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Woensdag 27 februari
• 16.00 – 18.00 uur: Inloop/informatiemiddag: Uitleg over voorkeursontwerp 

wielercircuit Sportpark Sloten en mogelijke nieuwe fietstoegangen tot het 
sportpark. Tuinzaal, Molen van Sloten, Akersluis 10. 

Zondag 3 maart
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
Dagelijks
• Politiebureautje open op verzoek: Ben Meijer, beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

AGENDA

Brand op Oud Osdorp
Op woensdag 20 februari 
werd Oud Osdorp in de vroege 
middag opgeschrikt door 
loeiende sirenes. Er was een 
uitslaande brand bij Holla 
aan het Onderweggetje van de 
Osdorperweg. De brandweer 
gebruikte water uit de sloot om 
de brand te blussen. Hiervoor 
moest de Osdorperweg worden 
afgesloten. Er waren gelukkig 
geen gewonden, maar de schade 
is groot.

De laatste maanden is duidelijk 
geworden hoe omvangrijk de 
werken aan het Zuidasdok gaan 
worden. Nu de aanleg van dit 
project met horten en stoten op 
gang komt, blijkt dat de aan-
nemer de strook langs de Oude 
Haagseweg als werkterrein wil 
gebruiken.

Lange tijd stonden hier de keten 
waar de buitenlandse bouwvakkers 
van de Noord-Zuidlijn gehuisvest 
waren. Voor de vereniging vormt 
die plek geen probleem, omdat deze 
strook door dit recente gebruik 
slechts een geringe natuurwaarde 
heeft. Dat geldt ook voor het terrein 
aan de Riekerweg waar tot twee jaar 
terug de familie Petalo woonde. 

Behoud bosschages
De nog aanwezige bosschages langs 
de Oude Haagseweg willen we echter 
wél behouden. Ook het bosje aan 

Kaalslag op de strook langs de A4 (Foto: Nico Jansen)

Natuurpark Vrije Geer groeit 
en bloeit: steeds meer insecten 
voelen zich hier thuis.

Hoog tijd dus om te gaan bijhouden 
(monitoren) welke vlinders en libel-
len hier en aan de overkant van de 
Plesmanlaan in de Slenk voorkomen. 
Voorafgaand aan de vlindertijd geeft 
Trees Kaizer in nauwe samenwer-
king met Vlinderstichting op 12 
maart een korte cursus over deze 
mooie insecten en wat ‘monitoren’ 
inhoudt. Overwinteraars vliegen al 
rond, maar nog niet alle soorten zijn 
vliegklaar. Juist nu het aantal insec-
ten afneemt, is het van belang om bij 
te houden welke vlinders en libellen 
waar leven. Zo leer je hoe het met 
een natuurgebied gaat en kun je het 
beheer aanpassen. 

Waar en wanneer?
De éénavondscursus wordt gehouden 

op dinsdag 12 maart in een lokaal 
van de Schooltuinen (Troelstralaan 1 
in Nieuw-West). Inloop vanaf 19.30 
uur. Lijkt het u leuk om hier meer 
over te weten, dan bent u welkom. 
Misschien wilt u vervolgens ook 
wel meedoen aan het monitorpro-
ject ergens anders in Nieuw-West. 
Dat betekent dat u bij mooi weer in 
principe één keer per week een vaste 
route door Natuurpark Vrije Geer 
en de Slenk loopt. U hoeft u niet 
van tevoren aan te melden en er zijn 
geen kosten aan deze bijeenkomst 
verbonden. Meer info: vlindersinam-
sterdam@gmail.com. 

Kom vlinders en 
libellen tellen

De Slenk langs de Slotervaart: 
rijk aan vlinders en libellen!

AKERTJE

Boeken zijn duur en als je ze hebt 
gelezen, gooi je ze niet zomaar weg. 
De Slotense Jennifer Brouwer nam 
daarom het initiatief voor een Buurt-
biep waar iedereen altijd bij kan. De 
kast staat tussen Osdorperweg 103 
en 105. Iedereen mag gratis boeken 
meenemen of neerzetten. Kom dus 
vooral kijken of er voor jou iets leuks 
tussen staat! Met dank aan een bij-
drage van het Huis van de Wijk.

Vereniging
“De Oeverlanden 
Blijven!”

Verzet 
zich tegen 
bomenkap

het Jaagpad/hoek Riekerweg moet 
behouden blijven. De bouwketen 
en het parkeerterrein voor de heren 
bouwvakkers moeten en kunnen 
prima vlakbij het werk op een deel 
van het parkeerterrein van tuinpark 
Ons Buiten gerealiseerd worden. De 
tuinders zien daarin geen probleem, 
omdat ook zij hun omgeving zo 
groen mogelijk willen houden.  

Negen Schinkel-bruggen
Over de Schinkel worden – naast de 
vijf bruggen die er al liggen – nog 
eens vier nieuwe bruggen gebouwd.  
Als troost komt hier aan de zuidzijde 
ook een fiets- annex voetpad aan de 
autoweg met hopelijk een bankje 
om van het uitzicht over het Nieuwe 
Meer naar hetAmsterdamse Bos te 
kunnen genieten.
Vorige week heeft de vereniging “De 
Oeverlanden blijven!” haar bezwa-

ren aan stadsdeel Nieuw-West en 
de gemeente Amsterdam kenbaar 
gemaakt. Inmiddels blijkt dat aanne-
mer ZuidPlus nu al beschikt over de 
Sporendriehoek. Hierdoor wordt nu 
al aan zijn ruimtebehoefte tegemoet 
gekomen en kunnen de stroken langs 
de Oude Haagseweg groen blijven. 
Laat de geest van de Parijse ak-
koorden vaardig worden over het 
stadsdeelbestuur en de gemeente 
Amsterdam. De jeugd protesteert 
niet voor niets om hen niet met onze 
narigheid op te zadelen. Inmiddels 
zet de vereniging “De Oeverlanden 
Blijven” zich samen met Ons Buiten 
in voor een zo groen mogelijk ge-
bied waar alle bewoners de natuur 
kunnen beleven en zich kunnen 
herscheppen in het drukke stedelijke 
gebied waar we wonen.

Nico Jansen

Buurtbiep op Sloten


