
Raad van State onbegrijpelijk 
Bewoners van de Buiksloterdijk vonden het onre-
delijk dat bij hen niet een even hoog scherm staat 
als aan de overkant, langs de Texelweg (3,2m). 
Deze week heeft de Raad van State uitgesproken 
dat de gemeente voor de kop van de Buiksloter-
dijk geen extra geluidswerende maatregelen hoeft 
te nemen, omdat daarvoor het scherm op het 

viaduct over de Nieuwe Purmerweg van 3,7m tot 
8m verhoogd zou moeten worden. Dat zou een 
kostbare draagconstructie zijn met steden-
bouwkundige bezwaren. 
Het scherm heeft echter op de dijk geen effect en 
door deze misvatting gaat de Raad van State 
voorbij aan de vraag of het redelijk is dat bij de 
Buiksloterdijk met een scherm van 1m wordt vol-
staan.  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Handhavingsgat 
Toen in 1999 besloten werd de NZlijn in de mid-
denberm van de NLW aan te leggen, werd ervan 
uitgegaan dat de geluidshinder niet erg zou toe-
nemen, maar dat “metingen en besluiten hierover 
zouden plaatsvinden in het kader van de feitelijke 
reconstructie van de weg”. Op voorlichtingsbij-
eenkomsten werden omwonenden gerustgesteld. 
Als een weg toch veranderd wordt, moeten vol-
gens de Wet op de geluidshinder maatregelen 
genomen worden als de geluidsbelasting meer 
dan 2 dB wordt boven 
1. wat het was bij het begin van de reconstructie 

of (als dat lager is)
2. de eerder vastgestelde waarde. 
Voor de oude huizen op de dijk is gekeken naar 
2003, toen aan de NZlijn werd begonnen. De 
waarden waren hoog: (tot 67,5dB). Met zacht as-
falt en een scherm van 1m is de geluidsbelasting 
onder de waarde van 2003 gehouden. De hinder 
blijft groot (tot 64,6dB). Voor oude huizen is daar 
niets aan te doen. Dit is het zg. handhavingsgat 
van de Wet geluidshinder.
Voor nieuwe huizen worden sinds 1986 geluids-
waarden vastgesteld. Hier voor de Nintemanbuurt 
(51-54dB) en één huis op de Buiksloterdijk 
(60dB). Het stadsdeel maakte in januari 2014 
bekend de waarden te willen verhogen. Na 
zienswijzen werd het ontwerp-besluit ingetrokken. 
Toch kreeg de NZlijn een bouwvergunning voor 
lage schermen, alsof de vastgestelde waarden 
verhoogd waren. De Nintemanbuurt maakte te-
vergeefs bezwaar tegen de bouwvergunning. De 
bewoners van Buiksloterdijk 140 deden een 
beroep op de Wet geluidshinder. Het stadsdeel 
weigerde erop in te gaan en mailde dat bezwaren 
niet konden worden ingediend. 

Buiksloterdijk 
De bewoners van Buiksloterdijk 140 gingen naar 
de rechtbank, die de zaak doorstuurde naar de 
Raad van State. 
De bewoners van 140 kwamen niet alleen voor 
zichzelf op, maar ook voor hun buren die in min-
der goed geïsoleerde oude huizen minstens 
zoveel hinder ondervinden. Zij vroegen het 
scherm, dat nu 1m is even hoog te maken als aan 
de overkant bij de Texelweg (3,2m). 
Bij de processtukken vonden ze een rapport van 
het Belgische geluidsadviesbureau D2S uit 2012, 
waaruit blijkt dat bekleden van de damwanden en 
de barriers (botsbeschermers van de metro) met 
geluidsabsorberend materiaal het geluid op de 
Buiksloterdijk sterk zou beperken. Het scherm 
zou dan nog slechts 1,2m of 1,5m hoeven zijn, 
om de geluidshinder onder 60dB te houden. De 
bewoners van 140 wezen op dit alternatief.   

Onbegrijpelijk 
Over verhogen van het scherm van 1m tot 3,2m 
laat de raad zich niet uit, en ook niet over ab-
sorberend materiaal op de damwanden.
De uitspraak van de Raad van State is dat meer 
geluidsreductie wel mogelijk is, maar dat daar-
voor hoe dan ook het scherm op het viaduct over 
de Nieuwe Purmerweg van 3,7 tot 8m verhoogd 
moet worden en dat is bezwaarlijk. 
De uitspraak is onbegrijpelijk. Het scherm staat 
terzijde op meer dan 100m van de kop van de 
Buiksloterdijk, en heeft daar geen effect. Het is 
voor de Nintemanbuurt. Feitelijk heeft de Raad 
van State geen uitspraak gedaan over de Buikslo-
terdijk, maar over de Nintemanbuurt.  



Nintemanbuurt 
Voor de Nintemanbuurt zijn de geluidswaarden 
waarschijnlijk ook verhoogd (van 51-54dB naar 
56-59dB), al is hun dat niet bekend gemaakt. De 
verschillen tussen Nintemanbuurt en Buiksloter-
dijk zijn groot: 
- de geluidsbelasting is bij de Nintemanbuurt 

minder dan op de Buiksloterdijk
- de buurt ligt aan de verhoogde NLW terwijl de 

weg bij de Buiksloterdijk verlaagd is. 
- bij de dijk helpt bekleden van de damwanden, 

maar die zijn er bij de Nintemanbuurt niet 
- daar helpt alleen een hoger scherm op het 

viaduct, dat geen effect heeft op de dijk. 
Het bestuur van de bewonersvereniging van de 
Nintemanbuurt heeft afgezien van actie uit angst 
dat er anders helemaal geen scherm zou komen. 
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat 
hun actie had gefaald: verhoging van het scherm 
stuit op financiële en stedenbouwkundig bezwaar.

De Spiegel 
De T-kruising bij de opgang naar de Buiksloter-
dijk is altijd gevaarlijk geweest. Daarom stond er 
vroeger een grote spiegel.  

Flessenhals 
Toen voor de herbestrating de geparkeerde 
auto’s weg waren, was goed te zien hoe eng de 
flessenhals is bij de toegang tot de dijk door het 
verbreden van de stoep voor 240. 

Voor rolstoelen en kinderwagens is de 
stoeprand nu verlaagd, om te voorkomen dat 
ze op de rijweg moeten.  



 
Takken 
Langs de Buiksloterweg zijn van oude 
iepen dikke takken afgebroken. Bomen-
beheer is zich bewust van het gevaar: in 
Breukelen kwam een paar jaar geleden 
een man in zijn tuin om het leven door 
een vallende tak. 
Bomenbeheer denkt dat ziftende wind die 
tussen de flats door komt de breuk 
veroorzaakt. Omwonenden zeggen dat 
de takken afbraken op rustige dagen. 
Afhangende en ingewaterde takken wor-
den nu verwijderd.  

Stadsnomaden 
Doordat het stadsdeel heeft opgetre-
den tegen boten die langer dan 3 da-
gen langs het NHkanaal lagen, liggen 
boten van stadsnomaden ook op an-
dere plaatsen, zoals bij de Nieuw 
Havo en de Buiksloterdijk
Toch zijn er bij  het Florapark vaste 
“woonboten” blijven liggen. Door hun 
spullen op de oever wordt er niet goed 
gemaaid. 

Dijkdiner 
Zondag brak de zon door toen de tafels voor het dijkdiner werden uitgeklapt. Het was vrolijk en gezellig. 
Een wandelaar kwam zeggen dat haar hond inbrekers had verjaagd. Dat liep dus goed af. 


