
Schermen 
Het geluidsscherm achter de Buiksloterdijk is af, 
op de laatste meter na. Merken mensen op de 
dijk er iets van? Sommigen zeggen: “Nu je het 
vraagt, het geluid lijkt wel iets minder.” Anderen 
zeggen: “Scherm? Welk scherm?” of “Het hangt 
erg van het weer af.” of “Als het zomer wordt, kan 

je het pas echt beoordelen.” of “Het was prettig 
geweest als het scherm hoger was, dan zouden 
we ook ’s winters het verkeer niet zien.”

Aan de overkant, langs de Texelweg komen 
schermen van 3,2m. Er worden extra steunpun-
ten achter de damwanden gemaakt.  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Onbekend besluit 
De schermen zijn ontworpen in 2013. In dat jaar 
stelde de NZlijn de informatie over de schermen 
telkens uit, tot de voorlichtingsbijeenkomst van 3 
december 2013. Een week later werd de aan-
vraag voor de bouwvergunning ingediend samen 
met een verzoek om hogere waarden voor de 
nieuwe huizen waarvoor de Wet Geluidhinder een 
maximum stelt (een huis op de Buiksloterdijk, de 
Nintemanbuurt en de Albatros). 
Ook voor de oude huizen is de geluidsbelasting 
hoog, maar ze vallen in het z.g. handhavingsgat 
van de Wet op de geluidhinder. Tant pis. 
Bewonersvereniging Ninteman heeft bezwaar  
gemaakt omdat de schermen te laag zijn. Ze ver-
loren om formele redenen en staakten hun acties, 
bang dat er helemaal geen schermen kwamen. 
De NZlijn hield zich aan de voorschriften van een 
“referentieontwerp”: (1) verhoging geluidsnormen 
zoveel als wettelijk mogelijk en (2) als enige 
maatregel schermen. Het referentieontwerp moet 
een besluit zijn van de gemeente, maar over de 
besluitvorming hebben we niets gehoord.

Geluidsabsorberend materiaal 
Een week geleden kregen we inzage in een 
akoestisch rapport uit 2012. Daaruit blijkt dat 
langs de verlaagde weg andere maatregelen mo-
gelijk zijn. Met geluidsabsorberend materiaal op 
de damwanden en op de botsbeveiligingen langs 
de metro kan 44% - 78% van het geluid worden 
weggenomen. Met schermen van 1,2m - 1,5m 
wordt dan een leefbaar klimaat gecreëerd. De 
Buiksloterdijk, de Texelweg, de (oude) Leeuwar-
derweg en de Adelaarsweg zouden met geluids-
absorberende bekleding van de damwanden van 
veel geluid verlost zijn. En het park natuurlijk. 
Er moet nog steeds iets gebeuren aan de lelijke 
roestige damwanden. Misschien kan de stads-
deelcommissie die niet meer over het geld gaat, 
maar wel inspraak heeft bij het gemeentebestuur, 
voor de bewoners langs verlaagde Nieuwe Leeu-
warderweg opkomen. 

Damwand en botsbeveiliging.

Achter de damwand ontstaat een olifantspad 
van bouwweg naar Nintemanbuurt. 



Het hoofd van de grootste 
van twee scholieren

Kijk, de aannemer heeft het 
“Kaagmanpad”, het olifanten-
pad tussen Clusius en NLW in 

gebruik. 

Onoverzichtelijk 
Automobilisten en ouders van scholieren klaagden dat bij de botonde materiaal, dat netjes aan de 
kant leek te staan, het zicht op de kruising van de afrit met fiets- en voetpad belemmerde. De Dames-
bende van Buiksloot gaf de klachten door aan de NZlijn.

Het betonijzer werd omgetrokken en de stapel planken werd wat lager, maar toch.....



Langzaam verdwijnend 
Daarboven rijdt een vrachtwagen. Rechts naast 
de vrachtwagen zijn tussen de bomen de rode let-
ters “Noorderparkkamer” nog even te zien. De 
ophogingen zullen stapsgewijs verder gaan.  

Narcissen 
De narcissen in Volewijkspark-oost hebben de 
vorst overleefd. Ze kunnen nog wel tot in maart 
blijven bloeien, denkt het parkbeheer.  

Injecteren 
Aan twee kanten van het NHkanaal zijn door een 
installatie die eruit ziet als een heistelling “kou-
sen” in de ophogingen voor de toekomstige fiets-
brug gedreven, die gevuld worden met een luch-
tig materiaal. De bedoeling is de waterafvoer te 
verbeteren en het inklinken van de opgebrachte 
grond te versnellen. 


