
Elzenhagen Zuid 
In november zou de klankbord CAN praten over 
Elzenhagen Zuid, maar ambtenaren legden uit 
dat er geen plan was. Ze lieten wel hun voorkeur 
zien, maar wij mochten het niet publiceren. 

Er waren veel onbeantwoorde vragen en er werd 
gesuggereerd dat de Nota van Uitgangspunten 
en het Masterplan van tafel waren. Deskundigen 
in de buurt betwijfelen dat. 
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Maak van Elzenhagen Zuid 
een toeristische attractie, 
stelde Bas Kok voor op de 
debat-avond van ANSAW. 
Maak er een pleisterplaats 
voor al die toeristen die nu 
voorbij fietsen naar Water-
land. Het is al een poldertje 
met water en groen. Zet er 
koeien en je hebt Waterland 
in het klein. Op een paar 
metro-minuten van het CS. 

Bij de bebouwing van Elzen-
hagen Zuid moet rekening 
gehouden worden met de 
wind-corridors van de krijt-
molen.  
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Ideeën over Elzenhagen 
De eisen voor Elzenhagen Zuid stapelen zich op: 
DWV en de tennisclub zijn weg, maar verder 
moet blijven wat er is: ATOS, de sporthal, een 
school en de woonvoorziening van de Volksbond. 
B&W wil hier bovendien veel woningen. Geen 
400, geen 500-700 maar 1800-2000. En een 
moskee. 
De plannen van de projectgroep CAN zijn van 
hoger hand telkens afgekeurd. Het is moeilijk in-
formatie te krijgen, ook voor bewonersorgani-
saties. Meer hoorden we op de debat-avond van 
ANGSAW op 26 mei 2016. 
• De Euroscoop, 

een bioscoop met veel zalen, wordt waarschijn-
lijk binnenkort gebouwd op de noordkant van 
het parkeerterrein van het  stadsdeelhuis.

• Het Waddenwegviaduct  
wordt niet gesloopt, vertelde Estien Bicker van 
de internationale vastgoedorganisatie die het 
winkelcentrum wil vernieuwen samen met de 
Kroonenberggroep die 25% van de winkelpan-
den heeft. Er zijn anders te weinig toegangswe-
gen, vinden de winkeliers. En onder het viaduct 
is het met weinig middelen leuk en leefbaar te 
maken. 

• Een ruim plein voor metrostation Noord  
bepleitte ANGSAW voorzitter Harry van den 
Berg. Reizigers krijgen dan direct het gevoel dat 
ze welkom zijn.

De klankbordgroep CAN van 29 juni, is verplaatst 
naar 31 augustus 2016. 
  

Sprong over het IJ 
Een projectgroep van de gemeente onderzoekt 
de mogelijkheden Noord bij de stad te trekken. Ze 
houden openbare gesprekken over hun ideeën. 
Ze hebben het gehad over bruggen over het IJ, 
maar ook bijvoorbeeld over het overkappen van 
de Nieuwe Leeuwarderweg tussen IJtunnel en 
het station Noorderpark om de fietsverbindingen 
te verbeteren langs het NHkanaal en naar het IJ-
plein. (Aha! zei men op de Adelaarsweg, zo wordt 
en passant ook de gebroken belofte van de 
gemeente om de geluidschermen langs de Ade-
laarsweg terug te plaatsen hersteld!)
Het volgende gesprek van de projectgroep 
Sprong over het IJ gaat over de Sixhaven, het 
gebied rond het Noord-Hollands Kanaal en de 
verbindingen in het centrale deel van het IJ.
Er komen meer ambtenaren dan burgers naar de 
gesprekken, u bent dus van harte uitgenodigd bij 
de gesprekken.  

Gesprek over de Sprong over het IJ
morgen

dinsdag 21 juni 2016,19:00 uur 
in Tolhuis, het IJ-atelier, 

Buiksloterweg 7a, Amsterdam. 

Aanmelden op SprongoverhetIJ@amster-
dam.nl

Station Noord bij de open dag
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De groene verlichte kunstwerken onder de NZlijn zijn bij de Nieuwe 
Purmerweg aan de oostkant met beton dicht gezet voor de bouw van 
de geluidsschermen. Ze komen niet terug omdat de ledlampen 
vernield werden. Aan de andere kant blijven ze zitten (foto links). 

Met een plastic zak haalden toevallige passanten water om in het park het vuur te doven in een pakket 
drukwerk. 



Beweeglogica 
B&W willen de stad zo inrichten dat Amster-
dammers meer bewegen. Autoluwe buurten, 
brede stoepen, open zwemwater, fietsroutes, out-
doorvoorzieningen en gebouwen waarin trappen 
beter zichtbaar zijn dan de lift. 
Er zijn 21 hardlooproutes in Amsterdam, gemar-
keerd met zilveren punaises op het plaveisel, 
maar nog niet in Noord, waar het toch heerlijk 
rennen is. 

Herbestraten 
De verzakte buitenkant van een stuk van de 
Buiksloterdijk wordt gerepareerd. De beheerder 
heeft de damesbende verzekerd dat er telkens 
maar kleine stukken worden opengehaald en dat 
dus niet heel veel auto’s weg moeten en dat de 
dijk toegankelijk blijft. 

Auto’s kunnen worden verzet, maar de verbrede 
stoep bij de toegang tot de dijk niet; het is er te 
krap. Auto’s moesten over de stoep. 


