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Landsmeer en de Noord-Zuidlijn door Nico Boerma 
 
1. De voltooiing van de Noord-Zuidlijn wordt verwacht in 2018. Woensdag 26 

oktober was over de nieuwe dienstregeling op het stadshuis van Purmerend 

een vergadering van gemeenteraadsleden uit de concessie Waterland van EBS 

met een functionaris van de vervoersregio Amsterdam en één van de EBS.  

2. Het station Amsterdam-Noord van de Noord-Zuidlijn wordt het hoofdstation 

voor de concessie Waterland. De meeste buslijnen van EBS stoppen hier en 

dus niet op Amsterdam Centraal. Handhaven van de oude situatie zou 6 

miljoen extra per jaar kosten. Er is een compromis van 70/30 tot stand 

gekomen waarbij drie buslijnen door zullen lopen tot Amsterdam Centraal, te 

weten twee uit Purmerend, waarvandaan twee derde van de passagiers in de 

concessie Waterland komt en één uit Edam-Volendam. Dit compromis kost 2 

miljoen extra per jaar. 

3. Landsmeer verliest dus een directe busverbinding met Amsterdam Centraal. 

Lijn 319 zal vanaf 2018 lopen vanaf Landsmeer naar Station Noord. De route 

gaat niet meer over de ring maar loopt door Amsterdam-Noord (ziekenhuis 

Boven Y etc.). 

Lijn 125 krijgt een route van Purmerend, via Purmerland, den Ilp, Landsmeer 

naar Station Sloterdijk. In Landsmeer zullen de bussen van deze lijn alleen 

over het Lint rijden. Het traject door de Raadhuisstraat en verder vervalt. 

4. Als wij de gevolgen iets gedetailleerder bekijken, gaat de Varenstraat er op 

vooruit omdat de bussen van lijn 125 er niet meer zullen parkeren. Landsmeer 

Oost krijgt een grotere afstand tot openbaar vervoer. De frequentie van lijn 125 

in Purmerland en Den Ilp gaat omhoog. 

5. Hoe groot zijn de nadelen? De directe verbinding met Amsterdam Centraal 

gaat verloren maar er komen snelle verbindingen met Amsterdam Sloterdijk 

en Amsterdam Zuid bij, waarvandaan het grootste deel van het Nederlandse 

spoorwegnet bereikbaar is. Een punt is hoeveel passagiers uit Landsmeer 

reizen naar Amsterdam CS voor de trein en hoeveel voor een bezoek aan de 

stad? Mij valt op dat de meeste passagiers op de halte Prins Hendrikkade 

uitstappen en niet op CS zelf. Overigens vraagt de situatie op de Prins 

Hendrikkade om ingrijpen. Bussen staan hier vaak in de file. Vanaf 

Amsterdam CS begint die file vaak al op de helling van het busstation. De 

reistijd Amsterdam CS naar de Y-tunnel is even groot als die van de Y-tunnel 

naar Landsmeer is mijn ervaring in de spits. 

6. Kan er door onderhandelingen nog meer voor Landsmeer binnengehaald 

worden? Niet een directe lijn met CS, daar geloof ik niet in. Wel heeft het zin 

om te pleiten voor de afbouw van de halte Sixhaven, die voor Landsmeer een 

betere verbinding met Noord betekent. Om in elk geval naar de informatie-

avond Noord-Zuidlijn voor burgers op 28 november in het gemeentehuis 

 

 

  
 

39e jaargang nr. 319         oktober 2016 
 
 

OPENBAAR VERVOER IN LANDSMEER 

 

Als alles volgens plan verloopt wordt in 2018 de Noord-Zuidlijn van het 
Amsterdamse metronetwerk in gebruik genomen. Naar het zich laat 
aanzien heeft dat ingrijpende gevolgen voor het openbaar vervoer van en 
naar Landsmeer. In dit nummer treft u een overzicht aan van de plannen 
voor zover die nu bekend zijn. 

 

In principe neemt de Stadsregio, verantwoordelijk voor het openbaar 
vervoer in onze regio, op 13 december het definitieve besluit. Tussen  13 en 
31 oktober 2016 heeft de Stadsregio een publieksraadpleging over het totale 
OV Lijnennet georganiseerd. Die raadpleging ging echter niet in op 
afzonderlijke bus of tramlijnen, maar ging over het totale, samenhangend 
OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de 
impact van het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale ov-reis 
eruit ziet. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het 
definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het 
dagelijks Bestuur.  

 

Het is de bedoeling dat op maandagavond 28 november aanstaande in het 
gemeentehuis van Landsmeer een bijeenkomst voor de inwoners (en de 
gemeenteraad) wordt georganiseerd waarin vertegenwoordigers van 
busmaatschappij EBS en de Stadsregio de plannen komen toelichten. Het is 
tevens de laatste kans voor de gebruikers van het openbaar vervoer in onze 
gemeente om kenbaar te maken wat zij van de plannen vinden. 
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Tiny Kuiper en de SP door Nico Boerma 
 
‘Vlammend protest Landsmeerse jongeren’ stond 18 oktober boven een artikel in het 
Kompas Regiokrant van de hand van Tiny Kuiper. Deze journaliste deed verslag  van 
een betoging van jongeren op het raadhuisplein van Landsmeer en het inspreken van 
Anne Kaal daarna tijdens de beeld- en/ of oordeelsvormende sessie bij punt 4 waar 
ruimte is voor insprekers.  
 
De reden dat ik  aan dit verslag ruime aandacht wil besteden ligt in de eenzijdige en 
slordige berichtgeving ervan. Eenzijdig want alleen het standpunt van de SP wordt 
breed uitgemeten. Wethouder Nico van Baarsen wordt aangevallen, maar bij goede 
journalistiek horen beide kanten aan het woord te komen. Het had voor de hand gelegen 
dat Tiny Kuiper Nico van Baarsen in deze kwestie  om commentaar had gevraagd. 
 
Slordig want er staat dat wethouder Nico van Baarsen niet aanwezig was tijdens de 
beeld- en/ of oordeelsvormende sessie, waarvoor Anne Kaal zich had aangemeld. In 
werkelijkheid is genoemde sessie de naam voor de hele vergadering en Anne Kaal had 
zich aangemeld voor punt 4 inspreekrecht. Daar was de wethouder niet bij, omdat hij 
niet wist dat zij op dit punt zou inspreken. Dat is jammer. Toen hij wel kwam, was de SP 
al vertrokken, want de SP heeft de merkwaardige gewoonte om direct na het punt 
waarvoor de partij gekomen is en masse te vertrekken. Anne Kaal als inspreekster uitte 
op nette manier het verlangen van jongeren naar een voetbalkooi en een hang-out plek. 
Hierop reageerden Maja van Campen van de gelijknamige lijst en Adrie van Erp (CDA). 
Maja wees op het bestaan van sportclubs en Adrie op Vrij en Blij. Van hun reacties 
vinden wij niets terug in het verslag. 
 
Een voetbalkooi heeft Landsmeer nooit gehad. In Luijendijk was een trapveld met een 
hoog hek achter het doel om ballen tegen te houden. Dat is door Nico van Baarsen 
beloofd, niet een complete voetbalkooi. Ervoor is geld gevoteerd in de begroting van 
2016. Dat die speelgelegenheid er dit jaar niet zal komen is niet zo handig, maar hij is nu 
opgenomen in het totale speelplan dat in 2017 naar de gemeenteraad gaat. De 
verantwoordelijk portefeuillehouder op dit dossier is burgemeester Astrid Nienhuis.  
 
Tijdens het inspreken bleek dat het voetballen niet een belangrijk punt was maar veeleer 
de hang-out plek. Een hang-out plek is al jaren een moeilijk dossier in de Landsmeerse 
politiek. Er stond een gebouwtje voor de jongeren in het sportpark, maar de zaak begon 
daar door gebrek aan toezicht steeds meer uit de hand te lopen totdat het gebouwtje 
vlam vatte en volledig uitbrandde. De fundamenten zijn nog te bezichtigen in het 
sportpark. Moet er voor de jongeren een nieuwe hang-out plek gebouwd worden of 
moeten zij verwezen worden naar Vrij en Blij, Jonge Kracht of het dorpshuis? Het beleid 
op dit punt valt in eerste instantie onder wethouder Richard Quakernaat, al zullen Astrid 
Nienhuis en Nico van Baarsen op onderdelen assisteren. De taakverdeling tussen 
burgemeester en wethouders staat overigens op de website van de gemeente Landsmeer. 
     
                                                                                                                     (vervolg op de volgende pagina)  
 

(vervolg van de vorige pagina) 
 

Tenslotte de SP. Amy Gest verscheen in het gemeentehuis met een reeks jongeren, die 
overigens niet allen uit Landsmeer afkomstig waren. Zij hadden een rood hemd aan. 
Een groep jongeren voor je in SP-uniform komt bij mij niet prettig over. Heeft deze 
uniforme dracht het doel om macht uit te stralen? Moeten daarvoor jongeren van 
buiten Landsmeer opgetrommeld worden? Dit is niet de manier om het 
jongerenbeleid in Landsmeer te bevorderen. 
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Brede steun D66-initiatiefwet bindend Grondrechtenpact 
 

D66-fractievoorzitter Sophie in ’t Veld heeft brede steun gekregen van het Europees 
Parlement voor haar initiatief wetsvoorstel tot een bindend pact voor de bescherming 
van democratie, rechtsstaat en grondrechten in Europa. 
“Ik ben heel blij met de brede steun die ik van links tot rechts heb gekregen, en nog 
meer op het politieke signaal dat hiermee uitgaat. Gezamenlijke normen voor 
rechtstaat en grondrechten zijn noodzakelijk voor het functioneren van de Europese 
Unie. Het uitvoeren van Europees arrestatiebevel of sluiten van een internationaal 
handelsakkoord, of voeren van gezamenlijk Europees vluchtelingenbeleid, kan alleen 
als we elkaar vertrouwen”, aldus In ’t Veld. 
 
Nu het Parlement zich heeft geschaard achter de initiatiefwet van In ‘t Veld, is het aan 
de Europese Commissie om binnen drie maanden te reageren. Alhoewel 
Eurocommissaris Timmermans als minister nog een vurig pleidooi hield voor een 
bindend pact, lijkt hij nu terug te krabbelen. 
De initiatiefwet van D66 bevat onder andere een jaarlijkse Europese check van de staat 
van de democratie, rechtsstaat en grondrechten. De check moet plaatsvinden op 
vooraf vastgestelde objectieve criteria zodat alle lidstaten gelijk behandeld worden. De 
toetsing moet transparant gebeuren door onafhankelijke deskundigen. “De stemming  
is een historische eerste stap naar effectieve bescherming van grondrechten, 
democratie en rechtstaat in Europa. Eindelijk focussen we ook op onze gedeelde 
waarden. Juist in deze tijden moeten we het onderling vertrouwen versterken.” 
 
(bron: www.d66.nl) 
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