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Damesbende van Buiksloot

Zaan dicht 
Afgelopen week en volgende week is de sluis in Zaandam gestremd. De Zaanse industrie kan niet zo 
lang zonder aanvoer. Schepen van maximaal 56x9 meter varen om over het NHkanaal. Vandaag (za-
terdag) worden daarom de bruggen bediend van 7:00 tot 17:00 uur.

Begrafeniskonvooi 
De schepen die woensdag in de draaikom voor de brug lagen te wachten, waren een begrafenis op 
weg naar de Noorderbegraafplaats.
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Signalen van veranderingen 
Er lopen de laatste tijd weer mensen op en om de 
dijk met kaarten en meetwerktuigen. Ze zetten 
witte stippen op half dode bomen en roze marke-
ringen rondom de bouwweg. Voor een fietspad? 
Mannen van Waternet zochten de waterleiding. 
Had de Buiksloterdijk wel water? De damesbende 
bevestigde dat de leiding onder de Nieuwe Leeu-
warderweg doorloopt, maar is afgesloten. De da-
mes boden foto’s aan. De mannen komen terug. 

Elzenhagen-zuid 
Via via horen wij dat er nieuwe plannen zijn voor 
Elzenhagen-zuid. De besturen van een aantal 
bewonersverenigingen worden ingelicht. De da-
mesbende vindt dat de hele buurt inspraak moet 
hebben als de plannen veranderen. En dat niet 
voorbij moet worden gegaan aan de historische 
en technische kennis in de buurt.

Warmteleiding 
De warmteleiding die in december onder het NH-

kanaal door is getrokken, loopt tussen 
de voetvelden, door de Zus Braun-
straat en de Spyridon Louisweg naar 
de Klaprozenweg. Het stadsdeel wil tot 
half oktober het grasveld tussen de 
Karveelstraat en de Buiksloterkerk in 
gebruik geven bij de aannemer voor 
opslag van zand en materieel. 
Het bestuur van de kerk maakt zich 
zorgen over de bereikbaarheid en aan-
trekkelijkheid van de kerk en hun cultu-
rele bijeenkomsten en de verhuur. 
De paars-gele lijn is de warmteleiding. 
Hij gaat van de vuilverbranding in het 
westelijk havengebied, onder het IJ en 
dwars door Noord naar het Water-
landplein. De kerk ligt net buiten de 
luchtfoto, linksonder.  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Gasleiding onder het klimbos 
Mannen van de Gasunie sonderen naar een oude gasleiding, die er uit moet, omdat er anders voor be-
taald moet worden. Ze hebben de leiding gevonden onder het klimbos. De jongen inspecteert bezorgd 
zijn speelterrein.  

Onuitroeibare essen 
Machinaal klepelen helpt niet om te voorkomen dat Volewijkspark-west dicht groeit met wild opschot. 
Jonge essen worden met de hand met wortel en tak verwijderd.
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