
Automatische zeef
In de Ringvaart van de Buikslotermeer zijn bij 
de Rode Kruisstraat zeven geplaatst. Ze halen 
het vuil uit het water, dat naar de sifonduiker 
gaat (onder de Nieuwe Leeuwarderweg). Als de 
zeven vol zijn draaien ze automatisch omhoog 
en kiepen het vuil op roosters op de kant. 
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Scheurleerweg t.o. ingang ATOS, oud terrein 
van de bouwketen van de NZlijn. Hier komt de 
voorziening voor beschermd wonen

Elzenhagen Zuid-zuid
De ontwikkeling van Elzenhagen Zuid is ge-
stopt. Buiten Gare du Nord is het geen deel 
meer van het CAN. 
Voorlopig blijft de vernieuwde sporthal; ATOS 
krijgt een nieuwe blauwe baan en er is kinder-
opvang in de verlaten noodgebouwen van de 
school. Er komt voor 5 à 7 jaar een regionale 
instelling voor beschermd wonen (RIBW), zo-
lang de huizen van de Volksbond in West en de 
Focke Simonsstraat worden verbouwd. 
Het is beleid van de Volksbond om kwetsbare 
mensen in een bestaande woonomgeving te 
plaatsen, maar dat wordt Elzenhagen hier niet. 
Het gebied is sociaal onveilig, oordeelt de be-
geleidingscommissie van het RIBW. Zonder 
behoorlijk inrichtingsplan kan een vicieuze cir-
kel van verloedering ontstaan. De commissie 
roept het stadsdeel op een plan te maken.
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Naast de vriendelijk fietsster blijkt een man te rijden. Doordat het pad hier van beneden komt, kun-
nen ook volwassenen elkaar pas op het laatst zien. 

Eindstukken
Net voor het Noorderparkfestival waren de hek-
ken van de viaducten over de Nieuwe Leeu-
warderweg af. Twee jaar geleden heeft de Da-
mesbende van Buiksloot een brochure uitge-
bracht over het gevaar bij de kruisingen doordat  
de blaadjes de hekken zo goed als ondoorzich-
tig maken. Doordat de hekken 1,20m hoog zijn, 

zouden kinderen, honden, rolstoelen e.d. laat 
zichtbaar zijn. De dames waren blij toen beslo-
ten werd de eindstukken niet van blaadjes, 
maar van spijlen te voorzien. Dat leek op papier 
een goede oplossing, maar in de praktijk blijken 
de hekken onder een bepaalde hoek totaal on-
doorzichtig en dus gevaarlijk. Zie de voorbeel-
den. 

De andere kant van dezelfde hoek. Er komt een fietser aan. 

Bij recht opzicht kan men prima door de spijlen 
van de hekken heen kijken. 
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Struikelblokken
De damesbende blijft bezorgd over de beton-
nen bobbels die voor de hekken zijn gelegd. Op 

sommige plekken lijkt het risico mee te vallen, 
doordat de bobbels in het gras liggen, maar op 
andere plaatsen zijn het echte struikelblokken. 

Jongetje in 
de proble-
men bij 
een van de 
betonnen 
bobbels. 

Voetgangers scheren dichter dan fietsers langs 
de hekken. Bij sommige bobbels is het uitkijken. 

Deze bobbel ligt bij het lindenlaantje, een ge-
liefde route voor joggers. Hun voetafdrukken 
staan op de bobbel. 

Beter hek
De hekken van het noordelijke viaduct zijn ook 
verlengd. Het zijn standaard hekken, goedkoper 
van uitvoering, maar er is doorzicht uit elke 
hoek! Jammer dat het advies van de dames-
bende niet is gevolgd om alle hekken zo te ver-
lengen.  

Kijk mamma, zonder handen. 
Op het middelste viaduct is niet te zien of de 
jogger een hond bij zich heeft of een kind, maar 
op het noordelijke viaduct wel (onder).



De Buiksloter Passage
De damesbende is op zoek naar de namen van 
de paden naar de dijk, want het is handig als je 
het erover wil hebben. De straatnamencommis-
sie geeft alleen namen aan doorgaande verbin-
dingen waaraan huizen staan. Dit pad heeft dus 
geen geregistreerde naam. Oude dijkbewoners 
herinneren zich dat dit pad vroeger de De Pas-
sage is genoemd. 

Op aanwijzen 
van de buren is 
De Passage op-
nieuw bestraat 
na de aanleg 
van het riool 
voor de woon-
boten. 

Berlijnse muren
Om de hekken van de viaducten te verlengen zijn de mega-legostenen weggehaald. Ze zijn niet afge-
voerd maar op de lage muurtjes aan het eind van de viaducten gezet. Wèg zicht op Volewijkspark-
west, wèg sociale controle.

Slagboom
Het blijft een crime dat auto’s door het park rij-
den, zodra er activiteiten zijn bij de voormalige 
pompstations. De bouwweg is met een slag-
boom afgesloten om de toegang te beperken 
tot aanvoer van materiaal, maar dat blijkt een 
schijnoplossing. Er rijden vaak auto’s. 

De slagboom heeft een slot, maar zelfs de da-
mes konden met hun poezelige handjes de pen 
uit het scharnier draaien. 


