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Bewonersvereniging Buiksloot: Jaarverslag 2020/21. 

Het afgelopen seizoen is sterk beïnvloed door de COVID-pandemie. Vorig jaar zomer dachten we 
even dat de pandemie zou uitdoven, maar in september nam de besmetting alweer zodanige vormen 
aan dat onze Jaarvergadering niet door kon gaan. We hebben toen besloten om Jaarverslag 2019/20 
en het verslag van de Jaarvergadering van september 2019 op de website www.buiksloterdijk.org  te 
plaatsen. Daarop zijn geen op-of aanmerkingen gekomen. In de bestuursvergadering van november 
2020 hebben we beide stukken vervolgens vastgesteld. 
We hopen dat we in 2021 wel weer bijeen kunnen komen – zij het in beperkte omvang. 

Ondanks al die beperkingen is er toch het nodige gebeurd in het seizoen 2020/21. Dat is ook niet 
onlogisch. Nog geen vijftig jaar geleden vormden onze Dijk, als onderdeel van de Waterlandse 
Zeedijk, de historische bewoningsgrens van Amsterdam-Noord. Tegenwoordig liggen we als een lang 
lint te midden van veel nieuwe ontwikkelingen in Noord: vlakbij de Noord-Zuidlijn, direct grenzend 
aan Elzenhagen-zuid, Noorderpark, Klaprozenbuurt en andere wijken die in deze periode flink op de 
schop gaan. Sommige ontwikkelingen gaan ‘gewoon’ door – andere zaken zijn juist nog steeds niet 
opgelost – en ook dat is reden om hieraan in dit verslag aandacht te besteden. Vandaar dit jaar 
opnieuw een gevarieerd overzicht van ontwikkelingen en activiteiten van het afgelopen seizoen.  

1. Op 25 januari 2020 zijn we gestart met de DijkDoeMee-app – met als doel mensen actief te 
betrekken bij de schouw van achterstallig onderhoud aan de Dijk, die we zo nu en dan uitvoeren 
met de Gemeente. Na een start van 15 deelnemers, groeide de behoefte aan snelle onderlinge 
communicatie door de COVID-lockdown die half maart 2020 werd afgekondigd. Aanvankelijk 
dachten we dat vooral oudere en hulpbehoevende mensen hiervan gebruik konden maken met 
hulpvragen – maar dat regelde zich vaak ‘als vanzelf’ via buren, familie en vrienden. Inmiddels 
wordt de Dijk-app dagelijks gebruikt door ca 75 mensen om elkaar te attenderen op nieuwe 
ontwikkelingen en activiteiten in de buurt, regelen van oppas, kwijtgeraakte huissleutels en -
dieren en het aanbieden van overtollige huisraad. Een soort Marktplaats en Facebook ineen ;-). 
Onvermijdelijk wordt er ook regelmatig geappt over actuele zaken als bomenkap en 
verkeerschaos. Als je je voor deze app-groep wilt aanmelden, stuur dan een email 
aan pieterhettema@planet.nl met vermelding van je naam en 06-nummer. 

2. Na de schouw van de openbare ruimte in december 2019 en mei 2020 zijn op enkele plaatsen op 
de Dijk wegdek en trottoirs verbeterd. Daarnaast hebben we aan de wijk-contactpersoon een 
overzicht meegegeven van mogelijkheden voor boomaanplant op de Dijk –tussen de draaibrug 
en Marjoleinbuurt. Tot onze verrassing leidde dit in mei van dit jaar tot de aanplant van 3 nieuwe 
bomen – waarvoor we de gemeente een compliment gegeven hebben en aangemoedigd om dit 
meer te doen. Van onze kant bestaan plannen om dit najaar een nieuw en completer voorstel in 
te dienen voor herplant van bomen.  
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3. Als uitloper van diezelfde schouw zijn dijkbewoners (nrs 146-266) betrokken bij de herinrichting 
van het speelterrein in de Nintemanbuurt. De respons op de enquête was zeer hoog met ideeën 
voor speeltoestellen, ander gebruik van het groen en zelfwerkzaamheid van bewoners. Inmiddels 
is de speeltuin flink opgeknapt, zijn nieuwe (houten) speeltoestellen en bankjes geplaatst en is 
het gras opnieuw ingezaaid. Ook hiervoor hebben we de betrokken ambtenaren bedankt – die 
daarop bijna verlegen reageerden... 

4. Die goede acties van individuele ambtenaren staan echter in schril contrast met het algehele 
groenbeleid van de gemeente. Vol trots spreken stadsdeelbestuurders en ambtenaren 
tegenwoordig over een verdubbeling van het aantal inwoners van Noord – van 90.000 in 2018 
naar 180.000 inwoners in 2050 – zonder dat dat in Beleidsnota’s gedegen is uitgewerkt. Wij 
ervaren de gevolgen daarvan aan den lijve met de realisering van het bestemmings-
plan Elzenhagen-zuid. Het hoger beroep van ons, samen met ELZO en 22 bewoners, werd in 
december 2020 afgewezen door de Raad van State. Onze bezwaren richtten zich vooral tegen de 
hoge bouwdichtheid, de kap van ruim 2100 bomen, parkeerdruk en het leefklimaat. Ondanks 
haar waardering voor onze gedegen argumentatie, zag de Raad van State geen juridische 
gronden om het bestemmingsplan af te wijzen. Doorslaggevend is dat het bestemmingsplan is 
ingediend via de ‘Crisis- en Herstelwet’, waardoor de Raad van State alleen procedureel mag 
toetsen – en niet inhoudelijk.  

5. Dat was een flinke tegenvaller – maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zeker niet 
toen we vlak voor de Kerst te horen kregen dat er in Elzenhagen-zuid geen 2100 maar 2578 
bomen staan – die allemaal gekapt worden als gevolg van de ophoging van de grond en het 
grondwaterpeil. Van die 2578 bomen komen er maar 950 terug in Elzenhagen-zuid. Dankzij een 
petitie, spandoeken bij de atletiekbaan, bezwaarschriften tegen kapvergunningen, de video ‘De 
ontgroening van Noord’ https://www.youtube.com/watch?v=Dbd8lye1ciM en inspreken bij 
Raadscommissie-vergaderingen en het stadsdeel, ontstond er langzamerhand een brede 
Noordse tegenbeweging. Zowel de stadsdeelraad als gemeenteraad hebben nu door dat er 
weinig terecht komt van Gemeentelijke bomenbeleid (‘Een boom voor een boom’) en dat de 
bomenadministratie slecht wordt bijgehouden. Ook zij weten nu dat er een soort ‘verdwijntruc’ 
plaatsvindt, en dat voor elke 5 gekapte bomen slechts 2 nieuwe worden herplant.  
De stadsdeelcommissie diende een kritisch ‘Ongevraagd Advies’ in bij de Gemeenteraad, en de 
Raad nam een motie aan om alsnog in Elzenhagen-zuid 200 bomen meer te planten. Wij vinden 
dat nog lang niet voldoende – maar het is een begin.  

• Samen met 15 andere bewonersorganisaties in Noord hebben Marieke Oomen en ik eind 
april in De Balie deelgenomen aan een hoorzitting over dit thema met de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad – en daarmee veel begrip gekweekt voor onze 
argumenten. Ter plekke ondertekenden alle aanwezige raadsleden, samen met 
vertegenwoordigers van ‘Noordse’ bewonersorganisaties, een ‘participatieprotocol’ om de 
inspraak te verbeteren. Nu zien of ze echt gaan luisteren... 

6. Intussen begint de gemeente ook na te denken over de vraag hoe die 180.000 bewoners van 
Noord zich straks door het stadsdeel moeten verplaatsen. In april werd een ‘Mobiliteitsplan’ 
uitgebracht waaruit blijkt dat op veel plekken in Noord het (auto-) verkeer flink zal vastlopen als 
alle woningbouwplannen worden gerealiseerd. Vooral de Van Hasseltzone, IJdoornlaan en 
Klaprozenweg worden zwaar belast. Die verkeersdruk wordt nog extra verhoogd door de bouw 
van 60.000 nieuwe woningen (naast de bestaande 55.000...) in de periode tot 2050. De 
gemeente heeft hiervoor eigenlijk geen fatsoenlijke oplossingen bedacht – en hoopt vooral dat 
zoveel mogelijk mensen de fiets en het o.v. nemen. Wij hebben een kritische reactie geschreven. 
Zolang de gemeente het bij woorden en wensen laat en niet bereid is flink te investeren in o.v.- 
en fietsverbindingen, zal het verkeer in Noord onvermijdelijk vastlopen.  
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7. Een voorproefje van de verkeersproblemen hebben we in de maanden april en mei meegemaakt. 
Het zal weinigen ontgaan zijn dat er een flinke verkeerschaos was op de Nieuwe Purmerweg en 
de botonde als gevolg van de aanleg van de Elzenhagensingel en van een nieuwe toerit naar de 
S116. Dat daar iets stond te gebeuren was bekend – maar dat het zo chaotisch uitgevoerd zou 
worden hadden we niet kunnen bedenken. Door slechte coördinatie tussen aannemer en 
gemeente ontbraken in het begin duidelijke omleidingsborden en verkeersregelaars. Daardoor 
werden mensen teruggestuurd, ontstond er veel oponthoud en irritatie en deden zich regelmatig 
ronduit onveilige situaties voor. Als bewonersvereniging hebben we, samen met de 
Damesbende, de gemeente flink op de huid gezeten waardoor er in ieder geval iets gedaan werd 
aan de omleidingsroutes en verkeersregelaars. Inmiddels is de verkeerssituatie opgelost – al 
staat er hier en daar nog wel een overbodig bord dat mensen de verkeerde kant op stuurt. 
Als deze situatie illustratief is voor de manier waarop de gemeente omgaat met 
nieuwbouwprojecten, dan staat ons tot 2050 in Noord nog een hoop chaos te wachten....  

8. In dezelfde maand april werden we verrast door een aardig gebaar van de projectgroep 
Elzenhagen-zuid. Bewoners kregen via een flyer gratis plantjes aangeboden om te markeren dat 
de gemeente was gestart met de aanplant van de eerste 130 bomen bij de atletiekbaan – en als 
goedmakertje voor de troosteloze en kale aanblik tijdens het afgelopen jaar. Het leek de 
projectgroep goed om ondanks alle kritische geluiden uit de buurt toch een gebaar te maken, 
ook al realiseerden ze zich dat dit voor veel mensen niet voldoende zal zijn. Wij hebben 
aangegeven dat we dit kleine gebaar waarderen - maar blijven vasthouden aan het belang van 
herplant van alle bomen – zo niet in Elzenhagen-zuid dan toch tenminste in de directe omgeving.  
 
Naast deze grote ruimtelijke ontwikkelingen hebben we uiteraard ook aandacht voor de 
dagelijkse, sociale zaken in de buurt.  

9. Als gevolg van de COVID-19-pandemie is tijdens de jaarwisseling geen oudejaarsvuur gehouden 
bij Floradorp. Enkele van onze dijkbewoners (Tineke, Anneke, Kees) onderhouden hierover 
contact met Floradorp en de gemeente. Voor de komende jaarwisseling heeft Floradorp al vast 
aangekondigd dat deze extra feestelijk wordt i.v.m. het 70-jarig jubileum van het oudejaarsvuur. 
Over deze plannen worden we goed geïnformeerd.  

10. Naast het oudejaarsvuur krijgen we ook op andere wijze meer te maken met activiteiten van 
Floradorp. In augustus kondigde de gemeente aan dat Flora4Life op een terrein bij het sportpark 
van de Volewijckers, achter de Buiksloterdijk, tijdelijk voor twee jaar enkele containers in gebruik 
mag nemen voor activiteiten tussen 9.00 en 17.00 uur. De gemeente suggereerde dat daarmee 
gelijk ook iets gedaan wordt aan de al jarenlang voortslepende overlast van hangjongeren           - 
met name ’s avonds op die plek. Uit direct overleg met de voorlieden van Flora4Life – dezelfde 
als van het Oudejaarsvuur – bleek dat de gemeente met hen hierover geen heldere afspraken 
gemaakt heeft. Als bestuur hebben we hierover overleg met de direct omwonenden van de Dijk. 
Met Flora4Life hebben we goede afspraken om regelmatig te evalueren hoe het gaat. Daarnaast 
hebben we er allebei belang bij dat er voor het einde van 2021 duidelijkheid komt waar 
Flora4Life vanaf de zomer van 2023 definitief onderdak krijgt. En intussen blijven we in het 
Veiligheidsoverleg aandringen op concrete stappen (camera’s, handhaving) van politie/gemeente 
om de overlast te bestrijden en dit gebied ’s avonds weer veilig te maken.  

11. De situatie rond WSV De Waterkering is sinds de zomer van 2019 nog steeds niet helder 
afgewikkeld. Na een (te) strenge Gemeentelijke handhavingsbrief in januari 2020, is er begin 
september 2020 een online-hoorzitting gehouden. Ondanks de verzekering van de gemeente dat 
ze in november 2020 tot een uitspraak zou komen, is er ook daarna niets gebeurd. 
Langzamerhand vinden wij al dit uitstel-gedrag bestuurlijk zeer onverantwoord. Wij houden in 
ieder geval vast aan het feit dat in het bestemmingsplan Noorderpark (2013) voor dit eilandje de 
bestemming ‘haven/groen’ is vastgesteld en willen niet dat de gemeente daaraan tornt – maar 
vinden het wel logisch dat opgetreden wordt tegen zaken die in strijd zijn met gemeentelijke 
voorschriften (illegale steigers, te grote boten, gebruik van het eiland als recreatieterrein). 
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12. Als laatste nog een extra bericht over de restauratie van de Krijtmolen: de crowdfunding van de 
Krijtmolen is zeer voorspoedig verlopen. Het streefbedrag ( € 7.000), is ruim overtroffen. 
Dankzij 180 giften van dijkbewoners – en van andere vrienden van de Krijtmolen uit binnen- en 
buitenland is er € 10.800 bijeen gebracht. Samen met € 35.000 aan subsidies kon eind 2020 
begonnen worden met de vervanging van het riet en het opknappen van het houtwerk. 
Inmiddels zijn allle werkzaamheden succesvol afgerond en ziet de molen er weer fris en nieuw 
uit.  Zie voor verdere berichtgeving www.krijtmolen.nl  

13. Juist in deze tijd is het belangrijk om het groen dat we nu nog om ons heen hebben te koesteren. 
Daarom is al meer dan 10 jaar geleden een vereniging ‘Vrienden van het Noorderpark’ opgericht. 
De laatste tijd leidde deze een slapend bestaan, maar door de dreigende aantasting van het 
Noorderpark door uitbreiding van het ‘evenemententerrein’ hebben enkele bewoners in april 
het initiatief genomen om  de Vrienden van het Noorderpark weer nieuw leven in te blazen. Zij 
houden op 15 september weer een ledenbijeenkomst. Een bijeenkomst die overigens samenvalt 
met een informatieavond over Elzenhagen-zuid van de gemeentelijke projectgroep. 
Als je geïnteresseerd bent: meld je aan bij hallo@vriendennoorderpark.nl ! 

14. Onder frisse maar zonnige omstandigheden vond ook dit jaar weer op de zaterdag voor Pasen 
een Paasei-zoekfestijn plaats voor de jongste Dijkbewoners. Het was weer een levendige en 
spannende speurtocht voor de kinderen – en een leuke kennismaking tussen oude en nieuwe 
dijkbewoners. Fijn dat de Feestcommissie deze traditie ook in corona-tijd organiseert! 

 
Op donderdagavond 16 september a.s. vindt – mits de COVID-restricties niet worden aangescherpt – 
weer een Jaarvergadering plaats van de Bewonersvereniging Buiksloot in de Buiksloterkerk. Dan 
zullen we dit Jaarverslag bespreken.  
 
Op de website www.buiksloterdijk.org kun je meer informatie aantreffen en – voor wie dat nog niet 
gedaan heeft – een Machtigingsformulier waarmee je onze penningmeester kunt machtigen om 
jaarlijks € 15 over te boeken als lid van de Bewonersvereniging Buiksloot. Voor verdere vragen en 
opmerkingen kun je terecht op ons centrale email-adres info@buiksloterdijk.org Daarnaast kun je 
natuurlijk ook een van de bestuursleden persoonlijk aanschieten: 

  
Hartelijke  groet, 
  
Pieter Hettema (voorzitter, nr.220) 
Alvaro Manzanares (secretaris, nr.258) 
Jan Smit (penningmeester, nr.176) 
Marieke Oomen (nr.280) 
Kees Alberts (nr.234)   
Jan van Liebergen (nr.398) 
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