
Treintjes
Er rijden nog geen metrostellen, maar de rails 
van de NZlijn wordt af en toe wel gebruikt. 
Deze week rijdt er een “stopmachine” die de 
bielzen in het split vast trilt. Het is een zware 
machine. Omdat er uit huizen aan twee kan-
ten van de Nieuwe Leeuwarderweg gemeld 
was dat de huizen trilden bij zwaar verkeer 
over het metro-tracé, heeft de NZlijn van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om trillingen te 
meten in de huizen in de buurt. 
De stopmachine liet de grond langs de metro 
heftig trillen; er waren ook duidelijke trillingen 
op het viaduct. Enige trillingen werden geme-
ten op straat, maar in de huizen werden geen 
trillingen gemeten. 
We hoorden dat bij metingen in de fabriek in 
Frankrijk de metrostellen voor de NZlijn erg 
stil bleken te zijn. 

In de verte rijdt de stopmachine. Hij laat 
strakke rails achter, verzonken in het split 
(rechterbaan). Linksonder in de hoek een tril-
lingsmeter. 
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Treintje met drie wagons voert extra split aan. 

Een éénwielig voertuig wordt over de rails ge-
duwd. De man slijpt lassen in de rails. Achter 
hem rijdt een werkmachine over de rails met 
opgetrokken rubber banden.
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Roosters en hekken
Het waterschap heeft de bosjes opgeruimd bij 
de sifonduiker aan het begin van de Wadden-
dijk, bij het fietspad achter Damstede. (Een si-
fonduiker is een diepliggende duiker in een u-
vorm.) Er zijn nieuwe roosters en blauwe hek-
ken geplaatst. 
Het is niet zomaar een duiker. Hier wordt de 
waterstand van de ringvaart van de Buiksloter-
meer geregeld, waar 30 000 mensen wonen. Er 
is nog één andere uitlaat van de ringvaart: bij 
Schellingwoude. Eén is niet genoeg: er komt 

nogal wat kwelwater in de Buikslotermeer. On-
der de roosters zit een schuif waarmee de wa-
terhoogte geregeld wordt. De controle gaat via 
de computer op het kantoor van het water-
schap. 
Er is een paar centimeter verschil tussen de 
ringvaart en het NHkanaal. De waterhoogte van 
de ringvaart luistert nauw i.v.m. het grondwater 
op het oude land en op het Blauwe Zand. Voor 
het oude land mag de waterstand niet te laag 
zijn, want dan droogt het veen en slinkt het 
land. Voor het Blauwe Zand mag het grondwa-
ter niet te hoog zijn, want dat komt er water in 
de kruipruimte van de huizen. 

Takken
Her en der zijn deze week takken van bomen 
afgewaaid, veel kleintjes, maar ook hele grote. 
Vooral essen en populieren zijn bij een zomer-
storm gevaarlijk. Neerhangende takken gaan 
in de wind draaien en breken af. 
Groenbeheer heeft niet meer de mankracht de 
bomen erop te inspecteren. Ziet u neerhangen-
de takken, meld ze en pas op uw hoofd bij 
storm. 

Nieuwe roosters 
en hekken bij de 
ringvaart van de 
Buikslotermeer. 
Het straalt weer 
uit wat het is: een 
belangrijk punt 
voor de water-
huishouding. 



Dag van Architectuur
Op 23 juni 2013 van 10-17 uur vertellen 
de ontwerpers van de Noorderparkbar 
(foto links) over dit gebouwtje. Misschien 
vertellen ze ook wel over de andere pa-
viljoens die ze voor het Florapark in ge-
dachten hebben .
Er is die dag veel te doen in Noord. U 
kunt o.a. op de fiets mee met fotograaf 
Jos Kraaijeveld langs plekken die er on-
Amsterdams uitzien, o.a. langs de Gele 
Pomp. Vertrek 11.00 uur bij Café de Pont. 

Twee foto’s van oude mannen die genieten van het park. Vijftien seconden na elkaar gefotografeerd. 

Op de Wingerdweg zijn de containers die het zicht op het fietspad ontnamen verplaatst naar de an-
dere kant van de Varenweg. Net op tijd. De fietsbrug over het NHkanaal gaat 20 juni open. Dan zal 
het op het fietspad druk worden met oost-westverkeer. Dit kruispunt blijft gevaarlijk. Een punt van 
zorg, vooral ook voor de directeuren van de Klimopschool en de Rosaschool. 

De volksopera op het Zonneplein op zondag 23 juni 2013 is bijna uitverkocht!

Op 20 juni 2013 om half drie 
gaat de fietsbrug open! 



Can het licht aan?
Mensen van Elzenhagen-noord voeren actie 
voor verlichting langs de fietspaden in het CAN-
gebied achter het stadsdeelkantoor. Ze vragen 
buurtgenoten een mail te sturen naar het stads-
deelbestuur met de vraag: Can het licht aan? 
De Damesbende van Buiksloot blijft vragen om 
de lantaarns op de viaducten over de NLW en 
langs het “oor” naar de Van Hasseltweg weer te 
ontsteken. Ze zijn al lang uit. 

Dijk 270
Dijk 270 is door 
Combiwel opge-
knapt en ingericht 
voor werkprojecten 
en kleine bedrijf-
jes. Aan de dijk is 
nu een ijssalon, 
die van woensdag 
tot zondag open is. 

Olifanten-
paden 14
Opgang vanaf de 
Waddendijk naar 
het “Kaagman-
pad” langs de 
Nieuwe Leeu-
warderweg. De 
loop zit er aardig 
in.  

Een pleisterplaats 
voor fietsende 
toeristen. De kof-
fie is er goed. 


