
Vernieuwingen
Er wordt veel vernieuwd in de buurt. 
Oevers NH-kanaal
Het werk aan de oever van het NH-kanaal vor-
dert gestaag, maar is later begonnen en ver-
traagd doordat er mogelijk een bom ligt. 
De vertraging is niet erg, want de verwachte 
drukte door de omleiding van de Zaan komt ook 
later. 
Zaan
De Wilhelminasluis in Zaandam 
gaat voor renovatie niet deze 
zomer, maar een pas in de win-
ter een paar maanden dicht. 
Afgesloten
Het fietspad langs het NH-kanaal 
is voor de werkzaamheden aan 
de kanaaloever ten noorden van 
de IJdoornlaan hermetisch afge-
sloten, zelfs voor voetgangers. 
Wij van de Damesbende van 
Buiksloot krijgen van lezers vra-
gen: waarom zou de aannemer 

zoveel ruimte nodig hebben? In het Florapark is 
het fietspad ook vrij gehouden! Wij denken dat 
het doorgaande fietspad naar Waterland open 
kan blijven, als tenminste verkeersregelaars het 
verkeer tegenhouden als de damwanden opge-
hesen worden. Moet kunnen, het hijsen duurt 
telkens maar kort.  
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Bij het vernieuwen van de beschoeiing van het NH-kanaal is bij de krijtmolen een stuk overgesla-
gen, omdat er een bom zou kunnen liggen. In de administratie van bommen uit de tweede wereld-
oorlog die verwijderd zijn ontbreekt er een. Er zijn op 12 en 14 oktober 1940 bij de krijtmolen twee 
bommen in het Noordhollandsch Kanaal terecht gekomen. 

Afgesloten fietspad op de NH-kanaaldijk ten 
noorden van de IJdoornlaan
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Fietspad 
In Volewijkspark-west wordt het fietspad langs 
het NH-kanaal grondig vernieuwd.
Banken op het eiland
Op het eiland voor de Buiksloterdijk is het voet-
pad opnieuw bestraat en zijn de banken ver-
vangen. Burgerinitiatief heeft gezorgd voor een 
zak voor de rommel.
Singel
Bij de Gare du Nord is het begin van de Singel 
aangelegd; de Singel gaat de IJdoornlaan ver-
binden met de Nieuwe Purmerweg. 

Het is nu nog stil op de Singel, maar er wordt 
op veel verkeer gerekend, o.a. door de bussen 
naar het metrostation. Rechts op de foto ziet u 
1,5m hoge schermen op de onderste balkons; 
dat is om het verkeerslawaai te dempen. 

Het kapotte asfalt is weggeschraapt, het oude 
tegelpad dat er onder tevoorschijn kwam is 
weggehaald. Vervolgens is een fundament van 
puin gelegd op een nieuw zandbed. 



Atletiekbaan
Op Elzenhagen wordt de atletiekbaan van 
ATOS vernieuwd. Eerst zou alleen de toplaag 
vervangen worden. De Atletiekunie constateer-
de echter dat de baan niet helemaal vlak lag en 
dreigde de baan voor wedstrijden af te keuren. 

Nu is ook de ondergrond vervangen. Het duurt 
even maar het wordt goed. 

Binnentuin
Bij het tijdelijke wooncentrum van de Volks-
bond wordt rondom het binnenplein een tuin 
aangelegd. Het is er heerlijk luw. 

Vrij parkeren
Op steeds meer plekken is betaald parkeren 
ingevoerd. Waar vrij parkeren nog mag is het 
druk, zoals op het Hisgenpad. OK, maar minder 
is dat automobilisten de fietspaden gebruiken 

om er te komen. En daar rijden ze dan extra 
hard om niet gesnapt te worden. Elzenhagen is 
30km gebied. 



Stichting Dijkbelangen
Vorige week was een zitting van de bezwaar-
schriftencommissie over de overdracht van een 
woonboot die een permanente ligplaats heeft. 
Het bleek dat verschillende belanghebbenden 
bij Cafe Noord Holland de eigendomsover-
dracht aangrepen om te proberen de woonboot 
weg te krijgen. Er is nog geen uitspraak. 
En passant hoorde de damesbende e.e.a. over 
de bouwplannen: kantoren voor makelaardij Re-
liplan en enkele appartementen. 

Er was ook iemand die bezwaar maakte tegen 
de woonboot namens een net opgerichte een-
mans-stichting Dijkbelangen, die zei iedereen 
op de dijk te kennen, maar de dames van de 
damesbende niet. 

Ridders
Mw Ries Touber-Sieswerda van de Buiksloter-
dijk is gisteren geridderd, net als ds Donga van 
de Leeuwarderweg.

Ontwerp uit 2011 voor Buiksloterdijk 240

Een spectaculaire start vorige week op 
het NH-kanaal: 80 kano’s voor de Wa-
terland marathon. 


