
Lente
De afgelopen weken is er hard gewerkt in Vo-
lewijkspark-west. Er zijn moeilijke beslissingen 
genomen over de kap van gezonde bomen die 
ruimte moesten maken voor andere gezonde 
bomen. Het bosje heeft zijn ruige karakter be-
houden, maar er is doorzicht gekomen. De tak-
ken van de gekapte bomen zijn in rillen gelegd 
ter bescherming van de dieren die de ondoor-

dringbare bosjes moeten missen. De stammen 
zijn zo neergelegd dat ze leuk zijn om op te zit-
ten en te spelen. 
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De eerste bloemen zijn geplant. De sneeuw-
klokjes komen uit een oude boomgaard. 

Er zijn bomen ook gekapt om ruimte te ma-
ken voor de linden langs de verlaagde weg. 
Het lindenlaantje is in gebruik als alternatief 
voor het afgesloten fietspad langs het kanaal. 
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Damwanden
De Damesbende van Buiksloot heeft bij het ka-
naalbeheer geïnformeerd of de damwanden zo 
hoog blijven, als ze nu staan. Het antwoord is 
Nee, de damwand wordt eerst op deze hoogte 
aangebracht. Dan worden voorzieningen aan-
gebracht voor de afbouw, zoals gaten voor de 
verankering en wordt de damwand de grond 
ingedreven tot de waterlijn. Als een afdek-rand 
en de verankering zijn aangebracht, wordt de 
oever weer met basalt-stenen geplaveid. 
Gelukkig wordt de oever laag, want dit is een 
park en een “groene scheg” waarlangs de na-
tuur de stad in gaat. 

Onverantwoord
Ten noorden van de Buiksloterdraaibrug komt 
wel een hoge damwand, omdat daar het fiets-
pad vlak langs het water loopt. Kanovereniging 
Viking heeft gewaarschuwd dat mensen die te 
water raken, niet tegen zo’n damwand op kun-
nen (zelfs een gespierde kanoër niet) en dat het 
onmogelijk is om in je eentje iemand uit het wa-
ter te krijgen bij zo’n damwand. De oplossing is: 
handgrepen op de damwanden. De provincie 
besloot dat dit te duur is. De damesbende vindt 
het besluit onverantwoord. 

Draaien en zwaaien
De damwanden draaiden en zwaaiden vervaar-
lijk als ze van de dekschuit werden gehesen. 
De damesbende werd ongerust: de plaat zit met 
een ketting vast in één gat in de plaat. Het zijn 
net zulke platen als voor de verlaging van de  
Nieuwe Leeuwarderweg en de NZlijn zijn ge-
bruikt. De dames hebben indertijd bij de autori-
teiten hun ongerustheid uitgesproken. Het was 
veilig, werd hun gezegd. Maar dat bleek niet zo 
te zijn: een toevallige voorbijganger is om het 
leven gekomen, toen het gat van een plaat 
scheurde. 

Op de voorlichtingsbijeenkomst in juli 2013 
hoorden de dames dat de provincie het verkeer 
tegen zou houden als er gehesen werd, maar 
dat is niet wat er gebeurt. Fietsers en voetgan-
gers gaan er gewoon langs en er lopen bouw-
vakkers omheen.
Het stadsdeel heeft vertrouwen in de aannemer, 
denkt dat een plaat nooit op het fietspad terecht 
kan komen komen en ziet ook geen gevaar 
voor het personeel. De damesbende merkt op 
dat er inmiddels rustiger gewerkt wordt en 
hoopt er het beste van.



Storm op het kanaal, rechts de 
basaltstenen die terug komen.

←Onder de Nbrug is de beton-
nenbak rondom de pilaar, 
waar de damesbende voor 
waarschuwde (zie Nieuwsbrief 
114), vervangen door een 
schuin, dicht talud. Prima toch. 

↓De “kasteelmuur” bij het zui-
delijke viaduct over de Nieuwe 
Leeuwarderweg is geslecht. 
Overzicht over het park en so-
ciale veiligheid. Ook heel goed. 



Verdubbeling geluidshinder
Hieronder staan in een tabelletje een paar cij-
fers uit het onderzoek van de NZlijn over de ge-
luidshinder. Als u rekent, ziet u dat op de kop 
van de Buiksloterdijk de NZlijn ± 3dB toevoegt 
aan het geluid dat er al is van de Nieuwe Leeu-
warderweg (NLW). Vergis u niet, een verschil 
van 3dB betekent verdubbeling van het geluid. 

Maximum 57 dB
De vraag is: staat de Wet op de geluidshinder 
zoveel geluidshinder toe? Het antwoord is: nee, 
maar…? Het wordt nu even technisch. 
Bij nieuwe spoorwegen —de metro is een 
spoorweg— mag de hinder niet meer dan 57dB 
zijn. Op de kop van de Buiksloterdijk is hij meer 
dan 57dB (zie kolommen NZL). 

Truc
Het geluid van de NZL wordt in rapport 
gezien als onderdeel van de Nieuwe 
Leeuwarderweg. Bij reconstructie van 
bestaande wegen staat de wet meer 
geluidshinder toe: het aantal dB vóór 
de verandering van de weg + 2 dB. De 
geluidsbelasting was in 2003 al hoog 
(rechter kolom). 
Sinds de invoering van de Wet op de 
geluidshinder wordt voor nieuwe hui-
zen de maximale geluidsbelasting vast 
gesteld. Die mag bij reconstructie van 
een weg verhoogd worden, maar met 
niet meer dan 5dB en tot maximaal 
63dB mits het binnen 33dB is. 

Voor de bouw van Buiksloterdijk 140 is de 
waarde gesteld op 60 dB. Nu ligt er een besluit 
te verhogen tot 63dB. Kijk in de tabel, er wor-
den maatregelen gepland die bij dit huis precies 
uit te komen op 63 dB. Is dat in orde?
Nee, want de “geluidschermen zijn ook nodig 
zonder verlaging van de Nieuwe Leeuwarder-
weg”. Om deze reden moet de NZlijn de scher-
men ook betalen (Besluit gemeenteraad, 31 ja-
nuari 2002, Gemeenteblad 2002, nr 67). 

Hogere schermen
De conclusie is, dat de NZlijn meer maatregelen 
moet nemen. Er is hier een scherm gepland, 
maar slechts 1m hoog (aan de overkant 2-3m).  

Olifantenpaden 22
Het olifantenpad, dat vanaf 
het zuidelijke viaduct het 
park in loopt, is ook met 
houtsnippers bedekt. Deze 
wandelaar zei: “Ik geniet 
hier zo, hè, elke dag!”

in 2020in 2020in 2020 in 2020in 2020in 2020 in 
zonder maatregelenzonder maatregelenzonder maatregelen met maatregelenmet maatregelenmet maatregelen 2003
NLW NZL totaal NLW NZL totaal

Buiksloterdijk 138 61,9 62,8 65,4 59,8 59,7 62,8 67,5

Buiksloterdijk 140 61,6 62,4 65,0 60,0 60,0 63,0 66,9

Buiksloterdijk 144 61,2 61,8 64,6 59,6 59,5 62,6 66,3

Buiksloterdijk 146 60,4 60,8 63,6 58,6 58,7 61,7 65,0
Buiksloterdijk 150 60,3 59,7 63,0 58,4 57,9 61,1 64,1
Buiksloterdijk 156 57,3 57,7 60,5 55,5 56,2 58,9 60,1
Buiksloterdijk 158 56,8 56,3 59,6 55,0 54,7 57,9 60,8
Buiksloterdijk 162 59,8 58,5 62,2 57,7 57,0 60,4 64,4
Buiksloterdijk 166 60,9 59,6 63,3 58,2 58,3 61,3 63,9
Buiksloterdijk 170 62,0 59,3 63,8 58,3 58,1 61,2 62,7
Buiksloterdijk 184 55,7 54,0 57,9 52,5 52,2 55,3 57,9
Buiksloterdijk 198 52,6 50,4 54,6 50,3 49,5 52,9 53,7

Het rapport geeft cijfers voor 
de hele NLW, tot 6 maart te 
downloaden 
http://we.tl/uopf5LV8As
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