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Met veel gekraak gingen deze week bij 
de botonde van de Nieuwe Purmerweg 
grote bomen naar beneden.  

Ruimte langs de oprit 
Langs de oprit van de Nieuwe Purmer-
weg naar de Nieuwe Leeuwarderweg is 
een bouwterrein ingericht voor de bouw 
van geluidsschermen. 
De Damesbende van Buiksloot ziet in 
de brede vlakke baan de mogelijkheid 
om hier straks als de schermen klaar 
zijn, een fietspad te maken. 
Over de bouwweg loopt nu een popu-
laire sluiproute. Hij begint bij het Buik-
sloter zeedijkviaduct, is ruim op de 
bouwweg, maar voorbij de slagboom 
moeten fietsers en voetgangers langs 
de oprit of door het gras. Het is een po-
pulaire sluiproute voor scholieren, maar 
voor hen niet alleen. Het zou ook een 
mooie toegang zijn tot het park. 
De schermen komen een meter van de 
oprit, dus er blijft ruimte genoeg achter 
de schermen voor een fietspad, vindt 
de damesbende. Misschien kan de NZ-
lijn de baan laten liggen als ze klaar 
zijn, zoals ze de ook de bouwweg heb-
ben achtergelaten. 

Een deel van de waterkering is afge-
graven.
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Afgraven waterkering 
De damesbende vindt het plan voor een fietspad 
over de bouwweg een heel goed plan, maar de 
dames vragen zich af of er geen waterkering 
loopt waar nu is gegraven. 
In 2009 hebben de dames aan de bel getrokken 
toen er vuilcontainers op de Nieuwe Purmerweg 
werden ingegraven. Als er een watersnood zou 
komen zouden de containers wegdrijven en de 
Buikslotermeer vol lopen. Helemaal ondenkbaar 
is het niet. Op het ogenblik worden de dijken van 
Hoorn tot Durgerdam gerepareerd, en ook tussen 
tussen Durgerdam en Zaandam zitten slechte 
stukken, o.a. de Buiksloterdijk (zie kaart op de 
volgende bladzij). 
In 2009 gaf het waterschap de damesbende ge-
lijk, maar heeft achteraf toch vergunning verleend 
voor de gaten voor de vuilcontainers (zie de 
Nieuwsbrieven 53 en 59). 
Op de vraag wat het waterschap nu vindt van het 
graven in de waterkering bij de botonde heeft de 
damesbende nog geen antwoord.

Foto van deze week. Niet heel scherp, maar er zijn 
twee fietsers te zien die over de bouwweg naar de 
botonde rijden. In de verte worden de bomen ge-
kapt voor de geluidsschermen. 

Detail Bestemmingsplan Banne II (2013). Golfjes 
geven dubbelfunctie “waterstaat” aan (inclusief 
waterkering). Achter de tuinen van de Nieuw 
Purmerweg is de waterkering wegbestemd. 

Detail oude Bestemmingsplan Nintemanbuurt. Ge-
arceerd de waterkering, zwart de vuilcontainers.



Weg uit het bestemmingsplan 
De waterkering zou op het bestemmingsplan te 
vinden moeten zijn. In 2013 is het bestemmings-
plan van de Nintemanbuurt als een wormvormig 
aanhangsel bij bestemmingsplan Banne II ge-
voegd. Door die benaming is het de buurt ont-
gaan. Op de nieuwe kaart staat als bestemming 
“waterstaat” (golfjes, zie vorige pagina), daaron-
der valt ook waterkering. Deze bestemming loopt 
echter niet door achter de tuinen van de Nieuwe 
Purmerweg. Onze voorlopige conclusie is dat de 
waterkering hier is wegbestemd. 
We hebben onderzocht welke waterkeringen ons 
beschermen. Wij wonen in “dijkring 13” dat is heel 
Noord Holland ten Noorden van het Noordzeeka-
naal. De primaire waterkeringen zijn de duinen en 
dijken. In onze omgeving is dat de oude Water-
landse zeedijk, maar niet helemaal. De primaire 
waterkering loopt van de Nieuwendammerdijk niet 
over de Leeuwarderweg naar de Buiksloterdijk, 
maar over de Adelaarsweg naar de Willemsslui-
zen en aan de overkant terug langs de Buikslo-
terweg naar de Buiksloterdijk. Zie 
het kaartje van het ministerie hier-
onder.  

Categorie-C waterkering 
De ringdijk van de Buikslotermeer is een “catego-
rie c” waterkering, dat wil zeggen dat hij de Buik-
slotermeer drooghoudt als de primaire waterke-
ring van “dijkring 13” het begeeft. Zonder ringdijk 
zou de Buikslotermeer, waar 30.000 mensen wo-
nen, 3 m onder water komen te staan. De onop-
vallende dijk achter de Nieuwe Purmerweg is een 
essentiële waterkering voor de veiligheid van de 
Buikslotermeer. Waarom staat hij dan niet volle-
dig op het bestemmingsplan? 
We hebben de indruk dat in bestemmingsplan 
Banne II wel het Waterplan Buikslotermeer is 
verwerkt (dat is een overeenkomst tussen ge-
meente en waterschap uit 2006, zie kaartje), 
maar niet is voldaan aan de rijksregels voor de 
waterkeringen. 
Het fietspad over de bouwweg blijft een goed 
idee, en kan er volgens de damesbende ook wel 
komen, maar hij zal met een hobbel over de wa-
terkering moeten.  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Als we toevallig een foto kunnen nemen van sluip-fietsers op de bouwweg, doen we dat. Het is een 
populaire route, maar het stukje over de oprit, tussen de auto’s is gevaarlijk. 

Buikslotermeer

Fragment van het Waterplan Buiksloter-
meer (2006). Bij de stip is nu gegraven. 

Fragment van de Kaart dijken en duinen 
bij de Landelijke Rapportage Derde Toets-
ronde, 2011. Rode waterkeringen voldoen 
niet aan de norm, blauw moet onderzocht 
worden. Bij de stip is nu gegraven.



Reiger in een voor-
tuin op de Buikslo-
termeerdijk. In het 
weekend van 17 en 18 
januari 2015 is de 
tuinvogeltelling. Zie 
https://www.tuinvo-
geltelling.nl/

📍 
“De lopende derde toetsronde 
moet een volledig beeld geven van 
de waterstaatkundige veiligheid 
van de primaire waterkeringen in 
onze provincie. Dit vraagt nog 
forse inspanningen voor de toet-
sing van kunstwerken en de zoge-
naamde categorie C-waterkerin-
gen. Na de toetsing moet er zicht 
zijn op een spoedige aanpak van 
de waterkeringen die met een on-
voldoende uit de toetsing komen.”

Snoeien en uitzicht 
Er is veel onderhoud gepleegd in de 
overtuinen langs de Buiksloterdijk. 
Het uitzicht op het NH-kanaal en de 
Volewijk is door snoeien op verschil-
lende plekken hersteld. 

 
Kandelaberen van een te ver uitge-
groeide populier. Stukje voor stukje. 
De boom ernaast moet onderzocht 
worden, mogelijk is hij rot vanbin-
nen. 
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