vorig jaar (ter verduidelijking zijn de fietsroutes bij de Gele Pomp blauw en geel gestippeld).

Fietsroutes in het park
Er wordt wel eens gedacht dat het geen fietspad
is dat voor de Gele Pomp langs loopt, maar het is
onderdeel van het nieuwe park. Tot aan de Gele
Pomp is het fietspad volgens het ontwerp langs
de bovenrand van de Nieuwe Leeuwarderweg
gelegd. Maar toen was het geld op. (De budgetten voor park en de NZlijn waren 10 miljoen overschreden.) Het slopen van de Gele Pomp zou

geld zou kosten, al was het maar €50.000 —
weinig in verhouding tot het miljoen dat het
stadsdeel had besteed om de benzinemaatschappij eruit te krijgen. Dus bleef hij voorlopig staan met Hotmamahot als kraakwacht. Bij
de Gele Pomp werd het nieuwe hoge fietspad
verbonden met de rest van het oude, laaggelegen
pad. Zo is de Gele Pomp blijven staan tussen
twee fietspaden, het oude en het nieuwe —met
rare verbindingen en vreemde kruisingen.

Roze Tanker
verbouwt
De twee mannen
zijn bezig een
nieuwe goot te
maken voor de roze
luifel. Het stadsdeel
laat dit dak ook repareren. De goot
ligt in het midden
van het dak. De
afvoeren zitten in de
roze pilaren.
Ondertussen is de
Roze Tanker ontruimd. Er is subsidie om vanbinnen te
verbouwen.

Kap van 46 bomen
De gemeente publiceerde de aanvraag voor een
kapvergunning van 46 bomen aan het Hisgenpad
(met herplantplicht). De damesbende heeft inzage gevraagd. De bomen worden gekapt om
een deel van het voormalige DWV-terrein
bouwrijp te maken voor woningbouw.
Er wordt vooruit gelopen op het stedenbouwkundig plan en wijziging van het bestemmingsplan. In een concept Natuurwaarden-onderzoek
voor heel Elzenhagen Zuid staat dat er geen
beschermde planten en dieren zijn. De dwergvleermuizen hebben er geen nesten. Elzenhagen
zuid hoort niet bij de hoofdgroenstructuur en de
ecologische structuur van Amsterdam.

Sloop van de gebouwen van DWV. Het stof waait
over het Hisgenpad naar de noodschool waar
Damstede de brugklassen heeft. Links van het
Hisgenpad staan de bomen waar de kapvergunning voor is aangevraagd.

Achterban Elzenhage Zuid
ELZO (= overleg van de besturen van de bewonersverenigingen rondom Elzenhage Zuid) nodigt
hun leden uit voor overleg op
maandag 12 december van 19.30 - 21.30 uur in
de Buiksloterkerk
De besturen zijn er niet gerust op dat het goed
komt.
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Fragment van de kaart bij de kapvergunning
Op de kaart van Elzenhagen is een stuk geprojecteerd van wat we kennen als het voorlopig plan voor
Elzenhage Zuid. De bomen waar de kapvergunning voor wordt aangevraagd (zie de cijfers op de kaart)
staan rondom het voormalige trainingsveld van DWV.

