Sloterwegrotonde lange tijd gesloten voor auto’s
De gemeente wil dat bus 69 een
supersnelle Westtangent-bus
wordt. De bus heeft straks nog
maar weinig haltes, want snelheid is belangrijker dan service
aan passagiers… Voor een paar
seconden tijdwinst wordt nu
overal in Nieuw-West gewerkt
aan vrije busbanen en nieuwe
rotondes (en worden er bomen
gekapt…).
Aangezien deze superbuslijn ook
de Sloterweg kruist, wordt de oude
rotonde omgebouwd tot een tweebaansrotonde. Gevolg: de rotonde is
t/m 31 augustus volledig en t/m 28
september gedeeltelijk (alleen richting het dorp Sloten) afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.

Poot naar Sloten langer dicht

“Een rotonde kan niet in één keer
aan alle kanten tegelijk worden
aangelegd. Aan de westkant is recent
een stuk grond gedempt. Omdat het
ingewikkelder is om daar de wegbelasting goed te krijgen, is die poot
tien weken dicht”, zo vertelt de voorlichter van de gemeente. De aanne-

Akertjes
Rubriek in de zomer

De Westerpost verschijnt in de
zomer om de week. Als er een
plekje voor ons beschikbaar is,
staat in de krant van 1 augustus
een kleine Rubriek Sloten-Oud
Osdorp.

Brand Langsom 13

Op 10 juli was er (alweer!) een
grote brand in het scooterbedrijf pal naast woningen aan de
Vrije Geer en Osdorperweg. Er
worden steeds meer vraagtekens
gezet bij de aanwezigheid van
dit industrieterrein in de wijk.
Niemand raakte gewond, maar
er rijzen wel vragen waarom hier
zo vaak brand is.
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mer werkt in principe van maandag
tot en met vrijdag van 07.00 - 23.00
uur. Fietsers en voetgangers kunnen
er wel langs.

Bus 195 omgeleid

Tot en met 28 september zal bus 195

de haltes ‘Sportpark Sloten’, ‘Ditlaar’
en ‘Osdorperweg’ niet kunnen aandoen. Voor de meeste Slotenaren is
de dichtstbijzijnde halte bij de Molen
van Sloten, de halte ‘Langsom’. Vanaf
het sportpark en de Sloterweg is
halte ‘Hageland’ het gunstigst.

Ooievaar-nieuws
Het gaat zowel op Oud Osdorp
als op Sloten goed met de ooievaars van de lichting 2018.
De jongere derde ooievaar op Oud
Osdorp, die door ringer Engbert van
Oort eigenlijk was opgegeven, heeft
het (vooralsnog) gered! Hij krijgt als
nakomertje geen ring en wordt liefdevol gevoerd door zijn broer/zus door
eten uit diens snavel te laten pikken.
De oudste oefent zijn vleugels, maar

Dagelijks

• Zelf appels en bessen plukken bij de Fruittuin van West. Fruittuin van West
Tom Schreursweg 48, Oud Osdorp.
• Kom gratis genieten op de vele volkstuinparken op Oud Osdorp en Sloten!

Zaterdag 21 juli

• 21.15 uur: Start film in de ‘Openlucht-cinema’ van ecoboerderij De
Boterbloem: ‘The lonely battle of Thomas Reid’ (verhaal: grootkapitaal
verjaagt boer). Bar open: 20.00 uur. Toegang: bijdrage in juridische kosten.
Bij slecht weer: vertoning binnen. Lutkemeerweg 262, Oud Osdorp.

Zaterdag 21 en 28 juli
ze lijken alle drie nog nestgeboden.
Mogelijk heeft dat te maken met de
benjamin, die nog beschermd moet
worden. De waarschijnlijk jonge ouders zijn niet zo verzorgend als buurvrouw Anja Rol graag had gezien.
Op Sloten maken de drie jongen
al steeds langere vluchten. Wie het
uitgebreide ringverhaal (met alle
metingen en meer foto’s) nog eens
wil nalezen, kan terecht op de website geheugenvanwest.nl.

Duurzaam bomenbeleid Eigen Hof
De leden van Eigen Hof (Sloterweg
1173), dat op oorspronkelijk laagveen ligt, kiezen voor een landschap
herstellend bomenbeleid. Voortaan worden inheemse bomen met
robuuste eigenschappen geplant.
Zo kunnen oerkrachten de meer
kwetsbare aanplant op de tuinen
blijven beschermen. Dit beleid is een
reactie op de toenemende water- en
windbelasting in het na-oorlogse
bomenbestand, waarvan vooral de

Agenda

laatste paar jaar nogal wat bomen
gesneuveld zijn. Bovendien is dit ook
goed voor een gezonde bodem- water- en luchthuishouding en krijgen
de flora en de fauna zo meer kansen.
Het met vier duurzame stippen
bekroonde tuinpark maakt deel uit
van de ecologische Hoofdgroenstructuur De Groene AS en is overdag tot
1 november vrij toegankelijk.
Hein van Leeuwen

• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
Hier o.a. te koop voor 2 euro: de rijk-geïllustreerde Slotense wandelfolder.

Zondag 22 en 29 juli

• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; Speeltuin Sloten.
• 12.00 – 16.00 uur: Galerie Eigen Hof met kunst van tuinders Lidy Beemster
en Ans Kessels is open. Sloterweg 1173. Gratis toegang.
• 13.00-17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.

Vooraankondiging

• 1 en 2 september: Dorpsfeest ‘Sloten op z’n Kop’. Kraamhuurinfo in de
speeltuin.

Welkom op het Oude
en het Nieuwe Bijenpark!
Op Sloten en Oud Osdorp zijn
twee bijenparken. Het ene ligt
aan de Sloterweg 787, naast het
mooie Siegerpark. Het andere

aan de Baron Schimmelpennink
van der Oyeweg 4. Beide parken
zijn paradijsjes voor mens en bij.
Beide parken zijn aangelegd in de
Engelse landschapsstijl: vol natuurlijke lijnen, parkachtige landschappen en verrassende doorkijkjes. Het
Oude en het Nieuwe Bijenpark zijn
tot 1 oktober overdag vrij toegankelijk. U bent van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op de site
bijenpark.nl.

