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NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES  AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.dorpsraadslotenoudosdorp.nl

Vrijdag 22 maart
• Vanaf 20.30uur: Disco-avond met jaren tachtigmuziek in de Molen van 

Sloten. Toegang: € 5,- (komt ten goede aan groot onderhoud molen). Reser-
veer op tijd: evenementen@molenvansloten.nl . Vol = vol! 

Zaterdag 23 maart
• 11.00 – 19.00 uur: Reclaim the seedsfestival: workshops en activiteiten. 

Fruittuin van West, Tom Schreursweg 48. Vrijwillige bijdrage. Meer info: zie 
hiernaast bij ‘Akertjes’ en op reclaimtheseeds-amsterdam.nl.

Zondag 24 maart
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
• 11.00 – 18.00 uur: Reclaim the seedsfestival. Zie hierboven. 
Maandag 25 maart
• 20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde 

stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 26 maart
• 20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname: € 2,50. 

De opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!
Dagelijks
• Politiebureautje open op verzoek: Ben Meijer, beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

AGENDA

Reclaim the Seeds
Komend weekend bent u 
welkom in de Fruittuin van 
West voor een bijzonder 
evenement. Het uitwisselen 
van zaden en informatie wordt 
gecombineerd met discussie over 
politieke thema’s en praktische 
workshops. Het doel is meer 
mensen betrokken te krijgen 
bij de strijd voor agrarische 
biodiversiteit en een robuuste, 
duurzame voedselproductie. Door 
de uitwisseling van zeldzame en 
aparte rassen te stimuleren draagt 

het project hier direct aan bij. 
Reclaim the Seeds (= laten we de 
zaden weer opeisen) is begonnen 
als protest tegen de nieuwe EU-
zadenwetgeving. Op het moment 
ligt er meer focus bij het verzet 
tegen patenten op gewassen en 
op de dreigende introductie van 
nieuwe typen gentech. In het 
programma komen ook andere 
praktische, theoretische en 
politieke landbouwgerelateerde 
onderwerpen aan bod. Meer info: 
zie hiernaast in de Agenda.

Maar nu eerst: 
snoeibeurt ‘op maat’
In Nieuw-West staan veel Cana-
dese populieren. Het zijn prach-
tige snelgroeiende hoge bomen 
met ruisende bladeren. Takbreuk 
is nooit helemaal uit te sluiten, 
maar goed onderhoud kan veel 
ellende voorkomen. De gemeente 
is druk bezig een nieuw onder-
houdssysteem ‘uit te rollen’.

Iedere populier is gekeurd en heeft 
een virtuele ‘kleursticker’ gekre-
gen. Onveilige risicobomen kregen 
code ‘rood’. Deze worden vóór half 
april 2019 gekapt. Bomen met code 
‘oranje’ worden later dit jaar – 
volgens een individueel snoeiplan 
– (fors) gesnoeid. Uiteraard houdt de 

gemeente hierbij rekening met het 
broedseizoen. Als de takgroei bij-
voorbeeld vooral al één kant zit, dan 
zijn er andere snoeiwerkzaamheden 
nodig dan wanneer alle takken even-
wichtig alle kanten op groeien. Deze 
snoei op maat zorgt ervoor dat de 
bomen gezond ouder worden. Bomen 
met code ‘geel’ zijn goedgekeurd en 
hoeven nu niet te worden gesnoeid. 
Voortaan neemt de gemeente alle 
overgebleven Canadese populieren in 
Amsterdam ieder jaar onder de loep. 
Bij acuut gevaar blijft een noodkap 
altijd mogelijk.

Code rood
Het overgrote deel van de bomen (in 
het landelijk gebied) blijft behouden. 
Vooral op sportpark Sloten en in 
De Oeverlanden zal echter – om-
wille van de veiligheid – wel moeten 
worden gekapt. Op Oud Osdorp ver-
dwijnen vier onveilige bomen: twee 
langs de Slibveldenweg (vlak bij de 
Osdorperweg) en twee op de Joris 
van den Berghweg (vlakbij de Nico 
Broekhuyzenweg). Wie precies wil 
weten welke bomen de komende tijd 
gekapt worden, kan terecht op deze 
website: www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/bomen/936-canadese/. 

Herplant
Op dezelfde plek (of in de buurt) 
waar bomen gekapt zijn zullen 

Voortaan jaarlijkse APK voor Canadese populieren

Op vrijdag 15 maart onthulde 
Commissaris van de Koning van 

de provincie Noord-Holland Artur 
van Dijk twee een nieuwe dubbel 

ANWB-bord bij de Molen van Sloten. 
De Commissaris woont over de 

brug in Badhoevedorp en beloofde 
snel opnieuw langs te komen. Ook 
portefeuillehouder van Stadsdeel 

Nieuw-West Ronald Mauer, ANWB-
consul voor Noord-Holland Jos 

Witteman en molenbestuurder Theo 
Durenkamp lieten weten erg blij te 

zijn met de nieuwe borden. 

AKERTJE

vanaf het eerstvolgende plantseizoen 
(november 2019) nieuwe exemplaren 
in verse boomaarde worden geplant. 
Sinds 2014 geldt in Amsterdam na-
melijk als beleid ‘Kap mits herplant’. 
Hier worden andere soorten populie-
ren, iepen, eiken of lindes geplant. 
Tijdens storm in de afgelopen jaren 
verloren de populieren langs de Vrije 
Geer en Ditlaar regelmatig spontaan 
grote takken. Het is dus goed dat de 
gemeente alle populieren voortaan 
zorgvuldig gaat beheren.
Wie vragen heeft, kan 14020 bellen 
of zijn vraag via email stellen: 
canadesepopulieren@amsterdam.nl.

Dit voorjaar kunnen we in ieder 
geval nog volop genieten van de 
populieren. Na de snoei zal het weer 
even duren voordat hun bladeren 
weer zo mooi ruisen…

Het resultaat van de bomen-APK 
van de Canadese populieren langs 
de Vrije Geer en Ditlaar op Sloten: 
oranje = veiligheidssnoei; 
geel = geen maatregel nodig. 
(Bron: Gemeente Amsterdam)


