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na de zoMer Van 2014 wordt de oostelijke 
ontsluitingsweg iJburg (ooiJ) feestelijk geopend. iJburg 
heeft dan via een vernuftig wegenstelsel een rechtstreekse 
verbinding met de a1. en enkele jaren later ook met de 
a9. 

Tegelijk met de opening van de ooiJ wordt de huidige uitvalsweg richting 
muiden afgesloten.
dit deel van de overdiemerweg, dat aansluit op de benno Premselabrug, 
is eigendom van elektriciteitsbedrijf nuon energy. deze zogenoemde 
‘nuonweg’ werd op verzoek van de gemeente amsterdam in 2010 tijdelijk 
opengesteld. Hiermee werd alvast tegemoet gekomen aan de behoefte 
van de groeiende iJburgse bevolking om hun waterrijke wijk ook aan de 
oostzijde te verlaten. dat de nuonweg dicht gaat is jaren geleden zo 
afgesproken. door amsterdam met diemen. en geen van beide gemeenten 
wil aan die afspraak tornen. ook al zijn de tijden veranderd.

Veel iJburgers vonden hier hun weg. in eerste instantie om te forensen naar 
hun werk in ‘t gooi of verder weg. op den duur ook om – bij gebrek aan 
vergelijkbare voorzieningen op iJburg zelf – hun wekelijkse boodschappen 
in te slaan bij het grootwinkelcentrum de maxis in muiden. 
die laatste mogelijkheid wordt hun volgend jaar met afsluiting van de 
nuonweg zoniet ontnomen dan wel een stuk moeilijker gemaakt. er gaan 
dan ook geluiden op om de nuonweg open te houden. Hoe groot is de 
kans dat dat nog lukt?
er zijn voors en tegens. ook de politiek bemoeit zich ermee. 
op initiatief van de VVd gaat de gemeenteraad van amsterdam het er 
op 18 december over hebben. of die nuonweg voor lokaal auto- en 
fietsverkeer niet gewoon kan openblijven. en of wethouder Van Poelgeest 
daarover misschien in gesprek zou willen gaan met de gemeente diemen. 
met wethouder Scholten van diemen, die ook wil dat de nuonweg dicht 
gaat. 

in deze speciale uitgave leest u hoe deze kwestie in elkaar steekt en wat de 
vooruitzichten zijn.
Feiten, meningen en achtergronden. misschien heeft de raad er ook iets 
aan.

Waarom dit magazine?



de Maxis, dat is het grote winkelcentrum langs de 
a1, waar wekelijks zo’n 37.500 vaste klanten hun 
boodschappen doen. gezinnen, tweeverdieners en 
fulltime professionals, die eens in de zoveel tijd een 
voorraad inslaan. met de auto, die zij bij de maxis 

gemakkelijk en gratis kunnen parkeren. uit de verre omgeving 
komen zij, sinds enkele jaren ook van iJburg.  

maxis werd in haar oorspronkelijke vorm als eerste en enige 
‘weidewinkel’ van ons land geopend in 1972. Tien jaar geleden 
werd het na een drastische verbouwing het moderne winkelcentrum 
van vandaag, met een belangrijke regionale verzorgingsfunctie. 
maxis-klanten komen onder meer uit muiden, weesp, diemen, 
amsterdam zuidoost, het gooi èn sinds enkele jaren ook uit iJburg.
gerard Hoogland, voorzitter van de Vereniging centrum Promotie 
maxis muiden en ondernemer bij de maxis, vertelt:  “Van de ruim 
37.000 wekelijkse bezoekers komen er 10.500 van iJburg, dat is 
28% van onze klandizie.” die iJburgers zijn goed voor ongeveer 
een kwart van de totale jaaromzet, die voor alle maxis-winkeliers 
samen in totaal 28 miljoen euro bedraagt. 

Vijfduizend iJburgse huishoudens wekelijks naar de Maxis
Vijfduizend (van de bijna 8000) iJburgse huishoudens rijden 
zeker eens per week naar de maxis, blijkt uit onderzoek. Via de 
overdiemerweg. dat mag van de eigenaar van die weg, n.V. 
nuon energy, beter bekend als nuon. ze gaan naar de maxis. 
niet voor een halfje wit, want dat halen ze gewoon in de buurt, 
lopend of op de fiets, bij de buurtsuper of bij de bakker om de 
hoek. ook niet voor specialiteiten als verse olijven, een prachtige 
taart, een bruidsboeket. daar heb je ook op iJburg buurtwinkels 
voor. maar voor het vullen van de koelkast en de keukenplanken 
pakken zij de auto. 

nuonweg dicht: dat wordt omrijden!
Je bent er zo, van iJburg bij de maxis. en andersom. nu nog wel. 
maar eind volgend jaar gaat dat ritje van iJburg naar de maxis 
wat langer duren. in totaal moet je via de ooiJ, de a1 en vanaf 
muiden de maxisweg  en weer terug ongeveer vijftien kilometer 
meer rijden dan nu. Het nuon-deel van de overdiemerweg, ofwel 
de ‘nuonweg’, gaat immers dicht. 

de Maxis, belangrijk winkelgebied in de regio
Waarom? 
eind 2014 is de weg klaar die iJburg rechtstreeks verbindt met de 
a1. een moment waar veel iJburgers naar uitkijken. werk je in 
amersfoort of Hilversum? of wil je naar de a9 richting alkmaar 
of Schiphol? de oostelijk ontsluitingsweg iJburg (ooiJ) ligt dan 
voor je klaar, inclusief een splinternieuwe uyllanderbrug over het 
amsterdam-rijnkanaal. maar met de opening van de ooiJ wordt 
de nuonweg afgesloten voor alle verkeer. oók voor fietsers en 
voetgangers. 
een hek, dat komt er. Tenminste, als de betrokken 
gemeentebestuurders niet op ander gedachten kunnen worden 
gebracht.

er komt een hek
de huidige driesprong muiderlaan/overdiemerweg wordt 
omgevormd tot een kruispunt. de afslag richting nuon blijft 
gewoon bestaan, omdat het werkverkeer van nuon nog naar 
de westelijk gelegen terreinen moet kunnen rijden, en ook de 
politie en brandweer moeten daar uit de voeten kunnen. maar 
enkele tientallen meters na het kruispunt  komt een hek, en dat 
hek kan alleen maar open als je de sleutel hebt. zo is dat nu 
eenmaal afgesproken, tussen amsterdam (dat de ooiJ wilde en 
de voorzieningen betaalde) en de gemeente diemen (over wiens 
grondgebied de ooiJ wordt aangelegd). en beide gemeenten zijn 
van mening: afspraak is afspraak. 
 

‘We bekijken het van 
alle kanten’
Lucy is bewoonster van de 
Overdiemerweg. Ze heeft 
gemengde gevoelens over 
de kwestie. Haar man Dirk 
is winkelier geweest, dus ze 
weet waar het over gaat. “Een 
aantal winkeliers uit Diemen 
en IJburg vindt dat die weg 
klanten weghoudt uit hun 
winkelcentrum. Mijn zoon is 
winkelier in Diemen, dus daar 
heb ik begrip voor.
Tegelijkertijd wonen wij hier in 
Diemen maar erg geïsoleerd 
van het centrum. Wij zijn 
daarom georiënteerd op 
Muiden, Weesp en ‘t Gooi. 
Onze huisarts en apotheek, 
bijvoorbeeld, zijn gevestigd in 
Muiden. Als de weg dicht gaat, 
moeten wij om hen te bereiken 
een pokkeneind omrijden. En 
vice versa, de huisarts ziet ons 
aankomen. 
Ik doe een paar keer week 
boodschappen bij Maxis, met 
de auto. Dat is nu heel dichtbij, 
maar straks heel ver weg. Dan 
is het voor ons logischer om 
naar Diemen te gaan. Toch ga 
ik liever hier, hier heb je alles 
bij de hand. Maar goed, wij 
hebben gemengde belangen, 
wij zien het van alle kanten.”
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de afspraken tussen amsterdam en diemen 
dateren van 1999. dat was toen diemen zijn 
bestemmingsplan aanpaste aan de komst van de 
ooiJ. in een tijd dat iJburg nog niet bewoond was. 
een periode waarin geen mens kon voorspellen hoe 

het in de werkelijkheid zou gaan. en inderdaad, de werkelijkheid 
is anders, ook de plannen voor een grootse aanpak van iJburg fase 
2 zijn anders uitgepakt. 

eerst de tooiJ en dan de ooiJ….
Het begon al in 2009. de groei van iJburg haalde de planning 
van de oostelijke ontsluitingsweg iJburg in. Het hek dat de benno 
Premselabrug buiten de werktijd van het bouwverkeer afsloot 
voor het publiek, werd steeds vaker opengebroken. gemold door 
iJburgers die het zat waren om aan de westkant voor de a10 in de 
file te staan. zij moesten naar hun werk in het gooi of verder weg, 
en wilden snel naar de a1. 
dankzij de inspanningen van de toenmalige stadsdeelwethouder 
dennis Straat kon deze route in afwachting van de officiële ooiJ 
tijdelijk als oostelijke uitgang van iJburg worden ingericht. Vandaar 
de naam TooiJ. met diemen, muiden en nuon werden afspraken 
gemaakt, over veiligheid, verkeersdosering, èn tijdelijkheid. 
afspraken die ook op hún beurt  door de tijd zijn ingehaald.

dingen gaan altijd anders dan je denkt

afspraak is afspraak?
door de tijd ingehaald. Toch zeggen amsterdam en diemen nog 
steeds hetzelfde. afspraak is afspraak. ook al probeert iedereen 
al een tijdje om ze op andere gedachten te brengen.
de winkeliers van de maxis proberen dat. de gemeente muiden 
probeert dat. Talloze iJburgers proberen dat. Tot nog toe zonder 
resultaat. 
ook al heeft de nuon geen bezwaar om de weg alsnog open 
te houden. ook al heeft de maxis toegezegd, de kosten voor 
benodigde verkeersmaatregelen zoals de nodige strepen en 
verkeerslichten – te willen betalen.   
Hoofdrolspeler in deze kwestie lijkt dus het stadsbestuur van 
amsterdam, dat op weg naar een oplossing de eerste stap moet 
willen zetten. de houding van de verantwoordelijk wethouder doet 
vermoeden dat het tot op heden aan die wil ontbreekt. 

Wie knippert het eerst met zijn ogen?
op 18 december vergadert de gemeenteraad van amsterdam 
over een initiatiefvoorstel van de VVd, dat het college van b&w 
vraagt om in samenspraak met de nuon, de maxis en de
gemeenten diemen en muiden tot een oplossing te komen om 
de overdiemerweg (nuonweg) open te houden voor auto- en 
fietsverkeer.

centrumeiland krijgt geen winkelcentrum
dat dingen anders kunnen gaan, daar is iJburg een levend voorbeeld van.  
geplande ontwikkelingen gaan niet door of ondervinden grote vertragingen. 
op iJburg zouden nu 45.000 mensen wonen en op het centrumeiland zou 
een winkelcentrum komen. dat centrumeiland wordt nu pas aangelegd, en 
krijgt een compleet ander karakter dan gepland. in het septembernummer van 
het vaktijdschrift nuL20 stond een artikel waarin wethouder Van Poelgeest 
vertelde dat nu gekozen is voor een ontspannen woonmilieu met veel betaalbare 
eengezinswoningen, veel mogelijkheden voor zelfbouw en plek voor recreatie. en 
er staat: “Het eerder geplande winkelcentrum is geschrapt. Volgens Van Poelgeest 
ontbreekt daarvoor het draagvlak. de huidige winkelvoorzieningen – iJburglaan 
en maxis muiden zijn volgens hem voldoende.”  

oostelijke ontsluiting iJburg in drie stappen
De tijdelijke ontsluiting van IJburg via de Nuonweg die oorspronkelijk alleen voor bouwverkeer was ontworpen, stond in de plannen als 
eerste fase van de OOJJ. De verbinding met de A1, die oorspronkelijk al dit jaar klaar zou zijn, werd OOIJ tweede fase genoemd. Over 
enkele jaren, als in het kader van de snelle verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere ook de A1 is gereconstrueerd en verlegd, zal ook de 
verbinding met de A9 – in twee richtingen, de derde fase van de OOIJ – zijn voltooid. ‘Je moet mensen  

de keuze geven’
Martin, ondernemer op IJburg, 
zit met zijn Schoenmakerij 
IJburg gevestigd aan de 
Pampuslaan. Zijn klanten 
komen net zo goed uit Muiden, 
Muiderberg en Weesp. “Als 
die weg dicht gaat, moeten 
mijn klanten zo 15 kilometer 
omrijden. Dat gaan ze niet 
doen, klaar. Dan ben ik ze 
kwijt. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn? De economie en 
de bewoners van IJburg hebben 
baat bij die weg. 
Ik snap het gewoon niet. 
Er ligt mooie, veilige 
weg, net helemaal gereed 
gemaakt. Maak er desnoods 
bestemmingsverkeer van. Ja, die 
Diemerzeedijk is er nog, maar 
die is levensgevaarlijk voor een 
vrouw alleen. Laat de mensen 
toch zelf kiezen waar ze hun 
boodschappen willen doen.”
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de argumenten van amsterdam

Wethouder Van poelgeest 
van amsterdam vindt het 
openhouden van de nuonweg 
niet wenselijk. in antwoord 
op de betreffende verzoeken 
komt hij met verschillende 
argumenten:

afspraak is afspraak. Van 
Poelgeest wil vasthouden aan 
de afspraken die in het verleden 
met nuon, diemen en muiden 
zijn gemaakt.

de veiligheid van fietsers. Van 
Poelgeest wijst erop dat als
de overdiemerweg open zou
blijven fietsers een kruispunt
moeten oversteken met twee
rijstroken en twee busstroken. 
bovendien is er onvoldoende 
opstelruimte voor fietsers in de 
middenberm.Hij zegt dat de
verkeerscommissie van diemen
hierover zal moeten oordelen,
maar hij vindt het zelf niet
verantwoord.
 
de financiën. als de 
overdiemerweg open zou 
blijven moet volgens Van 
Poelgeest het kruispunt voor de 
veiligheid grootschalig worden 
aangepast. waarbij hij er 
terzijde op wijst dat de feitelijke 
bestuurlijke goedkeuring bij de 
gemeente diemen ligt.

Het winkelaanbod op iJburg. 
Van Poelgeest vindt dat de 
nabijheid van de maxis niet 
stimulerend is voor winkels 
om zich op iJburg te vestigen. 
bovendien verwacht hij dat 
iJburgers meer in de wijk gaan 
winkelen als de maxis moeilijker 
bereikbaar wordt. 

Wat vindt diemen er van?
de gemeente diemen heeft 
al eerder laten weten niet 
voornemens te zijn om af 
te wijken van de gemaakte 
afspraken en zal dus niet 

meewerken aan verlenging 
van de tijdelijke openstelling. 
ook hier worden argumenten 
gebruikt als verkeersveiligheid, 
“stevige kosten” en vertraagde 
oplevering. de bewoners 
van overdiemen, voor wie 
de nuonweg evenzeer 
geblokkeerd zal zijn, wordt 
door hun gemeente aanbevolen 
in diemen te winkelen.

Veiligheid voorop,  
Maxis betaalt (mee)
zowel wethouder Van Poelgeest 
van amsterdam als wethouder 
Scholten van diemen hechten 
veel belang aan de veiligheid 
van het verkeer. als de 
nuonweg zou openblijven, 
voorzien zij vooral gevaar voor 
fietsers, die een dubbele rijbaan 
en een vrije busbaan zouden 
moeten oversteken. zij lijken niet 
bereid om over een mogelijke 
oplossing na te denken, ervan 
uitgaande dat aanpassing van 
het reeds geplande kruispunt 
een astronomisch bedrag zou 
kosten van minimaal 8 ton. de 
winkeliers van maxis denken 
dat de kosten aanzienlijk lager 
kunnen zijn en zijn bereid een 
bijdrage te leveren. zij hebben 
een verkeerskundig bureau een 
veilige kruising laten ontwerpen, 
die mèt open nuonweg nog 
geen 2 ton zou kosten.  de 
aanleg van een veilig fietspad 
langs de nuonweg werd bij 
de openstelling van deze weg 
in 2010 overigens al door 
amsterdam betaald. net als de 
destijds door diemen gewenste 
verkeerslichten.

Muiden is vóór  
Vanwege mogelijk sluipverkeer 
was de tijdelijkheid van de 
openstelling van de nuonweg 
destijds voor muiden een 
belangrijk punt. “maar met 
de kennis van nu zouden de 
afspraken er anders hebben 
uitgezien” zo zegt de muider 
wethouder Jaeger. “in het begin 
voorzagen we een grote stroom 
sluipverkeer in de avondspits. 
maar deze is tot vrijwel nul 
teruggebracht dankzij de 
maatregelen die ten behoeve 
van de openstelling van de 
tijdelijke ontsluitingsweg zijn 
uitgevoerd, en in combinatie 
met de in 2011 aangelegde 
spitsstroken tussen amsterdam 
en almere/het gooi.”
Tegelijkertijd werd de 

economische potentie van de 
maxis steeds duidelijker. muiden 
heeft er dan ook al begin dit 
jaar bij amsterdam en diemen 
op aangedrongen de nuonweg 
voor lokaal verkeer nog een 
aantal jaren open te houden, 
in ieder geval tot 2020, als 
de a1 vernieuwd, verbreed en 
300 meter zuidwaarts verlegd 
voor een snelle verbinding 
tussen Schiphol, amsterdam en 
almere is aangepast. dan ligt er 
iets dichter bij amsterdam een 
splinternieuwe en ruim bemeten 
op- en afrit naar de maxisweg, 
die het verkeer soepel kan 
afhandelen.  als de nuonweg 
al in 2014 dicht gaat verwacht 
Jaeger dat er in de huidige 
situatie ongewenste verkeersdruk 
komt, met name op de rotonde 
naar weesp en muiden, met 
filevorming op de bestaande 
afrit als gevolg. 
Helaas kreeg wethouder Jaeger 
van zijn amsterdamse collega 
Van Poelgeest  een afwijzende 
reactie. ook nadrukkelijke 
bijval van het gewest gooi en 
Vechtstreek bracht muiden tot 
nog toe niet veel verder.

overdiemenaren de klos?
de bewoners van overdiemen 
- een stukje aan de diem op 
het westelijk einde van de 
overdiemerweg, vlak bij het
amsterdam-rijnkanaal - reden
en liepen al naar muiden en de 
maxis toen de overdiemerweg 
nog gewoon openbaar terrein 
was, en de elektriciteitscentrale 
(sinds 1917) nog toebehoorde 
aan de Provinciale 
elektriciteitsmaatschappij 
noord-Holland (Pen). met 
de privatisering van dit 
bedrijf en de verkoop aan de 
nuon in 1996 kregen zij het 

onvervreemdbaar recht van 
overpad. als de nuonweg dicht 
gaat, zijn ook zij de klos. ook 
al kunnen zij vanachter het hek 
hun vaste winkelgebied bijna 
aanraken, ook zij mogen er niet 
meer door. wel zullen er op het 
kruispunt tussen overdiemerweg 
en ooiJ speciaal voor 
hen voorsorteervakken en 
verkeerslichten komen. 

stadsdeel oost komt  
op voor iJburgers 
Steeds meer iJburgers tonen 
zich ongerust dat zij volgend 
jaar niet meer zo gemakkelijk 
bij de maxis kunnen komen. 
op de website van de maxis 
tekenden zij massaal een 
petitie vóór het openhouden 
van de nuonweg, en ook bij 
hun vertegenwoordigers bij het 
stadsdeel oost lieten zij zich 
horen. uiteindelijk was het  de 
lokale partij méérbelangen die 
voor hen in de bres sprong. zij 
stelde vragen en diende tenslotte 
eind november een motie in, 
die het dagelijks bestuur van 
Stadsdeel oost opriep om voor 
de iJburgers op te komen. ook 
al is de ooiJ strikt genomen 
geen zaak van het stadsdeel, 
het dagelijks bestuuur  van oost 
zou amsterdam er namens de 
iJburgers op moeten wijzen dat 
het wenselijk is dat de nuonweg 
beschikbaar blijft voor auto- en 
fietsverkeer.  de motie werd 
medeondertekend door d66 en 
de VVd, en aangenomen met 
steun van de SP en de fractie 
nicolaï. Portefeuillehouder 
Jeroen van Spijk zal er nu bij 
het college van burgemeester 
en wethouders van amsterdam 
op aandringen, dat zij om 
de nuonweg open te houden 
hernieuwd overleg zullen plegen 
met de gemeente diemen en 
andere benodigde partijen.

‘Zo niet relaxt’
Mies (14) en Anne Lotte (13) 
fietsen elke dag naar het IJburg 
College over het fietspad langs 
de Overdiemerweg. Vanuit 
Muiden, langs de A1 en de 
Maxis. “Het is helemaal niks 
dat die weg dicht gaat. Over 
die schapendijk kun je ook 
wel fietsen, maar dat is langer. 
Bovendien is het pad onverlicht 
en spekglad. Er ligt altijd 
modder, schapenpoep en in 
de winter ijs. Daar wordt nooit 
gestrooid.” 
Anne Lotte: “Ik heb die dijk 
een keer gefietst en toen gleed 
ik meteen uit. Kwam ik nat en 
onder de modder op school. 
Je bent ook nog eens bang dat 
je op een schaap fietst in het 
donker. Totaal niet relaxt.”
Mies: “We worden ook best 
vaak met de auto gebracht. 
Dan moeten we echt een 
heel stuk om, zeker een half 
uur. Deze weg is toch goed 
zo? Steeds meer kinderen uit 
Muiden kiezen voor het IJburg 
College in plaats van voor ’t 
Gooi, ook volgend jaar weer. 
Acht wel, uit onze klas. Voor 
ons en hen is het dan straks 
heel onhandig.”

In het inrichtingsplan van de kruising 
Overdiemerweg/OOIJ is rekening 
gehouden met aan- en afrijdende 
Overdiemenaren. De benodigde     
voorsorteervakken staan hier 
ingetekend.

Wethouder Jaeger van Muiden: 
“Houd de Nuonweg open, in ieder 
geval tot 2020, als de vernieuwde 
A1 er ligt.”
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1 raadslid daniel van der 
ree  (VVd), de indiener van 
de motie:“de raad wordt 
voorgesteld het college te 
verzoeken om in samenspraak 
met de nuon, de maxis en de 
gemeenten diemen en muiden 
tot een oplossing te komen om 
de overdiemerweg (nuonweg) 
open te houden voor auto- en 
fietsverkeer.
de overdiemerweg is van 
groot belang voor voorziening 
in de dagelijkse behoeften van
de bewoners van iJburg. Toen 
in 1999 een convenant over de 
tijdelijke weg werd gesloten, 
werd de iJburgers een veel 
groter inwoneraantal, een 
belangrijk centrumeiland, een 
groot winkelcentrum en dus 
een gunstig vestigingsklimaat 
voor winkels voorgehouden. 
omdat amsterdam deze 
verwachtingen in de loop der 
jaren helaas niet waar heeft 
kunnen maken is de inhoud 
van het convenant inmiddels 
achterhaald evenals de daarop 
aansluitende afspraak uit 
2010. door deze gewijzigde 
situatie voldoet het aanbod 

Het initiatiefvoorstel van de VVd en 
hoe de gemeenteraad daar over denkt

Hoofdrolspeler in de kwestie nuonweg is het stadsbestuur van 
amsterdam, dat op weg naar een oplossing de eerste stap moet 
willen zetten. de houding van de verantwoordelijk wethouder doet 
vermoeden dat het tot op heden aan die wil ontbreekt. Veel hangt 
dus af van de opstelling van de raad. de VVd amsterdam heeft 
bij de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend, dat  in de 
raadsvergadering van 18 december aanstaande aan de orde wordt 
gesteld. de volledige tekst is te vinden op 
vvdamsterdam.nl/article/4194/de-nuonweg-naar-Maxis-moet-
open-blijven/ 

op iJburg niet aan de eisen 
van haar bewoners en zijn 
de iJburgers aangewezen 
op voorzieningen buiten het 
eigen gebied. afsluiting van 
de overdiemerweg zou de 
bereikbaarheid van deze 
belangrijke voorzieningen 
ernstig belemmeren. iJburgers 
zullen 16 kilometer moeten 
omrijden als de overdiemerweg 
wordt afgesloten en kinderen 
die per fiets op iJburg naar 
school gaan zullen een 
alternatief moeten zoeken. 
de vrees voor sluipverkeer 
is ongegrond gebleken en 
daarnaast is de maxis bereid 
bij te dragen aan eventuele 
extra kosten van Projectbureau 
oost met betrekking tot de 
overdiemerweg en bovendien 
willen zij een substantiële 
financiële bijdrage leveren aan 
het beheer en onderhoud van 
de weg.
VVd amsterdam ziet, gezien 
het bovenstaande, geen reden 
om de bewoners van iJburg te 
beperken in de bereikbaarheid 
van belangrijke voorzieningen, 
zeker gezien het feit dat het 

voorzieningenniveau op iJburg 
sterk is achtergebleven ten 
opzichte van de verwachting in 
1999.”

Vooruitlopend op de 
behandeling in de raad hebben 
de verschillende fracties 
aangegeven hoe zij tegenover 
het voorstel van de VVd staan. 
Hieronder hun standpunten: 

2 Michiel Mulder, pvda
“diemen is niet van plan 
de weg open te houden. 
Het ontbreekt de gemeente 
amsterdam aan de financiële 
middelen die noodzakelijk zijn 
voor het open houden van de 
weg. Vanuit die omstandigheid 
willen wij graag investeren in 
een aantrekkelijk winkelaanbod 
op iJburg zelf.”

3 Jan paternotte, d66
“een van de belangrijkste 
voordelen van de positie van 
iJburg is de bereikbaarheid 
vanuit zowel amsterdam als 
vanaf de a1 en de maxis. 
dat geeft de iJburger een 
bewegingsvrijheid die we 
moeten behouden. d66 wil 
daarom absoluut de nuonweg 
openhouden!”

4 Marieke van doorninck,
 Groen links
“wij zijn niet voor het 
openhouden van de nuonweg. 
Het was een tijdelijke 
oplossing, omdat de ooiJ op 
zich liet wachten. dat iJburgers 

boodschappen gingen doen 
bij de maxis heeft een negatief 
effect gehad op de lokale 
economie. Terwijl wij een 
bloeiende lokale economie 
juist belangrijk vinden voor 
de sociale cohesie en de 
leefbaarheid in een wijk. 
mensen mogen boodschappen 
doen waar zij willen, maar het 
openhouden van de nuonweg 
zien wij als het faciliteren van 
oneerlijke concurrentie. dat 
moet de overheid niet doen. 
bovendien zouden er hoge 
kosten gemaakt moeten worden 
om met verkeersmaatregelen de 
veiligheid op het kruispunt met 
de nuonweg te garanderen.”

5 remine alberts, sp
“ik kan kort zijn: wij steunen 
het voorstel van de VVd. ons 
belangrijkste argument is dat 
wij zo tegemoet willen komen 
aan wat iJburgers al doen 
en graag willen behouden, 
namelijk over de opengestelde 
weg rijden.”

6 lex van drooge, cda
“wat het cda betreft blijft de 
nuonweg gewoon open. deze 
weg voorziet duidelijk in een 
behoefte van de iJburgers. wij 
steunen daarom het voorstel 
van de VVd. Het convenant van 
14 jaar geleden is ingehaald 
door de realiteit. waar een wil 
is, is een weg. een optimale 
ontsluiting van iJburg draagt 
bij aan de leefbaarheid en de 
aantrekkelijkheid van iJburg.”

‘boodschappen doen 
in je wijk’
Wendy woont al meer dan 
tien jaar op IJburg, ze zag 
die wijk langzaam groeien. 
“Ik snap wel dat de winkeliers 
van winkelcentrum IJburg er 
niet op zitten te wachten dat 
die weg open blijft. Bovendien, 
we kunnen straks toch nog 
steeds fietsen en hollen naar de 
Maxis, over de Diemerzeedijk? 
Maar mijn motto is: Koop 
zoveel mogelijk in de wijk 
waar je woont.”
Ronald, ook bewoner van 
IJburg, reageert op Wendy: 
“Persoonlijk ga ik dat 
goedkope tankstation missen. 
Nee, laat maar open die 
weg, rennen doe ik wel in het 
Diemerpark.”

‘Zo werkt het niet’
Remco is bewoner in van 
IJburg. Hij haalt elke zaterdag 
zijn weekboodschappen bij 
de Maxis. “Het is makkelijk 
en het is dichtbij. De Lidl 
en de Albert Heijn zitten 
er praktisch naast elkaar 
gevestigd. Ik parkeer mijn 
auto – gratis – bijna voor de 
deur, pak een winkelwagentje 
en ben in een uurtje klaar. Ook 
bijvoorbeeld de sportzaak, de 
speelgoedwinkel en Halfords 
bezoek ik regelmatig.
Als die Nuonweg dichtgaat, 
zou ik dat heel vervelend 
vinden. En nu druk ik me 
voorzichtig uit. Ik zou dan 
een heel stuk om moeten 
rijden. In Oost zit ook een 
Lidl. Dat is dan een snellere 
opties. Nee, het is niet erg 
waarschijnlijk dat ik mocht 
de weg dichtgaan ineens op 
IJburg boodschappen ga doen. 
Zo werkt het niet.”
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Mensen mogen boodschappen doen 
waar ze willen

‘laat maar open als er 
een aldi komt’
Serkan (28) is bedrijfsleider 
van supermarkt Multi aan de 
Pampuslaan. Persoonlijk snapt 
hij het wel, dat bewoners die 
weg open willen houden. Maar 
zakelijk? “Voor onze winkel is 
het nadelig. Wij moeten het 
vooral hebben van klanten 
uit de buurt, van IJburgers. 
Ik hoop dan ook dat zij hun 
boodschappen vooral op 
IJburg zullen halen. Komt er 
misschien nog een supermarkt 
bij in de Pampuslaan? Laat die 
weg dan maar open, dat heb 
ik dan liever.”

7 roderic evans-knoop, 
red amsterdam
“wij zijn voor het openhouden 
van de nuonweg. Het sluiten 
van deze weg ‘omdat er nu 
eenmaal afspraken zijn’, vinden 
wij een slecht idee. Vooral 
aangezien een groot deel van 
de bewoners van iJburg er hun 
boodschappen doet. eén en 
ander hebben wij ook de de 
website gezet: http://www.red-
amsterdam.nl/2013/11/26/
houd-de-nuonweg-open/. 
wij zijn dan ook verheugd 
dat bij het stadsdeel oost 
de motie van onze partner 

Meer voorstanders dan tegenstanders
Van Poelgeest, de wethouder van diemen (Scholten) en een aantal winkeliers uit diemen en iJburg zijn tegen het openhouden van de 
nuonweg. maar de meeste partijen – zoals de gemeente muiden, fietsende scholieren, gemeente gooi en Vechtstreek en maxis – zijn 
voor. ook de iJburgers stemmen voor. een petitie voor openhouden van de nuonweg is meer dan 4100 keer ondertekend. 2500 van 
die ondertekenaars komen uit iJburg. 

méérbelangen, d66 en de VVd 
is aangenomen, en blijven ons 
inzetten voor het bereikbaar 
houden van de maxis via de 
nuonweg.”

8 Johnas Van lammeren, partij 
voor de dieren
“wij hebben er lang over 
gediscussieerd maar wij 
willen niet dat de nuonweg 
openblijft voor autoverkeer. 
Voor fietsers mag de weg 
beschikbaar blijven, maar auto’s 
willen we niet omdat dat een 
extra belasting geeft op het 
naastgelegen natuurgebied de 

diemervijfhoek. groen is positief 
voor mens en dier, daarom 
willen wij natuurgebieden in 
amsterdam beschermen. de 
eventuele extra belasting van 
het milieu doordat auto’s straks 
moeten omrijden weegt volgens 
ons minder zwaar omdat auto’s 
steeds schoner worden.”

9 ans van der Velde, 
trots amsterdam
“Trots amsterdam is voor het 
open houden van de nuonweg 
voor auto- en fietsverkeer van 
en naar iJburg. bewoners van 
iJburg hebben behoefte aan een 

betere ontsluiting van hun wijk 
en een goede verbinding met 
een winkelgebied zoals diemen 
en het maxis terrein.”

10 luud schimmelpennink, 
Wit amsterdam
“ik ben gekozen als raadslid 
van de Pvda en ben door het 
bestuur van de fractie uit de 
fractie gezet. daar heb ik bij 
het landelijk bestuur bezwaar 
tegen gemaakt. ik zit nu als 
witte Stad in de raad en volg in 
het algemeen het standpunt van 
de Pvda, dus voeg mij bij het 
standpunt van de Pvda.”

 Elke
Woensdag

markt
10 - 17 uur

Elke zondag open  •  www.maxis.nl  •  Gratis parkeren  

Agenda december
Kanskaartactie
Meer dan 300 prijzen !
LED TV -  Fiets - Wii U - cadeaubonnen

Met de Kerstman op de foto
Bezoek onze Kerstmarkt en ga 
samen met de Kerstman op de foto!

Kerstmarkt
Bezoek onze gezellige Kerstmarkt 
met rond de 30 kramen.

Shades of Soul
Live muziek

Zondag
15

12.00 -17.00

Vrijdag
13 

t/m zondag
15

Zaterdag
14

13.00 -16.00

t/m
29
dec

Maxis goed bereikbaar? Dan moet de Nuonweg open blijven!
Ga naar www.maxis.nl en betuig uw steun
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