
Warmteleiding 
Langs het Hisgenpad zijn dik-
ke buizen aan elkaar gelast 
tot driehonderd meter lange 
leidingen. Vrijdag is de eerste 
door vijf kranen opgetild en 
onder het NHkanaal doorge-
trokken naar het terrein van 
het BovenIJziekenhuis. Tege-
lijkertijd zijn twee dunnere 
lege buizen meegetrokken: 
voor eventuele kabels in de 
toekomst. 
Het is allang de bedoeling dat 
o.a. ziekenhuis, plan Van Gool 
en Waterlandplein warmte 
krijgen van de vuilverbranding 
in Westpoort. In Noord moe-
ten in 2030 20.000 woningen 
zijn aangesloten. In totaal ko-
men er in de stad in 2040 
230.000 aansluitingen. Het 
aangevoerde water is 
80⁰-120⁰, afgevoerd water is 
40⁰-50⁰. Langs de route ko-
men warmteoverdrachtstati-
ons.  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4 januari 2014 
De tweede buis blijft op het Hisgenpad liggen tot 
4 januari 2016. Dan begint het spectacu-
laire boren weer. 

HDD 
Bij horizontal directional drilling 
wordt een boorkop door een buis 
(streng) de grond in geduwd. 
Boorkop en streng zijn hol; dunne 
slib (bentoniet) wordt erdoor naar 
de boorkop gestuurd. Het bento-
niet verstevigt de wand en voert 
het gruis af. Hierna wordt de ge-
boorde gang met “ruimers” ver-
ruimd; eerst tot 50cm en dan tot 
100cm. Daarna wordt de warmwa-
terleiding erdoor getrokken. 
 

Boorstreng gaat de grond in op veilige afstand 
van de dijk van het NHkanaal. 

Boorstrengen en ruimer. 

Bakken en tankwagen voor 
vervoer bentoniet. 



Asfalt 
Het asfalt van het fietspad langs het NHkanaal is 
vernieuwd. Fietsers waren niet gewaarschuwd en 

onaangenaam verrast door de omleidingen, maar 
het werk was gauw klaar. In twee dagen lag er 
strak glad rood asfalt.



Zeecontainer verwijderd 
Op 5 augustus werd bekend gemaakt dat ver-
gunning was verleend voor een zeecontainer in 
het Florapark. Op 26 augustus 2015 vroeg de 
damesbende inzage in de vergunning, want waar 
was hij voor? Op 5 november 2015 kreeg de da-
mesbende met hulp van de gemeentelijke om-
budsman inzage, maar de toelichting ontbrak. Op 
3 december 2015 kreeg de damesbende de toe-
lichting voor een derde zeecontainer bij de Noor-
derparkkamer te zien. De zeecontainer was be-
doeld voor de mensen die onder begeleiding van 
de Regenboog opruim- en onderhoudswerk in het 

park deden. De vergunning was verleend tot 23 
december 2015. 
De kosten van de zeecontainer waren €7319,23. 
€1179,75 hiervan kwam van de Regenboog die  
de zeecontainer kocht. Denktank Bloemenbuurt 
kende €1000 toe. De rest was subsidie van het 
stadsdeel. De bijdrage van de Noorderpark Trust 
bestond uit sweaters voor de mensen die in het 
park werkten.
Op 4 december 2015 is de zeecontainer verwij-
derd wegens klachten. 

Zand 
De omgeving achter de 
Noorderparkkamer is met 
hekken afgezet. Er is zand 
gestort voor de de toekom-
stige brug over het kanaal. 
Het zand is nat en gevaar-
lijk. 
Langs het kanaal wordt ge-
regeld gemonitord of de ka-
naaldijk niet beschadigd 
raakt. 

Zandzakken beschermen de 
Noorderparkkamer.  

Kale plek met ingezaaid gras, waar de zeecon-
tainer stond. 


