
Nog geen evaluatie Noorderpark
Donderdagavond is de evaluatie van het Noor-
derpark niet besproken door de Commissie 
ruimtelijke ordening, want de agenda was over-
vol. De volgende vergadering is 9 mei 2012. 
Het gaat de deelraad om het geld. 
Het park is in 2005 begroot op 32 miljoen, 
waarvan 16 miljoen beschikbaar is gesteld. Dat 
is op. De deelraad wil weten waaraan het is be-
steed en of er overschrijdingen zijn. In juni 2011 
eiste de deelraad in motie M38 een evaluatie 
(kader). Er is een ambtelijke rapportage, maar 
nog geen advies van het bestuur over versobe-
ring van het project Noorderpark. 
Door bezuinigingen is er geen nieuw geld meer 
voor groen. De rest van het Noorderpark kan 
dus niet worden aangelegd. Er is wel 5 miljoen 
voor bruggen over het NHkanaal ― uit de pot 
voor infrastructuur van de centrale stad. 

Ontwerp bruggen!
Op woensdag 25 april 2011 om half acht is in 
het gele gebouwtje in het park een bijeenkomst 
van de klankbordgroep Noorderpark over een 
versoberd ontwerp van de bruggen. De verga-
deringen zijn openbaar. Meldt u aan bij 
s.soetekouw@noord.amsterdam.nl . 

Kaart van de bermen
Het stadsdeel heeft aan de BOB-groep (“Wij 
willen de schermen en de bosschages terug!”) 
een kaart van de geplande inrichting van de 
bermen van de Nieuwe Leeuwarderweg (NLW) 
gestuurd. Op de achterkant ziet u een stukje 
van de kaart. Dat is achter Buiksloot. 
De hele kaart is te groot voor de nieuwsbrief. 
Wilt u hem zien, mail ons, dan maken we een 
link waarmee u hem kunt downloaden. 
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Tussenevaluatie Noorderpark

(De stadsdeelraad) besluit

Het Dagelijks Bestuur op te dragen:

- Een voortgangsrapportage op te stellen 
waar per planonderdeel de realisatiestatus 
inclusief lopende verplichtingen, structureel 
en incidenteel budget is opgenomen,

- De voortgangsrapportage vergezeld van 
een bestuurlijk advies voor een mogelijke 
versobering van de uitvoering van het pro-
ject Noorderpark aan de stadsdeelraad 
voor te leggen.

Een idyllisch plaatje van de Adelaarsweg op een stille zondagmorgen. Het is er zo zelden stil. Bewo-
ners willen schermen en bosschages terug. Hier was vroeger een afrit met een scherm. De NZlijn 
vindt het niet nodig om het scherm terug te zetten. De geluidshinder zou niet zijn toegenomen. 
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Burgerinitiatief Groen
De bermenkaart is gemaakt op verzoek van de 
deelraad in reactie op het burgerinitiatief van de 
BOB-groep. Bijna 200 mensen die langs de 
NLW wonen, hebben het burgerinitiatief onder-
tekend. Het hadden er gemakkelijk meer kun-
nen zijn. De roep: “Wij willen de schermen en 
de struiken terug” is te horen in alle wijken 
langs de NLW. 
Op advies van ambtenaren is het burgerinitiatief 
gesplitst in een Burgerinitiatief Groen en een 
Burgerinitiatief Geluid. Het Burgerinitiatief 
Groen is door de deelraad overgenomen. Er 
komt overleg met bewoners over het planten 
van struiken langs het begin van de Adelaars-
weg. BOB wil best meehelpen planten.

Burgerinitiatief Geluid
Het Burgerinitiatief Geluid, was in de la gelegd, 
omdat het stadsdeel niet bevoegd zou zijn. De 
Damesbende van Buiksloot heeft dinsdag de 
Commissie leefomgeving gevraagd het burgeri-
nitiatief geluid toch in behandeling te nemen, 
omdat uit besluiten over de oren blijkt dat het 

stadsdeel wel degelijk bevoegdheden heeft. En 
voorzover het stadsdeel niet bevoegd is, vroeg 
de damesbende het burgerinitiatief door te ge-
leiden naar de instanties die wel bevoegd zijn. 
Mèt een warm pleidooi voor de belangen van 
de bewoners langs de NLW. 

Het geluidsscherm toen het nieuw was (+1990)

Giga stijging geluidshinder
Bij de oren (op- en afritten van de NLW naar de 
Van Hasseltweg) is volgens de berekeningen 
de geluidsbelasting op de woningen aan Ade-
laarsweg gestegen met 5-12 dB. (Een stijging 
met 3 dB is al een verdubbeling van het geluid). 
Bij reconstructie van een weg is een stijging van 
2dB toegestaan. Is het meer dan moeten maat-
regelen genomen worden. Meer dan 5 is bij de 
Wet geluidshinder verboden. 
De wet wil maatregelen aan de bron, en als dat 
niet werkt maatregelen in het tussengebied 
(schermen). Alleen onder speciale omstandig-
heden mag ontheffing worden verleend (max. 
5dB) maar dan moeten er maatregelen aan de 
gevel genomen worden om te zorgen dat het 
verkeersgeluid binnenshuis max. 33 dB is. 
Bij de Adelaarsweg is vorig jaar de geluidshin-
der verminderd door: 
• fluisterasfalt op de hoofdrijbaan en 
• maximumsnelheid van 50 km/u op de oren. 
Dit is voor 48 woningen niet genoeg. De stijging 
van de geluidshinder is daar nog steeds 2-6 dB 
teveel. Dan moet er volgens de wet een scherm 
komen. 
De NZlijn, adviesbureau DGMR en TAVGA 
(Amsterdams ambtelijk vooroverlegorgaan Ge-
luidshinder) adviseerden lange hoge schermen.  
Het stadsdeel bestuur wil echter bij de oren 
geen schermen. Daarom is het bestuur van 

2     

Detail van het voorstel voor een scherm langs 
het “oor” bij de Adelaarsweg dat adviesbureau 
DGMR heeft uitgebracht aan de NZlijn. Het 
scherm is  255m lang en 2-6½ m hoog (2010).

einde scherm



plan ontheffing te verlenen voor 5 dB (het 
maximum). Maar zelfs dat is voor sommige hui-
zen onvoldoende. Daarom wil het stadsdeel bij 
het Meeuwenplein een klein scherm van 25m x 
1 à 1½ m zetten, net genoeg om de stijging van 
de geluidsbelasting tot 5 dB te beperken. 5 dB 
is giga veel. Er zijn forse maatregelen aan de 
gevels en daken nodig om het verkeerslawaai 
binnenshuis onder de 33 dB te houden. 
Waarom wil het stadsdeelbestuur geen scher-
men? Het stadsdeel zegt dat het scherm dicht 
bij de woningen komt en dan doorzichtig moet 
zijn, wat duur is in het onderhoud. Verder kos-
ten de geadviseerde hoge schermen €700 à 
800 000. Het kleine scherm van het stadsdeel 
plus de maatregelen aan de gevel kosten sa-
men €400 000. De 3 à 4 ton extra die nodig is 
voor afdoende schermen is er niet. De oorzaak 
is dat het scherm bij de Adelaarsweg in 2002 
niet begroot is bij het verlagen van de NLW. 
Aan de bewoners is niets gevraagd, maar zij 
kiezen bijna unaniem voor schermen en bosjes. 
Het woongenot van de mensen aan de Ade-
laarsweg is erg achteruit gegaan door de oren. 
Er komt een gezamenlijke zienswijze. 

Stekjesmarkt
Zondag 22 april 2012 van 10-15 uur is de jaar-
lijkse stekjesmarkt in en om de Buiksloterkerk. 

De tuin van de koningin
De zitting van de rechtbank over de kap van 
bomen in Volewijkspark-west is verdaagd voor 
onbepaalde tijd. De bewoners die de zaak heb-
ben aangespannen betreuren dat, maar hopen 
dat het betekent dat overeenstemming kan 
worden bereikt over behoud van veel bomen. 
Dit deel van het park heeft een bijnaam gekre-
gen: de tuin van de koningin. De hofhouding 
kwettert er vrolijk op los. De vleermuizen zijn 
wakker en de konijnen huppelen weer rond. 
Volewijkspark-west is dringend aan onderhoud 
toe. In een brief heeft het stadsdeel bewoners 
van de Buiksloterdijk op de hoogte gesteld van 
het snoeien van 8 bomen. Wij hoorden eerder 
over de kap van slechte bomen en over het 
verwijderen van dood hout. Prima. De dames-
bende zal toch navraag doen naar de plannen. 
De ervaring heeft geleerd dat bij onduidelijkheid 
bomen zomaar omgaan. 

Installatie hoogtemeter
Schrok u in de nacht van 28 maart 2012 om half 
twee wakker van kabaal op de NLW, en dacht u 
wat is dit? Hoe lang gaat het duren? Morgen 
weer? Dit is wat er gebeurde: er werden er 
sleuven gefreesd in de NLW en hoogtemeters 
geplaatst. Waarschijnlijk voor de IJtunnel. We 
hopen dat er niet een geluidsinstallatie bij komt 
zoals bij het Meeuwenei, waar bij nacht en ontij 
wordt omgeroepen: “Uw lading is te hoog!”

Hoogtemeting

Er wordt in en om de NLW veel gemeten. Op de 
foto staat een meetinstallatie van onderzoeks-
bureau RPS dat controleert of de damwanden 
van de NLW niet zakken. Enige tijd geleden 
stonden er net zulke apparaten; dat was voor 
een nieuwe kaart van de stad. 

Olifantenpad

Tussen het Buiksloterzeedijkviaduct en de Urk-
straat is een olifantenpad ontstaan. Hier lopen 
voetgangers naar de bushalte op de Wadden-
weg. Een trap, zoals in de klankbordgroep 
Noorderpark is voorgesteld, zou hier leuk zijn. 
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Stukje van de bermenkaart voor de NLW 

Grijs gegolfd = fluisterasfalt

Blauw/zwart geblokt = gewoon asfalt

Geel/rood geblokt = geluidscherm. De hoogte varieert 
van 1½ m-3½ m. 

Zwarte rondjes = bestaande bomen. Blauwe “bloemen” 
= nieuw te planten bomen. Er onder komt gras.

Wilt u een gekleurde versie? Stuur een e-mail naar 
oostwestnoord@xs4all.nl


