
Plaatsen schermen 
Deze week zouden ’s nachts de geluidsschermen 
bovenop de botonde van de Nieuwe Purmerweg 
geplaatst worden, maar het is niet doorgegaan. 
De kranen stonden klaar, maar de schermen 
kwamen niet. Ze moesten met speciaal vervoer 
uit Friesland komen en dit kon niet rijden door de 

ijzel. Ook in de volgende nacht, die voor dit werk 
gereserveerd was, ijzelde het. Wanneer het werk 
nu gebeurt is nog niet bekend. 
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Damesbende van Buiksloot

Achter de Buiksloterdijk zijn de schermen klaar. 
Ze hebben verschillende hoogtes. Bij de kop van 
de dijk staan ze laag en zijn ze 1 m hoog.
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Paden weer vrij 
De warmteleiding zit er in.Het werkterrein op het 
Hisgenpad wordt opgeruimd. Het “DWV-fietspad” 
is weer in gebruik. De tijdelijke brug naar de oude 
DWV-velden ligt er nog, maar is afgesloten. U 
kunt nog wel de houtje-touwtje-constructie met 
zwaar materiaal bewonderen. 

Bus 
Een bus achter de schermen ter hoogte van de 
Nintemanbuurt.

Simpele brug 
Een worteldoek, een laagje zand en stalen pla-
ten: een tijdelijke weg. Balken, damwandplaten 
en vier kettingen: een tijdelijke brug.



Ventverbod 
Bij de Tolhuispont en de NDSMpont komt een 
ventverbod. 

Verboden voor vrachtwagens 
Het stuk van de Buiksloterweg waar nog auto’s 
mogen komen (ten zuiden van de Kraaienplein-
brug) was al een 30 km-zone met éénrichtingver-
keer voor auto’s. Voor vrachtwagens is deze 
drukke fietsroute nu helemaal verboden.  

Dijk 224 
Buiksloterdijk 224 is een van de vele rijksmonu-
menten op de Buiksloterdijk. Het is eigendom van 
Stadsherstel. Het is een woonhuis, maar tijdelijk 
in gebruik als kantoor. Als het vrijkomt zal het 
door Stadsherstel worden gerenoveerd om de 
oude stijl te behouden. Daarna wordt het opnieuw 
verhuurd. 

Schermen Adelaarsweg 
De ellende duurt al vanaf 2003, zei de heer Admi-
raal van de Adelaarsweg in de gemeenteraad 
over de gesloopte schermen die niet zijn terug 
geplaatst. Remine Alberts (SP) had  het op de 
agenda gezet omdat de bestuurscommissie had 
geschreven dat het Noord niet zou lukken.
De Wet geluidhinder verplicht de gemeente de 
schermen terug te plaatsen, schreef het stads-
deel. Tot nu toe gebruikt het stadsdeel de clausu-
le van de Wegenverkeerswet dat de weg nog in 
ontwikkeling is, maar de weg is reeds in gebruik 
en in 2017 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. 
Hoe gaat de wethouder dat regelen? vroeg mw 
Alberts. Wethouder Litjes wees erop dat het 
stadsdeel het tekort van 1 miljoen euro door-
schoof naar de centrale stad. Hij zou bekijken of 
het in de voorjaarsnota 2016 (= bijstelling begro-
ting) kan komen. 

Surveillance 
Politiewagen passeert de Buiksloterdraaibrug. De verkeerspaal gaat automatisch omlaag en omhoog.  

Extra surveillance 
Er is extra surveillance bij de bij de voormalige benzinestations in het park i.v.m. de verlaagde weg.   

 Vuurwerk bij de Roze Tanker.



Afstand 
Affiches van Club Paridiso hangen aan pilaren 
van het viaduct op de Nieuwe Purmer weg.  

Basalt 
Het baggerbedrijf dat het haventje van Buiksloot 
heeft uitgebaggerd heeft de basaltblokken die 
langs het kanaal waren achtergebleven, meege-
nomen.  

Mast 
Wegens beschadiging van het dak heeft de vere-
niging van eigenaren op de H. Cleijndertweg de 
huur op gezegd van de telefoonmast op het dak. 
De mast staat nu voor een jaar op het zg. Noor-
derkwartier waar het CAN woningbouw ontwik-
kelt. Op de laatste plankaart die we hebben ge-
zien, blijft dit een stukje park. 


