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Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

41e jaargang 
 nummer 2000

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

Zondag 31 maart
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 

AGENDA

2000 Rubrieken: wie helpt?
Een mijlpaal! Na ruim veertig 
jaar hebben we met een wisselend 
groepje vrijwilligers vandaag 
voor de tweeduizendste keer 
nieuws uit het landelijk gebied 
van Nieuw-West gepubliceerd. Al 
deze ‘Rubrieken’ zijn als knipsel 
bewaard en vormen samen een 
prachtig geschiedenisboek over 
het wel en wee van Sloten, Oud 
Osdorp en de Akerwegen. En 
daarvóór natuurlijk ook over 
het toen nog landelijke gebied, 
waar later de woonwijken ‘Nieuw 
Sloten’ en ‘De Aker’ zijn gebouwd. 
De werkgroep Historie wil al die 
Rubrieken graag inscannen en 
dan ontsluiten op internet. Wilt 
u ons helpen met inscannen? 
Neem dan contact met ons op via 
dorpsloten@gmail.com.

Brievenbussen
Eind maart/begin april gaat 
PostNL brievenbussen in 
Amsterdam verwijderen. 
De ouderwetse briefpost 
(slakkenpost) loopt nu eenmaal 
terug… De bussen op de hoek 
Lutkemeerweg/Osdorperweg, op 
de Zuiderakerweg (bij nummer 
108) en op het Slotense Dorpsplein 
blijven staan. Bewoners van de 
Noorderakerweg moesten hun 
brieven al in De Aker posten. De 
brievenbus op de Sloterweg ter  
hoogte van de Slimmeweg wordt 
wél verwijderd. Jammer, maar niet 
onredelijk.

Ooievaars
Zijn ze al aan het paren op 
Oud Osdorp en Sloten? Wordt 
vervolgd!

Wethouder Monumenten en Nieuw-
West Touria Meliani ontving op 
21 maart tijdens een werkbezoek 
aan de Molen van Sloten de eerste 
Dorpengids uit handen van dorps-
raadvoorzitter Sjoerd Jaasma. Op de 
voorkant van deze 34-ste jaargang 
van het jaarboekje vol foto’s van het 
landelijk gebied staat een foto van 
de aardappelrooidag bij Boerderij 
De Boterbloem op Oud Osdorp. 
Nieuw is de vermelding van acht 

actieve BuurtAlertgroepen op Sloten, 
de Akerwegen en Oud Osdorp. De 
Dorpsraad is bezig met de bezorging 
van de gidsen in het hele landelijke 
gebied. Wie elders woont en het ook 
leuk vindt om de gids te lezen, kan 
vanaf zaterdag 6 april terecht in het 
Slotense Politiebureautje (Dorps-
plein 1). De winterstop is dan voorbij 
en u kunt de cel (in boevenpak?) en 
het winkeltje dan weer ieder week-
end tussen 13 en 17 uur bezoeken. 

AKERTJES

In De Oeverlanden is toch 
nog een vrij groot hotel 
verrezen, en wel op het 
terrein van natuur- en 
milieu-educatiecentrum 
‘De Waterkant’ langs de 
Nieuwe Meer. 

Maar dit keer zijn de gasten 
afkomstig uit de zo be-
dreigde insectenwereld, en 
dan vooral wilde bijen die 
zo belangrijk zijn voor de 
bestuiving van onze flora en 
deels van de cultuurgewas-
sen. Kevers, vliegen en wes-
pen bezoeken ook wel eens bloemen, 
maar wilde bijen doen dat een stuk 
intensiever omdat ze veel voedsel 
voor hun broed verzamelen, terwijl 
andere insecten dit alleen doen voor 
hun eigen energievoorziening. 

Hotel zelf maken
De wilde bijen kunnen een steuntje 
in hun rug gebruiken door het aan-
bieden van nestgelegenheden zoals 
een insectenhotel. Het is boeiend en 
leerzaam om te kijken hoe de bijen 

te werk gaan. En steken doen ze niet, 
vandaar dat bijenhotels gebruikt 
worden om kinderen vertrouwd te 
maken met het insectenleven.
Tips om zelf een hotel te maken: Een 
simpel nestblok op een balkon kan 
al voldoende zijn. Noodzakelijk is 
dan: een zonnige plek liefst op het 
zuiden, een afdakje tegen de regen, 
en een stevige houtsoort (vuren en 
grenen zijn ongeschikt; eik, beuk, 
open haardhout zeer goed). Boor 
verschillende gaatjes van tussen 

Groot hotel bij educatiecentrum De Oeverlanden
de 2 en de 8 mm met 
een scherpe boor (de 
nestgang mag niet 
rafelig en moet aan de 
achterkant dicht zijn). 
Diameters vanaf 6 mm 
liefst zo’n 10 cm diep 
boren. Bundels riet- of 
bamboestengels werken 
ook, al had ik zelf het 
meest succes in hout. 
Zorg wel dat het geheel 
niet door de wind heen 
en weer gaat slingeren, 
want daar houden ze 
niet van. Vaak is het 

nodig het geheel met gaas tegen de 
vogels te beschermen: koolmezen 
gaan met het riet aan de haal, terwijl 
ook spechten en kraaien tekeer 
kunnen gaan. Insectenhotels worden 
op allerlei plekken kant en klaar  
aangeboden, maar de kwaliteit is 
vaak abominabel. Meer informatie: 
bijenhotels.nl.

Kom kijken! 
Het hotel in De Oeverlanden begint 
beter te draaien. Afgelopen zo-
mer kon je enkele behangersbijen 
met stukjes blad tussen de poten 
geklemd zien aan- en afvliegen. 
Er nestelen nu waarschijnlijk vijf 
soorten bijen, maar eigenlijk meer 
wespensoorten, waaronder de zeld-
zame grote deukwesp die meestal 
in Limburg gezien wordt; best een 
mooie ontdekking.
Als u zelf eens wilt komen kijken 
naar het insectenhotel in De Oever-
landen, loop dan gerust binnen als 
het hek openstaat. Doorgaans is dat 
op de vrijwilligersdagen dinsdag 
en woensdag tussen 10 en 16 uur, 
maar ook op andere dagen is er soms 
iemand aanwezig. U vindt ons aan 
het begin van het Anton Schlepers-
pad vanaf de Riekerweg gerekend. Al 
snel ziet u dan aan de linkerhand het 
toegangshek.

Hans Bootsma, Vereniging 
“De Oeverlanden Blijven!” 
(Foto en tekst)

Nieuwe 
Dorpengids 
is uit!


