Burendag op Oud Osdorp: vol bruisende energie!
Ondanks het natte weer kwamen
de bewoners toch enthousiast
een kijkje nemen in de tent op
het Over de Rand-terrein op de
hoek Osdorperweg/Joris van den
Berghweg.

Ook portefeuillehouder van het
stadsdeel Ronald Mauer was aanwezig en toonde zich betrokken. Met
al die enthousiaste Oud Osdorpers
bij elkaar ging het gesprek al snel
over de (nu nog vage) plannen om
het bestaande speel- en recreatieterrein beter tot zijn recht te laten
komen. Aangezien er op Oud Osdorp
(zonder echte dorpskern) verder
geen voorzieningen zijn, is het nu
erg lastig, zo niet onmogelijk, om
elkaar te ontmoeten. Wie pas sinds
kort in dit mooie landelijke dorpje
is neergestreken, kent zijn (over)
buren helemaal niet. Zo zou het niet
moeten zijn. Ook oudere bewoners,
die graag dicht bij huis anderen
willen ontmoeten, ervaren het gemis
van een ontmoetingsplek. Daarom
is Hetty Worm met hulp van andere
Over de Rand-vrijwilligers gaan onderzoeken wat de bewoners van Oud

Akertje
Tot en met 14 oktober
Pontjes naar
Amsterdamse Bos:

• Veerpont Ome Piet:
zaterdagen van 12.00 tot
18.00 uur; zondagen van
11.00 tot 19.00 uur tussen
de Nieuwemeerdijk 337
(Badhoevedorp, vanaf de
Sloterbrug 10 min. fietsen) en
het bos. Enkele reis: 50 cent
p.p. (kind t/m 4, gewone fiets
en kinderwagen: gratis).
• Rederij Oeverloos: zondagen
tussen 12.00 en 18.00 uur
elke 15 min. tussen het
strandje bij De Oeverlanden
en het bos. Enkele reis: € 1
(kind vanaf 4 jaar: 50 cent);
fiets/kinderwagen: 50 cent;
bakfiets: 2,50).
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Agenda
Woensdag 3 oktober

• 13.00 uur: Protest behoud De Boterbloem. Ingang Amstel van de Stopera.
Dorpsraadlid Irene Hemelaar heet iedereen welkom. (Foto: Petra Worm)
Osdorp zouden willen en of zij, als
er een ontmoetingsplek zou komen,
daarvan ook gebruik gaan maken.
Velen hebben hun enquête al
ingevuld. Oud Osdorpers die hun
formulier kwijt zijn, of het niet hebben ontvangen, kunnen tot en met
8 oktober nog meedoen. Gebruik
daarvoor de link: www.survio.com/
survey/d/K8Z7P8K2R4U2E8S1W. Of
ga naar de Over de Rand Facebookpagina en klik op de Survio-enquêtelink. De uitslag van het onderzoek
komt in deze Rubriek.
Ondertussen dromen bewoners al een

beetje over wat er op het terrein zou
kunnen komen: een veilig speelterrein voor (klein)kinderen, maar ook
een plek voor een potje jeu de boules.
Ideeën om samen het ingedutte Oud
Osdorp weer wat levendiger en verzorgder te maken. Uiteraard in goed
overleg met de direct omwonenden.
Een mooi buurtinitiatief waar ook
de Dorpsraad en de Tuinen van West
bij betrokken zijn. Stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk kon helaas
de buurtborrel niet bijwonen, maar
heeft de betrokkenen uitgenodigd
voor overleg. Wordt vervolgd!

Zaterdag 6 oktober

• 11.00 – 19.00 uur: Weekend-expositie van Anne-Marie Jongmans in het
Oude Bijenpark, Sloterweg 787. Gratis toegang.
• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 15.00-16.30 uur: Vrijwilligersdag Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Zondag 7 oktober

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; Speeltuin Sloten.
• 11.00- 12.30 uur: Paddenstoelenexcursie o.l.v. Christiane Baethcke.
In natuurgebied De Oeverlanden groeien steeds meer bijzondere
paddenstoelen. NME-centrum De Waterkant, Anton Schleperpad 1.
Deelname: € 2,50. Aanmelden hoeft niet.
• 11.00-19.00 uur: Weekend-expositie Oude Bijenpark, zie zaterdag.
• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Maandag 8 oktober

• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde
stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Nee, de sloot is niet gedempt, maar de Waternavel groeit razendsnel en heeft
de overkant al bereikt!

Wildgroei van exoten op water en land
Waternavel

Wie langs een sloot woont, heeft gezien dat er op verschillende plekken
(in het landelijk gebied) razendsnelle
wildgroei op het water plaatsvindt.
De Waternavel (quasi ronde bladeren/vijflobbig groen blad) is een
invasieve exoot. Hij overgroeit het
wateroppervlak zelfs zo snel dat
aanwezige fauna en flora compleet
worden verdrongen. Bestrijding
van de grote Waternavel is moeilijk,
omdat de plant makkelijk in stukken breekt en terug groeit vanuit
kleine stukjes stengel die in de

bodem achterblijven of op het water
wegdrijven. Bij navraag blijkt dat
Waternet actief bezig met zorgvuldige bestrijding, maar daar merken we
op Sloten nog niets van. Als je niet
beter zou weten, zou je denken dat er
op de foto geen sloot meer ligt tussen
de tuinen aan de zuidkant van de
Sloterweg en het VAT en dat je over
het groen kunt lopen…
Drijft er bij u in de sloot ook Waternavel? Bel dan (opnieuw) gratis naar
Waternet: 088 9394 000. Dan komen
ze hopelijk snel langs om alles op te
ruimen.

Japanse Duizendknoop

Overigens, over ongewenste exoten
gesproken: Ook de Japanse Duizendknoop – waarvoor in deze Rubriek eerder aandacht werd gevraagd – woekert
ondertussen overal vrolijk door. Op
veel plekken in De Oeverlanden, maar
ook bijvoorbeeld op de bouwkavel
van de voormalige garage Kuykhoven
op Sloten. Helaas is het na de eerder
getoonde (schijnbare) dadendrang van
de gemeente Amsterdam om deze plant
overal te willen uitroeien nu angstvallig stil geworden en is er geen enkel
initiatief tot verwijderen merkbaar…

