
Paaltjes
Bij het park zijn een paar maanden geleden ex-
tra paaltjes op de fietspaden gezet om auto’s 
van de fietspaden en uit het park te houden.  
Auto’s rijden er echter omheen. Begin novem-
ber haalde het stadsdeel voor de strooiwagen 
sommige fietspaaltjes weg. De paaltjes die er 
nu nog staan werken niet tegen auto’s, maar 
leveren wèl gevaar op voor fietsers. 
De Damesbende van Buiksloot vindt dat alle 
paaltjes die niet werken weg moeten (ook tijde-
lijk in de winter), en dat op een andere manier 
gehandhaafd moet worden. 

Het stadsdeel noemt het een lastig dilemma: 
auto’s op het fietspad of het risico van paaltjes 
voor fietsers. Voorlopig kiest het stadsdeel voor 
de paaltjes en zal maatregelen nemen dat au-
to’s er niet omheen rijden. 
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Een paaltje was weg omdat dit een strooiroute 
is. Een Canta die verblind werd door de zon, 
zag het andere paaltje niet. Bestuurster ge-
wond, Canta total loss. Het paaltjes is verwij-
derd.

Net achter de fietser is een zinloos paaltje te 
zien. Het andere is verwijderd voor de strooi-
wagen. 
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Parkentree
We kregen vragen over 
het ontwerp voor de entree van het park bij de 
Noorderster. Waren de gebogen randen, de be-
tonnen palen en de steile helling door West8 zo 
ontworpen? 
Hierboven een stukje van het definitieve ont-
werp: een wijde toegang, en een verwijderbaar 
paaltje op de toegang voor auto’s, niet op het 
fietspad!

De tekst boven de pijl:”toegang voor 
expeditieverkeer afgesloten met verwijderbare 
afzetpaal”. De pijl wijst naar de plaats van het 
paaltje. 
Detailtekeningen laten een helling bij de entree 
zien van 2-5%. De helling is nu 26%.  
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Derde rail
De NZlijn is bezig met het aanleggen van de 
z.g. derde rail; dat is de stroomvoorziening 
van de metro.

Geluidsmuren
De NZlijn is bezig aan de oostkant van de 
Nieuwe Leeuwarderweg een werkterrein in 
te richten voor de bouw van geluidsmuren. 
Aan de westkant gebeurt nog niets. Bewo-
ners van de Nintemanbuurt en de Buikslo-
terdijk vinden dat de ontworpen schermen 
daar niet hoog genoeg zijn. 
Het stadsdeel had regelingen moeten treffen 
voor de hogere geluidsbelasting voor hun 
huizen, maar heeft dat nagelaten en zegt 
dat nu niet meer te kunnen, want de bouw-
vergunning is afgegeven —door het stads-
deel. De bewoners zoeken naar een uitweg 
uit deze juridische knoop. 

Uitzicht op station Buikslotermeer. Straks zal 
het station schuilgaan achter geluidsscher-
men die van 1 m tot 8 m hoog worden. 



Fietspad
Fietsers die van het fietspad 
langs de Loenermark naar het 
winkelcentrum of de Weren-
gouw willen, hoeven niet meer 
dwars over de auto-inrit van het 
parkeerterrein of over het voet-
pad. 
Er is nu een doorgang naar het 
parkeerterrein. Ze moeten ver-
der hun weg zoeken over het 
parkeerterrein. 

Zaan
De tijdelijke afsluiting van de Zaan is tot nader order weer uitgesteld. De verwachte drukte op het 
NHkanaal is dus ook later. Er wordt bij de planning rekening gehouden met Sail. 


