
Lekkende damwand
Zaterdagavond sloot Waternet een leiding af bij 
de Texelweg, omdat er water uit de damwand 
van de verlaagde Nieuwe leeuwarderweg klet-
terde, alsof er een kraan open stond. Toen had 
de Buiksloterdijk geen water. Een van de da-
mes van de Damesbende van Buiksloot kon 
zich herinneren dat vorig jaar zo ook de dijk 
zonder water zat. Dan is er ergens op de dijk 
een leiding afgesloten, zei de monteur, want de 
dijk moet ook water van de andere kant krijgen. 
Dit wordt volgende week uitgezocht. 
Zoveel was toen wel duidelijk dat het water dat 
uit de damwand liep, geen leidingwater was. 
Waar kwam het dan vandaan? Monteurs van 
Waternet hebben een stuk of tien putten open-
getrokken. Het is waarschijnlijk geen rioolwater, 
maar water uit de “hemelwaterafvoer”, want in 

de putten op het ambtenarenfietspad stroomde 
het water, naar het noorden. De vraag waar dat 
water vandaan kwam, konden de monteurs niet 
beantwoorden. Het heeft de laatste tijd zo wei-
nig geregend, dat regenwater allang had moe-
ten zijn afgevoerd. Volgende week wordt uitge-
zocht waar het water vandaan komt. De da-
mesbende veronderstelt dat het via de drains 
en grindkoffers uit het park komt, dat nog 
steeds onderwater staat. 
De damwand lekt over grote afstand en hier en 
daar ook aan de andere kant. De damesbende 
maakt zich zorgen, want bij vorst wordt het ge-
vaarlijk. Bij vorige winters hingen er grote ijspe-
gels aan de damwand; die kunnen afbreken. 
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De fontein spuit bij de tweede plaat van links. 
Bij de andere platen lekt het ook, maar loopt 
het water langs de wand. 
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Zelfbeheer
Woensdag op de burgeravond bleek dat het 
stadsdeel wil bezuinigen door zelfbeheer van 
buurthuizen. Lichtend voorbeeld was buurthuis 
ʻt Anker. Dat heeft een horeca-vergunning en 
maakt genoeg winst voor het onderhoud van de 
binnenkant van hun gebouw. Het stadsdeel 
doet de buitenkant. Tenminste tot nu toe. Ande-
re buurthuizen (o.a. Vuurschip, Driehoek, Noor-
derling, en Rietwijker) sluiten omdat ze de sub-
sidie verliezen voor hun gebouw en de vaste 
krachten die ze hebben (deskundigen van Solid 
bijvoorbeeld of mensen die werken met behoud 

van uitkering). Vrijwilligers zouden het moeten 
overnemen, maar kunnen dat niet, of willen 
mensen niet uit hun baan stoten. 
In Het Parool lazen we deze week dat het 
stadsdeel in het Noorderpark gebouwtjes in be-
heer wil geven van “omwonenden-trusts” die 
voldoende winst maken om een deel van het 
park te onderhouden. 
Noordwaarts heeft bewonersverenigingen ge-
vraagd de voorlichting over het CAN-gebied 
over te nemen. Omgevingsmanager Marcel 
Haak is wegbezuinigd.

De buizen op de 
foto voeren het 
water af van 
drains tussen 
ambtenarenfiets-
pad en damwand. 
Op de foto is te 
zien dat het water 
dat door dam-
wand lekt van la-
ger komt. 

In de cirkel vast-
geroest zand, zie 
foto rechtsonder 
op de volgende 
bladzij.

Leven op de natte damwanden: zaailingen, slakken en mos.



Een schelp tussen damwanden; ‘t zand is weggespoeld (foto links). Een laagje vastgeroest zand-
met-schelpen waarop grote en kleine wormen leven en slakken (foto rechts). 

Het water blijft in 
Volewijkspark-
oost staan en 
loopt niet weg, 
(foto rechts), on-
danks alle drai-
nage en pogingen 
tot grondverbete-
ring (foto onder). 

Geen zitting
De zitting van de rechtbank over de kapver-
gunningen voor Volewijkspark-west, die in april 
verdaagd is tot oktober, is weer uitgesteld. In 
elk geval tot januari 2013. 
We kennen de redenen niet. Wellicht verwacht 
het stadsdeel een besluit van de gemeente-
raad over de bruggen over het NHkanaal voor 
het eind van het jaar.



Geluidsschermen
De NZlijn heeft een bewonersbrief verspreid, 
waarin staat, dat de bouw van geluidsschermen 
langs de Nieuwe Leeuwarderweg is uitgesteld 
tot eind 2013. Het ontwerp dat is gemaakt voor 
“de poort van Amsterdam” blijkt te duur. Er 
wordt een nieuw ontwerp gemaakt, maar dat 
moet toch ook allure hebben. 
Er wordt een nieuw geluidsrapport gemaakt, 
want er zijn nieuwe cijfers over het verkeer in 
de toekomst. De nieuwe metro-treinen zijn er. 
Dus kan gemeten worden hoeveel geluid ze 
maken. 

Vóór de NZlijn een omgevingsvergunning aan-
vraagt, komt er een informatiebijeenkomst, 
waarschijnlijk in het voorjaar van 2013. 

Olifantenpaden
Een van onze lezers sprak ons aan op onze se-
rie over de olifantenpaden. Ze moest er wel om 
lachten, zei zij, maar waarom vroegen we niet 
eens aandacht voor het trottoir langs de 
Buiksloterdijk? Er zijn plekken waar nog geen 
rollator of buggy langs kan. 

Inbraak
Op de Buiksloterdijk 
is weer ingebroken. 
‘s Avonds om een 
uur of negen sloegen 
drie jonge mannen 
met een stoeptegel 
een ruit met dubbel 
glas in op de eerste 
verdieping. De poli-
tie deed sporenon-
derzoek en buurton-
derzoek. De dieven 
hebben het hele huis 
overhoop gehaald, 
maar weinig buit 
meegenomen. Bel bij 
onraad altijd direct 
112. 

Rustig
Zo rustig als de dijk vaak 
oogt, even een obstakel en het 
loopt vast. Er stonden al 
gauw drie auto’s en de vuil-
niswagen. De chauffeur zei: 
“Die mensen moeten ook hun 
werk doen. Als we nou naar 
het ziekenhuis moesten.” Er 
kwam inderdaad iemand die 
naar het ziekenhuis moest. En 
een fietser met haast viel over 
de stoeprand en rolde over 
het gras. Toen kwam er ook 
nog een schoolklas. Vijf minu-
ten later was het weer rustig 
op de dijk. 


