
Metro rijdt proef 
Langzaam is de nieuwe metro heen en weer 
gaan rijden, straks komt hij om de paar minuten 
met een snelheid van 70 km/uur voorbij. 
Best een reden om de vlag voor uit te steken, 
maar waarom een zwarte? Een goeie grap? 

De Damesbende van Buiksloot is bezorgd over 
wat er van de viaducten naar beneden gaat. 

De zwarte vlag, kwam er ook terecht, maar wat 
als iemand hem op zijn voorruit had gekregen...? 
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Damesbende van Buiksloot

Gisteren werd de snelheid van de proefritten 
opgevoerd, met de pers aan boord.
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Klimop 
West 8 heeft in 2009 voor de omgeving van de 
Nieuwe Leeuwarderweg een groen ontwerp ge-
maakt. De weg kreeg ‘het beeld van een iepen-
bos’ met klimplanten tegen de geluidschermen, 
waardoor het geluidsscherm ‘opgaat in het 
groen’. 
De NZlijn is de schermen aan het afmaken. Bij de 
Van Heekweg en de H. Cleijndertweg staat klim-

op. Bij de Rode Kruisstraat en de Texelweg staan 
alleen iepen en geen klimop. Komt hier ook klim-
op? Nee, daar staan bosjes en is geen zicht op 
de achterkant van de schermen. 
Mensen die zich herinneren dat de oude scher-
men, zo dik begroeid waren met klimop, dat ze 
vergaten dat er een muur achter stond, willen 
graag ook bij de Texelweg e.o. de klimop terug. 
Dat is ook altijd in het vooruitzicht gesteld, in het 

Bij de H. Cleijnderweg en de Van Heekweg zijn tegen de schermen langs de Nieuwe Leeuwarderweg 
metershoge hekken met harmonicagaas geplaatst en klimop-struiken.

Fragment uit voorlichting 
NZlijn over de schermen

De Damesbende van Buiksloot herinnert zich het idee van de heer Kaagman om hier een pad aan te leg-
gen. Er wordt hier graag gewandeld, o.a. door mensen met honden. Maar wie legt de verharding aan? 

Fragment van het ontwerp van West 8 uit 2009 
Iepen (de rondjes) en klimop.



2009 en ook bij de presentatie van het 
ontwerp van Crouwel. Maar de NZlijn 
vindt het niet nodig. 

Trappen 
Op verschillende plekken worden beton-
nen trappen gemaakt bij de vluchtwegen 
van de Nieuwe Leeuwarderweg. 
De Damesbende van Buiksloot herinnert 
zich dat de klankbordgroep Noorderpark 
heeft gevraagd om een trap tussen het 
Buiksloter zeedijkviaduct en de Urkstraat. 
Er was daar een veel gebruikt olifanten-
pad ontstaan. De NZlijn heeft iepen ge-
pland en de grond aangeharkt, maar het 
olifantenpad ligt er alweer. Ook een 
mooie plek voor een trap. 

Foto van vorige week. Nog net op tijd om 
te laten zien dat ’s winters de bewoners 
van de Texelweg e.o. uitkijken op de mas-
sieve achterkant van de geluidsschermen. 
Klimop zou het scherm in het groen laten 
opgaan — ook ’s winters. 



Stadsboeren 
De damesbende heeft bij de Stadsboeren geïn-
formeerd wat er gaat gebeuren met de bakken 
achter Dijk 270. Het antwoord: ‘Dag Damesbende, 
De bakken in Noord worden niet meer verhuurd, 
maar we zijn wel plannen aan het smeden voor 
verdere eigen invulling. Houd onze Facebookpa-
gina in de gaten voor updates. Groene groet, De 
Stadsboeren. 

Bootjes 
In het Florapark werd de oever van het NHkanaal de 
afgelopen jaren in beslag genomen door stadsnoma-
den. Het stadsdeel heeft vorig jaar aangekondigd lan-
ger afmeren dan drie dagen niet meer te gedogen. 
Veel bootjes zijn richting Willemssluizen gegaan, waar 
ze ook slechts drie dagen mogen liggen. 
Nog steeds worden sommige bootjes via Airbnb ver-
huurd, met o.a. deze aanwijzing: ‘The toilet is just a 
bucket with a seat which you empty and clean in the 
canal after use’. (Bron website Airbnb)


