
Eerste metro’s 
De NZlijn laat deze week en vorig week een me-
trotreinstel proefrijden tussen de Van Hasseltweg 
en het Buikslotermeerplein. 
Buurtbewoners kunnen nog niet testen wat ze er 
in de toekomst van zien, want de geluidsscher-
men moeten nog gebouwd worden. Ze kunnen 
ook de geluidsbelasting nog niet beoordelen want 
het is er nu één en die rijdt stapvoets. Straks rij-
den ze om de paar minuten. 

Geluidshinder 
Langs de kop van de Buiksloterdijk en bij de Nin-
temanbuurt worden de normen van de Wet ge-
luidhinder overschreden. Dat is duidelijk doordat 
daar voor nieuwe huizen in het verleden een 
maximale geluidsbelasting is vastgelegd. De 
schermen worden niet hoog genoeg. 
In 1999 schreef de stad in de toelichting op het 
bestemmingsplan NZlijn dat de geluidsbelasting 
waarschijnlijk niet met meer dan 2dB zou toene-
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Test-metro rijdt over het viaduct over de Nieuwe Purmerweg.
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men en dat dan geen maatregelen nodig zijn. Een 
eventuele toename van de geluidshinder met 
meer dan 2dB zou kunnen worden voorkomen 
door de geluidsschermen te verhogen, staat er 
volgens geruststellend. “Metingen en besluiten 
hierover vinden plaats in het kader van de feite-
lijke reconstructie van de weg”. 
Inmiddels hebben metingen van de NZlijn aange-
toond dat de geluidshinder op de nieuwe huizen 
ongeoorloofd veel stijgt. Het stadsdeel is echter 
niet van plan er iets aan te doen en legt een on-
ontwarbare juridische knoop: het had in 1999 in 
het bestemmingsplan moeten zijn gezet, en dat 
kan het stadsdeel nu niet meer veranderen. 

Zonder wekker 
De oude huizen hebben natuurlijk net zoveel last 
van het lawaai, maar volgens de wet hebben de 
bewoners geen recht van spreken, omdat de ge-
luidshinder van straks vergeleken wordt met die 
van 2003 (toen het werk aan de NZlijn begon). 
Door de toename van het verkeer was het geluid 
in 2003 zoveel gestegen dat het verschil straks 
niet meer dan 2dB wordt. 
Bewoners die aan de achterkant slapen, zeggen 
dat ze geen wekker nodig hebben, omdat ze om 
zes uur van het verkeer wakker worden. Die wek-
ker zal in de toekomst nog harder gaan rinkelen, 
tenzij de schermen verhoogd worden.   

Hier, achter de kop van de dijk wordt het scherm 
een meter (even hoog als de hekjes langs de 
bouwweg). Wat nodig is, is verhoging van de 
schermen met 1 à 1,5m, dat kost ongeveer 

€70.000. Aan de overkant, langs de Texelweg 
komt een scherm van 3,20m. Reden van het ver-
schil: langs de Texelweg is de geluidshinder ge-
saneerd geweest, daar heeft een scherm gestaan. 

Camera’s  
Zondag ging de IJtunnel dicht van een uur of twee 
’s middags tot middernacht, omdat het camera-
toezicht niet werkte. Foto links.
Op de foto helemaal boven staat een rode auto 
met panne. Hij werd niet gesignaleerd, want op de 

Nieuwe Leeuwarderweg is alleen camera-toezicht 
voor het verkeer naar de tunnel toe. Er is geen 
vluchtstrook langs de verlaagde weg. Een motor 
met panne kan bij een noodtrap parkeren, maar 
een auto moet op de rijbaan blijven staan, terwijl 
het verkeer langs raast (of een politieauto met 
zwaailicht moet erachter gaan staan). 

panne



Kap Florapark 
Voor de hoge fietsbrug over het NHkanaal is ook 
in het Florapark gekapt. De helling naar de brug 
wordt achter de Noorderparkkamer zo hoog als 
het dak. De container van de groep die hier vaak 

buiten zit, wordt waarschijnlijk verplaatst naar de 
omgeving van de rozentuin. Hij krijgt een afdak.
Het kruispunt wordt opgehoogd omdat de helling 
anders te steil wordt.. 

Er komt een pad als omleiding (gele lijn). Of dit pad tijdelijk is of blijft is nog een vraag. 

Het pad van de Noorderparkkamer naar de Flo-
raparkweg wordt tijdens het werk aan de brug 

afgesloten om de kruising met de Floraparkweg 
op te hogen. 



Nestelen 

IJsvogels 
Er komen meer ijsvogels in Noord. In het Flora-
park heeft parkbeheer aan de oever van een van 
de vijvers boomstronken neergelegd. Het is ge-
lukt om ijsvogels te verlokken om er te komen 
broeden. Niet storen. Vanaf de overkant is soms 
een metaal-kleurige flits te zien. 

Zwanen 
In de draaikom van het Noordhollandsch Kanaal 
broeden zwanen. Vanaf de gerepareerde bank 
heeft u er zicht op.


