
IJs
Op het NHkanaal voor de Buiksloterdijk, was 
het leuk schaatsen, hoewel het oppassen was 
voor een wak in de draaikom. 
Anders dan andere jaren vroor de uitlaat van de 
Ringvaart van de Buikslotermeer niet dicht, 
sterker, wat er overdag bij vroor, ontdooide       
‘s nachts. 
De Damesbende van Buiksloot heeft bij het wa-
terschap geïnformeerd of de oorzaak rioolwater 
zou kunnen zijn dat via de sifonduiker in het 
NHkanaal wordt geloosd. Het waterschap zal 
het onderzoeken, maar meent dat ook spuien 
de oorzaak kan zijn. 
De sifonduiker is jarenlang afgesloten geweest, 
maar is deze zomer schoongemaakt. Er kan 
hier dus weer water uit de Ringvaart van de 

Buikslotermeer op het NHkanaal gespuid wor-
den. Bij de Waddendijk zit een stuw voor de 
duiker. De stuw wordt automatisch bediend. En 
stromend water bevriest niet. 
Toch zal het waterschap het water uit de duiker 
op e-colibacterieën controleren. 
“Als er een keer goed ijs komt, zonder sneeuw 
en windribbels”, heeft de damesbende ook ge-
vraagd, “kunnen we dan vragen om niet te 
spuien, zodat we op het kanaal en de ringvaart 
veilig te kunnen schaatsen?” Dat staat te be-
zien, want in de Buikslotermeer komt nogal wat 
kwelwater en dat moet afgevoerd worden. Dat 
moet òf hier òf bij Schellingwoude en daar wil-
len ze ook schaatsen. Hier ligt dus een overleg-
taak voor de schaatsliefhebbers op de dijk. 
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Afgedamd
Het ijs was nog niet weg of de duiker in de ring-
vaart werd aan twee kanten met platen, doeken 
en zand afgedamd en leeggepompt voor een 
reparatie aan de schuiven aan weerszijden van 
de sifonduiker (foto 4). Als de sifonduiker zou 
gaan lekken; gaan de schuiven dicht om te 
voorkomen dat de verlaagde Nieuwe Leeuwar-
derweg vol loopt.

Het schuiven-systeem is kwetsbaar. Eenvoudi-
ger zouden schuiven aan de buitenkant zijn, op 
de plek dus waar nu weer tijdelijke dammen zijn 
foto 1 en 2). Maar daarvoor zou de duiker tus-
sen de sifonduiker en het open water vernieuwd 
moeten zijn. Dat was het plan van de NZlijn, 
maar het stadsdeel heeft er vanaf gezien we-
gens de kosten. Goedkoop of duurkoop? De 
oude stukken duiker en de nieuwe sifonduiker 
worden betaald uit verschillende bron. 

Het water uit de sifondui-
ker werd geloosd in de 
sloot achter de Buiksloter-
dijk (foto 3). De derde uit-
gang van de duiker die in 
de achtersloot zit, is niet 
ook afgedamd. Water van 
de achtersloot loopt zo de 
duiker in. Dit lijkt op rond-
pompen.
Hoewel de sifonduiker deze 
zomer nog is schoonge-
maakt, kwam er veel vuil 
uit. De sloot werd poep-
bruin en inkt-zwart. Er 
dreven 15 dode vissen in 
sloot (foto hiernaast). 
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De Waterlandse zeedijk 
Het ongeluk bij de Gele Pomp was waarschijn-
lijk niet gebeurd als Volewijkspark-oost volgens 
plan was uitgevoerd (zie detail hierboven). Dan 
hadden de fietsers niet hard naar beneden ge-
reden en hadden ze elkaar kunnen zien. 
In de toelichting bij het ontwerp van Vole-
wijkspark-oost (2005) staat over het viaduct: 
“De route over de oude zeedijk wordt hersteld 
door een brug over de Nieuwe Leeuwarderweg 
te bouwen en de Buiksloterdijk met de Leeu-
warderweg te verbinden. De hoogte van de dijk 
ligt op ca. 2 meter boven NAP. De brug over de 
Nieuwe Leeuwarderweg heeft constructief een 
dikte van ca. 1,5 meter nodig. (…) De hoogte 
van de brug kan op dijkhoogte worden ge-

bracht door de constructie van de brug deels in 
de reling te verwerken”. Zo was het plan, maar 
het tankstation is midden op de dijk blijven 
staan; het viaduct is hoger en het kruispunt la-
ger. Het fietspad heeft bochten, steile hellingen 
en een onoverzichtelijk kruispunt. 

Handtekeningenactie
Ondertussen zijn het tankstation en de luifel 
signaal-geel geschilderd. Er is klimop geplant, 
maar die groeit niet. Bewoners van de bejaar-
denflat aan de Texelweg hebben ernstig hinder 
van het felle geel. Zij zijn een handtekeningen-
actie begonnen. Zij vinden dat het pompstation 
van de dijk af moet en zolang het er nog staat 
willen ze dat de kleur veranderd wordt. 

Fietsongeluk bij Gele Pomp
Op de kruising achter de Gele Pomp zijn op 31 januari 2013 twee vrouwen op elkaar gereden. Fiets 
aan barrels en een van de vrouwen stond niet op en is met de ambulance weggevoerd. 
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Eindstukken
De Damesbende van 
Buiksloot heeft ant-
woord gekregen op zijn 
vragen over de eind-
stukken van de hekken 
van de viaducten over 
de Nieuwe Leeuwar-
derweg.  De ontworpen 

eindstukken worden ingekort zodat de leunin-
gen niet over fietspaden steken.
Aan de ontwerper —dat is Adriaan Geuze— 
heeft het stadsdeel gevraagd naar de noodzaak 
van de “aanrij-bescherming” (de bobbel op de 
grond). 
Het noordelijke viaduct krijgt ook een verlen-
ging, maar niet met spijlen. Het het gaas (“ge-
trokken staalplaat”) wordt doorgetrokken . 

Nesciobrug als voorbeeld?
De BTB-groep heeft de Nesciobrug bezocht 
om te kijken of hij een voorbeeld kan zijn voor 
Noord. De BTB-groep vindt de Nesciobrug 
een opgave en inspanning. De brug is niet 
geschikt voor een handbewogen rolstoel 
zonder volwassen duwer, voor kinderen zon-
der begeleiding, en voor wandelaars met ou-
derdomsgebreken. De brug is ook niet aan-
trekkelijk voor vitale fietsers bijvoorbeeld bij 
tegenwind of met bagage. 
De Nesciobrug vindt de BTB-groep alleen 
geschikt voor hardlopers en racefietsers, fitte 
wandelaars, scootmobielen, Canta’s, electri-
sche fietsen, brommers en scooters (hoewel 
brommers en scooters er zijn verboden). 
Noord heeft steilere hellingen, gemiddeld 4%. 
Ongezond of ongewenst voor ouderen en 
zwakkeren zonder hulpmiddel, maar het 
voorbeeld van de Nesciobrug biedt geen 
goed alternatief. 

De BTB-groep adviseert het stadsdeel over de toe-
gankelijkheid van de openbare ruimte. Zij hebben 
een bezoek gebracht aan de Nesciobrug om er lessen 
uit te trekken voor toekomstige bruggen over het 
NHkanaal. 

Het tracé van de 
NZlijn krijgt een 
vierde laag,  
steenslag.


