
Water gezakt!
De hele kerstvakantie en zelfs in het 
eerste weekend van het nieuwe jaar 
heeft de Afdeling Oost van Groenbe-
heer onder leiding van Leo de Boor-
der doorgewerkt om de wateroverlast 
in Volewijkspark-oost op te lossen. 
Het heeft dus heel wat gekost, maar 
er staat bijna geen water meer op het 
maaiveld!
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↑De afvoer van de sloot is doorgestoken, het 
waterpeil werd weer normaal. 

De sloot is uitgebaggerd → 

� In de ruigte achter de Gele pomp zitten twee putten: 
één voor de afvoer van de sloot naar de ringvaart en 
één drainageverzamelput, die afvoert naar de sloot. 
De buizen hebben inderdaad een verward verloop. 
� Op zondag 6 januari 2013 bleek dat de drainage 
van het klimbos hier uitkomt. Toen de buis was door-
gestoken begon het water snel te zakken. ↓

Het tijdelijk rooster 
voor afvoer is al weer 

verdwenen....
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Eindstukken viaducten
De viaducten over de Nieuwe Leeuwarderweg 
(NLW) zijn niet af. We vonden er oranje marke-
ringen. Op onze vraag waar dat voor was, 
hoorden we van het stadsdeel dat de blokken 
worden vervangen door hekken, niet met alu-
minium blaadjes, maar met stalen spijlen. 
De Damesbende van Buiksloot heeft vorig jaar 
gevraagd om de betonblokken te vervangen 
door doorzichtige hekken, want anders is ieder-
een die niet hoger is dan 1,20m onzichtbaar, 

zoals kinderen, ligfietsen, rolstoelen, honden 
(en in het donker fietsers �al hebben ze ver-
lichting). Mooi plan, maar we hebben toch twee 
aanmerkingen op de ontworpen eindstukken. 
1. Bij het zuidelijke viaduct steken de hekken te 

ver het fietspad op (foto rechtsboven). 
2. De “aanrijbeveiliging” lijkt ons gevaarlijk (te-

kening rechtsonder). We hebben de Fiet-
sersbond om advies gevraagd. We zouden 
graag weten of ergens al zo’n “aanrijbeveili-
ging” in gebruik is. Weet u er een?  

oranje 
markering

te ver in 
de bocht

Afgezaagd
←  Er stonden roestvrijsta-
len hekjes voor de trappen 
bij het lindelaantje in het 
park. Ze zijn afgezaagd. 
Het stadsdeel heeft aangifte 
gedaan van diefstal van het 
metaal. Op verzoek van de 
damesbende zijn de stomp-
jes weggezaagd. Er staat 
nu een rood-wit hek. 
In Volewijkspark-oost is 
een stuk van het klimbos 
afgezaagd. Door wie? → 

Voor het hek komt op de grond een 
“aanrijbeveiliging”. Dit is een bobbel 
vóór het hek.  

Is dat veilig? →

← Ontworpen eindstuk, misschien 
niet goed voor de Amsterdamse archi-
tectuurprijs, maar functioneler dan 
betonnen macro-legostenen. 



Molenbiotoop
Krijtmolen d’Admiraal heeft vaak te weinig wind 
om te kunnen draaien. Een molen die niet maalt 
is ten dode opgeschreven, zegt het bestuur. 
Met gestippelde pijlen zijn op het kaartje de vier 
windcorridors getekend waar het molenbestuur 
hoge bomen door lage bomen wil vervangen. 
Voor zeven hoge bomen wordt een kapvergun-
ning aangevraagd. 
De struiken langs het NHkanaal, tegenover de 
molen, worden gesnoeid om het zicht op de 
molen terug te krijgen. . 

Lekken
Wekenlang spoot van grote hoogte water uit 
de damwanden langs de NLW. Waar het wa-
ter liep kleurde alles oranje van de roest, zo-
als deze ring van een grondanker en de grond 
in een nis tussen de damwanden. 
Bij vorige vorst periodes werden de water-
stralen grote ijspegels. Vorige maand maak-
ten we er nog foto’s van (zie Nieuwsbrief 
104). Nu zijn er veel minder ijspegels en ze 
zitten lager (foto links). Zou dat het effect zijn 
van de drainage in het park? 

DVD Opera Floradorp
De dvd van de volksopera Floradorp is uit. Hij is 
te bestellen via Klazien Sieswerda op nr 200, 
tel. 6363058 of e-mail  uilkema@kpnmail.nl. 

Sporthal Elzenhage
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Geluidswering NZlijn
Langs een deel van de Nieuwe 
Leeuwarderweg komt  meer ge-
luidswering dan in juli 2011 aange-
kondigd, maar niet overal. De 
NZlijn heeft nieuwe berekeningen 
gemaakt. Het geluid van de nieu-
we metro-treinstellen wordt geme-
ten; dat kan, want de treinen zijn er 
al. De mogelijkheid van een ge-
luidwerende bekleding op de 
damwanden en op de barriers langs de metro 
wordt onderzocht, want niemand zit te wachten 
op hoge schermen. Dit voorjaar worden nieuwe 
plannen gepresenteerd.

Gele pomp
Na de Roze Tanker zijn ook bij de Gele Pomp 
de pilaren en de rand van de luifel in signaal-
kleuren geverfd. Bewoners van de bejaardenflat  
aan de Texelweg zijn er ongelukkig mee. Hun 
woonkamers kijken erop uit. Toen de muren 
geel werden bleek dat slechtzienden veel last 
hebben van de felle kleur. 
Over de gele muur hebben bewoners 
in het verleden geklaagd. Er zou klimop 
tegenaan groeien, maar dat wil nog 
niet lukken. 
Bewoners hebben de ontwerpster, So-
phie Valla om consideratie gevraagd. 
Op de ontwerpen waren de pilaren en 
randen niet geel maar wit of licht grijs. 
Het harde geel contrasteert met de 
zachte pastels van de bejaardenflat. 
Valla reageerde boos: de bewoners 
waren alleen maar negatief. Het stads-
deel heeft nog niet gereageerd.  

Verlichting Roze Tanker
‘s Avonds brandt de verlichting van de Roze 
Tanker in allerlei kleuren. De witte doeken zijn 
niet lichtdicht en dat is jammer, want nu kijkt 
men onder de luifel tegen de armaturen van de 
led-lampen aan. 
Over de sociale effecten van de verlichting ver-
schillen de meningen. We wachten af. 

Op het tracé van de NZlijn zijn de afgelopen 
tijd eerst twee lagen verwijderd en toen drie 
nieuwe lagen aangebracht.  


