
Hoofdkabels vervangen

Er stond deze week ineens een heel machine-
park op de kop van de Buiksloterdijk. Met grote 
precisie en ogenschijnlijk weinig moeite werden 
kabelhulzen van de dijk naar het leidingentracé 
in het park geboord. 

Eén buis werd vanaf de dijk 8m diep onder het 
water en de bomen door getrokken, precies 
naar een kuil die 100m verderop in het park ge-
graven was. Hierin komt een nieuwe kabel naar 
het telefoonverdeelkastje voor 138. 
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Een dikkere buis is gelegd van dezelfde hoek 
van het park naar de bouwweg. Hierin komen 8 
kabels, die een groot deel van Waterland van 
telefoon voorzien. Vroeger liepen deze kabels 
door het tunneltje. De NZlijn heeft ze verlegd 
naar het viaduct over de Nieuwe Purmerweg. 
Ook deze kabels waren onvindbaar door het 
ophogen van het fietspad met piepschuim en 
staalmatten, maar vermoedelijk beschadigd.
De Damesbende van Buiksloot vraagt zich be-
zorgd af of rekening is gehouden met het plan 
om de fietspaden ―in afwijking van het defini-
tieve ontwerp― op te hogen. Dat is precies op 
de plek waar de oude kabels aan de nieuwe ge-
last worden. .
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Een trotse opzichter belt door dat ze diep onder 
de grond in de lege driehoek aan de kop van de 
dijk, kabels hebben gevonden met het goede 
merkteken. 

Nu het voetbalveld weer bereikbaar is wordt het ook weer gebruikt. Hier komt een tweede ploeg 
aan, de voetbal achterop.



De wethouder opent viaducten
Op 12 mei 2011 opende wethouder Freek Ossel 
(midden op de foto) twee viaducten over de 
Nieuwe Leeuwarderweg. Stadsdeelbestuurder 
Kees Diepeveen was er ook en zei bovenop het 
viaduct dat hij het een prachtige plek vond. 
Over de dekken die het park zouden “helen” 
geen woord. 
De Damesbende van Buiksloot vroeg Ossel om 
aandacht voor hun zorgen over Volewijkspark-
west. Hij beloofde met de dames te komen pra-
ten en hij deed dat inderdaad een week later, 
met een flink gevolg aan ambtenaren. 
De damesbende heeft met de wethouder door 
het park gelopen en gesproken over: 
➡ de twee geplande bruggen over het NHka-

naal en de schadelijke gevolgen ervan:
- belemmering van een doorgaande fiets-

route
- beperking van de bevaarbaarheid van het 

Noord Hollandsch Kanaal 

- aanleg van een hoog en breed dijklichaam 
die leidt tot

- kap van veel bomen.
➡ het verhogen van paden, 

- waarvoor veel gekapt zal worden
- of bomen worden doodgedrukt.

➡ zorgen om geluidshinder en fijnstof.
Het zijn volgens de dames problemen die met 
elkaar te maken hebben.
Zij brachten alternatieven naar voren die veel 
van de schade zouden voorkomen. Zij denken 
aan:
★ één brug over het kanaal in plaats van twee 

bruggen
★ de bouwweg gebruiken als fietspad en niet 

vervangen door een pad op 10m ernaast
★ horizontale of schuine geluidsschermen, als 

de dekken er niet komen. 
Ossel heeft geïnteresseerd geluisterd.

3

Wethouder Freek Ossel en ambtenaren in gesprek met de Damesbende van Buiksloot op 20 mei 2011.



Geen water
Gisteren om half tien zat de Buiksloterdijk in-
eens zonder water. Bij Waternet wist niemand 
wat er was. Het was een incident, zie de techni-
sche dienst aan de telefoon. Misschien kwam 
het door werk op de Floraweg of in Kadoelen. 
De Damesbende geloofde dat niet en ging op 
onderzoek uit. Zij meldden Waternet dat ze aan 
de overkant van de nieuwe Leeuwarderweg een 
graafmachine zagen. In eerste instantie zei de 
technische dienst dat die niet van Waternet 
was, maar toen de Damesbende ter plekke 
kwam, werd de opzichter net gebeld...
Het was geen incident, maar een geplande 
klus: een brandkraan vervangen. Op de foto ligt 
de oude kraan op de voorgrond. De nieuwe zit 
in een putje.
De opzichter had een kaartje met leidingen en 
afsluiters. “Deze afsluiter,” wees hij “zit in een 
doodlopende leiding.” Dat kon hij denken want 
zijn kaartje hield bij de Nieuwe Leeuwarderweg 
op. Hij had echter de waterleiding die onder de 
weg doorloopt naar de Buiksloterdijk afgesloten. 
Ze zouden haast maken, zei hij. En inderdaad. 
Om half elf was er weer water. Overigens waren 
de bewoners op het Blauwe Zand gewaar-
schuwd voor afsluiting van het water, maar zij 
zijn niet afgesloten geweest. 

Geen telefoon
De damesbende heeft gisteren toen zij op zoek 
waren naar de oorzaak van de water-storing 
ook andere mensen aangesproken die aan het 
graven waren. Zij werkten voor de KPN. “Nee”, 
zij waren net begonnen en hadden geen water-
leiding geraakt. Ze voegden er meelevend aan 
toe: “En morgen heeft u geen telefoon, maar 
dat weet u al!” 
Nee dat wisten de dames niet. En u ook niet. 
Op een mail naar de KPN kwam als antwoord 
dat het wordt uitgezocht en dat wij ervan horen. 
Wij hebben nog niets gehoord, maar monteurs 
die bij de kabelkast aan het werk zijn, zeggen 
dat zij toestemming hebben om vannacht om elf 
uur de kabel door te zagen. Er komt een nieuwe 
verbinding met de kabels in het park (zie p. 1). 
Er moeten 2x750 draadjes worden verbonden. 
Dat is uren werk.Drie weken geleden is de da-
tum gemeld aan de KPN, zei de opzichter. De 
KPN had ons moeten informeren. 
Hierbij de waarschuwing:

Vanavond vanaf 11 uur
tot morgenochtend 7 uur

 geen telefoon. 

Of u moet op de kabel zitten natuurlijk.  
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In verband met de spoedmelding over de telefoon wordt deze nieuwsbrief hier afgebroken. 

Meer nieuws spoedig in het volgende nummer!


