
Stille politieagenten
Bij de Noorderster (kruising Meeuwenlaan/
Waddenweg) wordt de entree van het park 
afgesloten met betonnen afsluitbanden, een 
rij paaltjes en een steile drempel. “Stille poli-
tieagenten,” zei een rolstoeler: “ze dwingen 
je te stoppen.” Als je ze tenminste op tijd 
ziet. Het geheel is onopvallend grijs behalve 
het rood-witte paaltje. 
In 2009 testte de BTB-groep de drempels. 
De Damesbende van Buiksloot was er toen 
bij en maakte foto’s. Het oordeel was dat de 
opritten te steil zijn en dat de bolle trottoir-
banden gevaarlijk zijn, vooral als ze over 
het pad steken. 
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De oprit aan twee kanten van de rood-witte paal is 2 x 
1m70 breed (zwarte pijl). Hij is steil: 26%. De bolle 
randen zijn moeilijk te onderscheiden van de oprit. Ze 
beginnen bij de gele pijlen. Ze zijn 16 cm hoog. 

Schouw door de BTB-groep van de eerste 
drempels in 2009. Als deze scooter door zou 
rijden zou hij kunnen kiepen. Als hij van de 
andere kant zou komen zou de berijdster 
gelanceerd worden. 

mailto:oostwestnoord@xs4all.nl
mailto:oostwestnoord@xs4all.nl


In 2010 besprak een ambtenaar de bezwaren 
met de BTB-groep (Bereikbaarheid, toeganke-
lijkheid en bruikbaarheid). Conclusies uit zijn 
rapport: langere helling bij ongelijke hoogte 
van paden en over de volle breedte van het 
pad. 

Volgens het ontwerp dat de stadsdeelraad in 
2005 heeft vastgesteld (VO 2005) was de oprit 
2,5m lang met een helling van 5%, omzoomd 
door gras. Parkontwerper Adriaan Geuze heeft 
later voor een ander deel van het park wel een 
korte, steile oprit ontworpen, maar dat is van de 
baan. Nu blijken zulke betonblokken bij de en-
tree bij de Noorderster te worden gelegd. 

 Centrale verkeerscommissie
De verkeerscommissies in de stadsdelen zijn 
opgeheven. Er komt een centrale commissie. 

De betonnen rand waarmee het parkentree 
wordt afgesloten is 16 cm hoog. 

Uit een sticker op de betonnen rand blijkt dat 
hij al in 2009 is gemaakt. 

De damesbende zal het stadsbestuur waar-
schuwen dat de steile oprit en de bolle hoge 
ongemarkeerde banden latente ongevalsoorza-
ken zijn en onneembare hindernissen voor 
mensen met een functiebeperking.

Detail uit VO 2005

De binnenkant van de hoge paal bij de park 
entree is met staalplaat bekleed. Er kan niet 
meer in geklommen worden. Gelukkig. 



DWV-terrein     . 

In de buurt is deze schets verspreid met het gebruik van de DWV-terreinen de komende tijd. 

Bij het hondenuitlaatveld op het voormalige DWV-terrein wordt gewerkt; er staan al hekken

 Geen stroom
Liander heeft op de Buiksloterdijk bekend gemaakt dat woensdag 22 oktober 2014 de hele dag (van 
9:00 tot 16:00 uur) de stroom wordt afgesloten voor werk aan het hoofdnet. 
Liander geeft adviezen (ga voor 9 uur onder de douche bijvoorbeeld) en sluit alle aansprakelijkheid 
voor schade uit. Ons advies: zet kwetsbare apparaten (computer, TV etc) niet alleen zelf uit, maar 
trek ook de stekker uit het stopcontact. Om schade door stroomstoten te voorkomen. 
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 We zien wel eens dingen in de buurt die we 
niet snappen. 
1. Er staat een woud aan gele pijlen in de 

buurt. Ze zullen iets met het asfalteren in het 
park te maken hebben, maar wie ze volgt 
komt soms juist bij de afsluiting uit. 

2. In de smalle ringvaart van de Buiksloter-
meer, achter de Buiksloterdijk, drijft al een 
paar weken een zelfgemaakt bootje. Wie 
mist het? Bel 06 21408764.

3. Er staan fluoriserende cijfers langs de NLW/ 
Maar wat ze betekenen?
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