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Damwanden
De NZlijn heeft herstelwerkzaamheden uitge-
voerd aan de damwanden langs Nieuwe Leeu-
warderweg (injecteren en dichtlassen van lek-
kages).
De NZlijn had verwacht dat de naden dicht zou-
den roesten en -slibben. Toch niet dus. De da-
mesbende is blij dat de naden worden gedicht. 
De roestige damwanden zijn geen mooi entree 
voor de stad en de spuiters die er af en toe zijn, 
zijn gevaarlijk, vooral als ze bevriezen en op de 
weg terecht komen. Zie de foto van vorig jaar. 
De extra kosten van het herstel komen volgens 
het contract uit 2002 voor rekening van het 
stadsdeel, dat al met een onbetaalde schuld 
van 11 miljoen aan de NZlijn zit. 
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Water
Er is weer een poging gedaan de drainage in 
Volewijkspark-oost te laten functioneren. Bij het 
klimbos is het water gezakt, maar op de andere 

velden niet. Het bleek moeilijk het water weg te 
laten lopen naar de Ringvaart vanuit de verza-
melput die in het ruige veld zit.

Tenslotte werden dit weekend de randen en goten langs de damwanden schoongemaakt. 



Onbereikbaar voor fietsers
In november werd op de Buiksloterweg tussen 
Hagedoornweg en Varenweg éénrichtingver-
keer ingesteld voor fietsers. Fietsers mogen dus 
vanaf de Hagedoornweg de Buiksloterweg niet 
op. Aan de andere kant kunnen ze de Buikslo-
terweg niet op. Of ze moeten een onmogelijke 
slinger maken over de Varenweg. 
Bij de nieuwe fietsbrug is op het kruispunt met 
de Varenweg een forse drempel gelegd. Daar-
door is de Buiksloterweg voor fietsers geblok-
keerd. Het kruispunt is verkeerd aangelegd, zei 
de afdeling Verkeer en Vervoer. Inderdaad. 

Herstel zou niet langer dan vier maanden du-
ren, hoorde de damesbende, die vroeg naar het 
verkeersbesluit. Daarom een tijdelijk inrijverbod. 
Van de vier maanden zijn er nu twee om en er 
is nog niets aan het kruispunt gebeurd. 
Ondertussen negeren fietsers het inrijverbod. Is 
dat erg? Waarschijnlijk niet. Volgens onderzoek 
van het BIVV (Belgisch onderzoeksinstituut ver-
keersveiligheid) gebeuren in een straat met be-
perkt éénrichtingverkeer, (d.w.z. fietsers in 
tweerichtingen) minder ongevallen met fietsers 
die in tegenrichting rijden dan met fietsers die 
met de autostroom mee rijden.

Ingang van een van de vijf flats 
aan de Buiksloterweg die voor 
fietsers onbereikbaar zijn.



Gladheid
Vorige week zondag was het fietspad bij de Gele Pomp weer 
spekglad. Vooral het zwarte asfalt was glad. Omdat de dames-
bende weet hoe lelijk je er kunt vallen, hebben ze zelf gestrooid. 
Op herhaalde meldingen bij het stadsdeel, met het verzoek bij 
vorst direct te strooien, want al bij een beetje vorst wordt het op 
meer hellingen en bruggen glad, reageerde het stadsdeel met: 
“afgehandeld. Wat is gedaan: Geen informatie beschikbaar.” 

Olifantenpaden 
21
Het parkbeheer 
oogst waardering 
voor het begaan-
baar maken van 
het olifantenpad 
tussen het middel-
ste viaduct en Vo-
lewijkspark-west. 
Steeds meer wan-
delaars (met en 
zonder hond) en 
joggers maken er 
gebruik van. 

CAN
Dinsdag 21 januari 2014 is een 
klankbordavond voor de buurt 
over het CAN. Er wordt informa-
tie gegeven over de plannen 
met het stationsgebied en het 
Buikslotermeerplein. Om 19:30 
in De Die, Loenermark 900.


