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Donderdag 23 mei
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Vrijdag 24 mei
Vanaf 22:00 uur tot maandag 27 mei 5:00 uur: zuidkant A10 Zuid en afslag 
‘Sloten’ richting Amstelveen zijn dicht. Meer info: zuidas.nl. Klik op kaartje.
Zaterdag 25 mei
•  10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer, 

Sloten. Help mee! Koffie, thee en koek zijn aanwezig. Zelf brood meenemen. 
Info: Ruud Lutterhof, tel. 06 – 287 41 952.

• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 26 mei
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•  11.00 – 12.30 uur: Excursie: ontdek met Juultje Joosten (IVN) de lente in 

Natuurpark Vrije Geer. Start: noordingang park, Plesmanlaan Na afloop: 
vrijwillige bijdrage. Meer info: natuurexcursie@hotmail.com.

• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
•  14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten, 

inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evene-
menten@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

Maandag 27 mei
•  20.00 uur: Dorpsraadvergadering in het Dorpshuis. Wilt u iets aan de orde 

stellen? Mail dan naar sjoerd-jaasma@hotmail.nl.
Dinsdag 28 mei
•  20.00 uur: Klaverjassen in het Parochiehuis op Sloten. Deelname: € 2,50. De 

opbrengst is voor de Pancratiuskerk. Kom gezellig meedoen!
Woensdag 29 mei
•  20.00 – 22.00 uur: Minicursus ‘Wilde Planten’ door Hanneke Waller (KNNV 

Amsterdam) in de Bretten. Geschikt voor beginners met belangstelling maar 
nog weinig kennis van planten. Meer info: knnv.nl/amsterdam. 

Gezocht: bloempotjes
Om de wilde bijen (en andere 
insecten) te helpen, zal op Natuur-
park Vrije Geer een insectenhotel 
verrijzen. Hiervoor zijn de bouwers 
nog op zoek naar van die roodste-
nen terracotta bloempotten. U weet 

wel: van die ouderwetse potjes, niet 
geglazuurd of anderszins behan-
deld. Graag inleveren op zaterdag 
25 mei tussen 10 en 14 uur op het 
park, waar de beheergroep dan aan 
het werk is. 

Ooievaars geboren
Zowel op het Slotense Natuurpark 
Vrije Geer als op de Oud Osdorpse 
Lutkemeerschool zijn weer jongen 
geboren! (Hoeveel is nog onbekend.) 
De ouders kotsen namelijk voer uit 
voor hun kroost. 
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Donderdag 18 april
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Zaterdag 20 april
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 14.00 uur: Gratis workshop ‘Bijenhotels maken’. Van oud wijnkistje, boom-

stam en bamboestok (als je hebt, zelf meenemen graag) hotel maken (voor 
thuis). Tuinpark Eigen Hof, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lopen 
vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.

Zondag 21 april
• 10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten is open.
• 11.00 - 15.00 uur: Paasbrunch, rondleiding (om 12.30 uur) en bijpraten over 

het behoud van boerderij De Boterbloem. Tuinen van de Lutkemeer, einde 
Etnastraat, Oud Osdorp.

Zondag 28 april
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten, 

inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren: evene-
menten@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten.

AGENDA

Geen Mountainbikeroute
Op 11 april besprak de gemeenteraad de uitkomst van het ‘mountainbike-
onderzoek’ met de gemeenteraadscommissie. Het zag er lang naar uit dat 
er een Mountainbikeroute in De Oeverlanden zou komen. De vereniging 
‘De Oeverlanden Blijven!’ was daar zeker niet blij mee. Nu blijkt dat 
ook de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur de komst 
van dit tracé door deze beschermde natuur niet ziet zitten. Bovendien 
oordeelden de onderzoekers dat een dergelijke route “niet opportuun is 
en conflicterend is met overig recreatief gebruik in het verlengde van het 
Amsterdamse Bos”. Ze hebben er erg veel woorden voor nodig, maar de 
route komt er dus niet. Ook de eerder gesuggereerde komst van een tracé 
door Sportpark Sloten is van de baan.

AKERTJES

De werkgroep Sloten heeft overlegd met 
vertegenwoordigers van de gemeente over 
het langdurige (sinds mei 2018) werk in 
de Slotense dorpskern. 

Dit gebeurde naar aanleiding van 
klachten van bewoners over de lange 
duur, de tijdelijke verkeersmaatregelen en 
trillingsgevaar. 

Waarom zo langdurig?
De gemeente kiest ervoor om nu zoveel 
mogelijk werkzaamheden boven en 
onder de grond te combineren. Naast het 
herbestraten gaat het om het vernieuwen 
van gas en elektra. In de praktijk blijkt 
dat van tevoren niet altijd te voorzien is 

hoeveel (en welk) werk er onder de grond 
nodig is. Bij de nutsvoorzieningen betekent 
dit regelmatig dat er andere specialisten 
nodig zijn om het werk naar behoren uit 
te voeren. Deze medewerkers zijn niet á la 
minuut beschikbaar. Daardoor ontstaan 
wachtpauzes en ligt het werk op straat 
steeds stil. De gemeente gaat er vanuit dat 
de weg na dit Groot Onderhoud voorlopig 
niet meer open hoeft. Wij merkten dat de 
gemeente en de aannemer zeer betrokken 
zijn en hun best doen om alles zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.
Vanwege Koningsdag en ‘Sloten op z’n 
kop’  zullen de werkzaamheden tijdelijk 
onderbroken moeten worden om de 
Sloterweg begaanbaar te houden. 

Dat betekent dat de laatste fase van de 
herbestrating (deel van de Speeltuin tot 
aan de afsluitpaaltjes Sloterweg) pas na 
de eerste week van september kan starten. 
De herinrichting zal in november worden 
afgerond. 

Omleidingsroute 
Nu het hart van de dorpskern aan 
de beurt is en ook de Osdorperweg 
tot aan de Sloterkerk open ligt, zijn 
tijdelijke verkeersmaatregelen en 
tijdelijke bewegwijzering hard nodig. 
Als werkgroep zijn wij van mening dat 
de huidige bebording is niet overal even 
duidelijk is. Dit leidt tot vervelende 
situaties. In het gesprek hebben we de 
gewenste verbeteringen in de bebording 
doorgenomen. De gemeente verwacht deze 
verbeteringen snel te kunnen uitvoeren. 

Trillingen
Veel oude Slotense woningen zijn 
gevoelig voor trillingen. De aannemer 
gebruikt bij dit werk zo licht mogelijke 
machines en zijn medewerkers hebben 
instructies gekregen om zacht te rijden. 
Op enkele plekken zijn trillingmeters 
geplaatst om dit te monitoren. Tot dusver 
zijn geen te grote trillingen gemeten. 
Bij de werkzaamheden aan de smalle 
Osdorperweg wordt extra gelet op het 
vermijden van trillingen.  

Peter de graaf, werkgroep Sloten

Groot Onderhoud Sloterweg

Hebt u niets te zoeken in de Dorpskern van Sloten? Rijd dan om!

Beide kerken in de Slotense dorpskern 
vieren uiteraard het Paasfeest.

SLOTERKERK
Diensten in de Protestantse kerk: Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19:30 uur 
wordt een kringviering met heilig 
avondmaal gehouden. Op Paasmorgen 
zondag 21 april begint om 10:00 uur een 
feestelijke Paasviering met klassieke 
paasliederen en een moderne uitleg 
van het Paasverhaal. Na afloop gezellig 
napraten in Vink & Boer (achter de 
kerk) met koffie, thee, limonade en 
natuurlijk Paasbrood. In beide diensten 

gaat dominee Martijn van Leerdam 
voor. 

ST. PANCRATIUSKERK
Vieringen in de Katholieke kerk: Op 
donderdag 18 april om 19.00 uur: 
Witte Donderdag-eucharistie. Op 
Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur: 
Kruisverering. Op zaterdag 20 april om 
21.00 uur: Paaswake met eucharistie. 
Op Paasmorgen zondag 21 april 10.30 
uur: Hoogfeest van Pasen (Eucharistie), 
met medewerking van het Latijns Koor 
‘Vox Laudans’. Bij alle vieringen gaat 
Kapelaan Henk Versteeg voor. 

Pasen in de Slotense kerken

Er wordt weer gebroed op Natuur- 
park Vrije Geer en op de schoorsteen 
van de Lutkemeerschool! 
(Foto: Ruud Lutterhof)
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“Hoe houden jullie het vol?” wordt vaak gevraagd. En toegegeven, soms 
heb je een dip en weet je ook even niet meer welke schouder je er nu weer 
onder moet zetten.

Blijf De Boterbloem steunen!

Het gaat goed met het Over de 
Rand-initiatief op Oud Osdorp! Er 
is ook steun van de gemeente. Voor-
uitlopend op de leuke activiteiten 

die hier georganiseerd gaan worden, 
heeft de Groengroep het ‘dorpsplein’ 
weer toonbaar gemaakt. Er zijn 
al plannen voor: wandeltochten, 

fietstochten, creatief knutselen voor 
vrouwen, kinderactiviteiten en een 
buurtborrel. Als je hierin geïnte-
resseerd bent en/of mee wilt helpen 
in de Groengroep en/of een andere 
activiteit/initiatief wilt aanmel-
den, mail dan je mobiele nummer 
naar info@overderand.nl. Er komen 
app-groepjes, zodat activiteiten 
makkelijk georganiseerd kunnen 
worden. Zie ook de Facebooksite 
OverdeRand. (Foto: Petra Worm)

Over de Rand-pleintje is ‘aangeharkt’

Op 12 mei genoot iedereen In de monu-
mentale boomgaard van Boerderij De Bo-
terbloem van een spetterend optreden van 
de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht.

Maar dan loop je naar buiten en zie 
je die prachtige Lutkemeerpolder. 
En dringt het idiote verhaal weer 
tot je door. Dat iedereen de polder 
eígenlijk wil behouden, maar dat 
het niet gebeurt omdat veel mensen 
denken dat het niet kan.

Andere keuzes
En dan komt de energie vanzelf. 
Want natuurlijk kán het. Het zijn 
nog steeds keuzes die gemaakt 
kunnen worden. De situatie is niet 
anders dan een jaar geleden. Of 
tien jaar geleden. Met dat verschil 
dat veel meer mensen zich nu reali-
seren dat we niet door kunnen gaan 
met het vernietigen van de aarde. 
Met een wereld die alléén om geld 
en groei draait.

Groeiende steun
En het begint te schuiven. Universi-
teit Wageningen schaart zich achter 

het alternatief ‘Biopolder’, net als 
potentiële financiers, voedselorgani-
saties en toekomstboeren. Advoca-
ten tonen aan dat het bestemmings-
plan nietig is, omdat het mede door 
corruptie tot stand is gekomen. De 
ontwikkelaar geeft toe dat er nog 
wel heel wat aan de infrastruc-
tuur zou moeten veranderen om 
zijn gedroomde distributiecentra 
daadwerkelijk in de Lutkemeer te 
kunnen vestigen. Mede-aandeel-
houder provincie Noord-Holland 
heeft zelfs laten weten Amsterdam 
te steunen mocht zij besluiten toch 
niet te gaan bouwen.

Nog volop kansen
Er staat nog heel veel te gebeuren: 
het Flora en fauna-onderzoek is er 
nog steeds niet, het bestemmings-
plan moet nog worden aangepast, 
omgevingsvergunningen aange-
vraagd en ondertussen lopen de 

procedures door om het gebied tot 
Beschermd Dorpsgezicht te verkla-
ren en om het gehele bestemmings-
plan te herzien.

Houd moed!
Dus voor al onze donateurs, vrien-
den en sympathisanten bij deze een 
hart onder de riem: Geef de moed 
niet op! Er zijn nog volop mogelijk-
heden voor ons groene stadsbestuur 
om tot inkeer te komen. Wij bieden 
ze graag die kans!

Alies Fernhout


