
Vijftig kilometer
Op het “oor” (afrit) van de Van Hasseltweg naar 
de Nieuwe Leeuwarderweg (NLW) is 31 oktober 
2012 een auto van de weg is geraakt. Weer een 
boom om. De chauffeur bleef ongedeerd. Dat 
wordt anders als straks de bomen groot zijn en 
niet meer meegeven. Dit is het derde eenzijdige 
ongeluk op deze plek, waarvan wij weten. 
De Damesbende van Buiksloot heeft na het 
eerste ongeluk gevraagd om een vangrail tus-
sen het ambtenarenfietspad en de autobaan. 
De NZlijn vond het niet nodig: “die man was 
dronken”. 
Op het “oor” aan de andere kant van de NLW is 
een politieauto over de kop gegaan, vlak langs 
het fietspad. Daar zou een vangrail komen.
De oren liggen niet lekker. Er mag 70 km/u ge-
reden worden, al was het plan 50 km/u. Bij de 

berekeningen van de geluidshinder wordt uitge-
gaan van 50 km/u. Er is nu een tweede reden 
op de oren de snelheid te beperken, want vier 
ongelukken in een paar jaar is veel.
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Mooiste verkeersbord
Kunst.avro.nl houdt deze maand de verkiezing van de 
mooiste illegale street art. Voor ons is dit de winnaar. 
Langs een ‘oor” (afrit) van de Nieuwe Leeuwarder weg 
staat een aansprekend 50km bord op de plek waar een 
politiewagen uit de bocht vloog. 

Foto op AT5 van Martin Damen
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Panne
Er is nog een der-
de reden om op de 
verlaagde NLW 
de snelheid te be-
perken tot 50km/
u: er is geen 
vluchtstrook. 
Mensen met pan-
ne kunnen ner-
gens heen, terwijl 
auto’s er langs 
racen. Mocht u 
van zoiets getuige 
zijn, bel dan 112. 
Er komt dan een 
bergingsvoertuig 
achter staan. 

Slagboom
Op de bouwweg is een slagboom geplaatst. Dat werkt tegen sluipverkeer, maar als er een feestje is 
in de Roze Tanker gaat de slagboom omhoog en dan zien we weer auto’s die een uitweg zoeken 
over de fietspaden in het park, want terug over de bouwweg kan niet.

↓ Slagboom omhoog.        ↓Auto van feestje keert op het  fietspad.



Druk
Het was druk bij de Tolhuispont het afgelopen weekend doordat de IJtunnel voor al het verkeer 
was afgesloten. Er voeren op de drukke tijden drie ponten af en aan en die konden de drukte aan. 
Het Tolhuisplein  ―het stationsplein van Noord―  kon echter de drukte niet aan. Café De Pont was 
geregeld omringd door één grote bussen-file. 



Oplichting
Het is weer gebeurd. Mensen belden aan de 
deur met het verhaal dat de buren hen nog een 
bedragje schuldig waren. En ach, ze moesten 
naar het ziekenhuis…..Bel 0800 8844.

Onderzoek
Bureau Veldwerk heeft twee weken onderzoek 
gedaan in het park naar overlast van zwervers 
en hangjongeren. 

Meer onderzoek
Bureau Goudappel Coffeng heeft een nieuw 
verkeersmodel gemaakt voor de berekening 
van geluid en fijnstof. Zij zeggen dat de oude 
modellen leiden tot foutief beleid. 
Wij wachten al een hele tijd op een nieuw rap-
port over de NLW, dat de NZlijn heeft aange-
kondigd. 

Petitie dance evenementen
www.petities24.com/stop_geluidsoverlast_ndsm
_danceevenementen

Herinnering aan dodelijk ongeval
Langs het ambtenarenfietspad staat bij het be-
gin van de Adelaarsweg een wit paaltje. Het 
herinnert aan een noodlottig ongeval bij de 
aanleg van de NZlijn. 

Op donderdag 20 december 2007 reed Theo 
Stravers, een man van 33, met zijn Dodge naar 
huis. Hij werd getroffen door een tijdelijke 
damplaat van de NZlijn die uit de grond ge-
trokken werd. Het hijsgat van de damplaat 
scheurde net toen de plaat uit de grond was. 
Hij kwam op de toevallig passerende auto van 
Stravers terecht. 

De aannemer, de kraanmachinist en de hei-
baas worden vervolgd wegens dood door 
schuld. In een tussenvonnis heeft de rechtbank 
op 26 januari 2010 om nader onderzoek van de 
Arbeidsinspectie gevraagd. De vraag is o.a. of 
twee stroppen gebruikt hadden moeten wor-
den.

En nu staat dat paaltje daar. Niet aan de NLW 
waar het gebeurd is, maar achter de geluids-
muur tussen bomen langs het fietspad. 

Fietspad strak glad
Vanmiddag ging het ambtenarenfietspad tus-
sen Damstede en het Clusius weer open. Er ligt 
mooi glad asfalt. Het fietspad werd direct in 
gebruik genomen.

Fietsers zoeven naar beneden naar de onover-
zichtelijke T-kruising bij het viaduct onder de 
Nieuwe Purmerweg. Geniet van het fietspad, 
maar wees nog voorzichtiger dan vroeger op 
de T-kruising!
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