


Wandelen door het dorp Sloten

Sloten heeft een lange en rijke historie. Het 
vormde het levendige hart met winkels en 
voorzieningen van de uitgestrekte landelijke 
gemeente Sloten, die in 1921 werd geanne-
xeerd door Amsterdam. Het dorp heeft dapper 
stand gehouden tegen de oprukkende stad en 
heeft zijn dorpse karakter weten te behouden. 
Het is een gemeentelijk beschermd dorpsge-
zicht. De dorpsstraat, het Dorpsplein (dat tot 
1951 bebouwd was), de Osdorperweg en de 
zijstraatjes vormen, samen met enkele stegen, 
de dorpskern. Deze wandeling begint en ein-
digt bij de Molen van Sloten. De molen is 
iedere dag open van 10 tot 17 uur. Rondleidin-
gen starten tot 16 uur. De audiovisuele presen-
tatie over Rembrandt, die op Sloten gewerkt 
heeft, is te zien in de nok van de molen. Op de 
eerste zolder hangt een expositie met beeld-
materiaal van het leven in Sloten rond 1900.

A. Het ontstaan van Sloten
Oorspronkelijk lag hier een uitgestrekt veen 
moeras, waar nauwelijks mensen woonden. 
Omstreeks het jaar 1000 werd het gebied 
geleidelijk tot ontwikkeling gebracht en ont-
stonden de eerste dorpen. De eerste vermelding 
van een kapel te 'Sloton' is tussen de jaren 993 
en 1049 door monniken opgetekend in een 
middeleeuws gebedenboek.

Sloten zou daarmee zo’n twee eeuwen ouder 
zijn dan Amsterdam. Het oudste Sloten lag mo-
gelijk bij het Slootermeer. Sinds ca. 1175 ligt 
het dorp op zijn tegenwoordige plek op een 
terp aan de Sloterweg. Tot ca. 1950 bleef het 
gebied landelijk en agrarisch. Sindsdien is het 
geleidelijk verstedelijkt door de westelijke 
stadsuitbreidingen van Amsterdam.

Kaart van Sloten, Osdorp, Sloterdijk en omge-
ving in 1615. Rechtsboven ligt Amsterdam.



B. Molen van Sloten
De eerste molen bij Sloten stond in de Rieker-
polder ten zuidoosten van het dorp, maar deze 
moest wijken voor de zandwinning voor de 
bouw van Amsterdam Nieuw-West. In 1991 
opende Koningin Juliana de huidige molen.
De gemetselde onderbouw is nieuw, maar de 
eiken balken uit de stomp zijn authentiek (uit 
1847) en afkomstig van een molen uit de 
Watergraafsmeer. De molen beschikt over een 
lift en functioneert als trouwlocatie. De molen 
vervult ook een rol in de bemaling van de 
Sloterpolder, zodat we droge voeten houden en 
wekt elektriciteit op.

C. Gemeentewapen
Boven de poort van 
de molen is het ge-
meentewapen van de 
vroegere gemeente 
Sloten te zien, zoals 
dat sinds 1816 in ge-
bruik is. In dit ge-
meentewapen zijn 
symbolen van de vier 
'bangebieden' terug te 
vinden waaruit de gemeente Sloten bestond: 
Sloterdijk (een gele ster met een zwarte achter-
grond), Vrije Geer (een driehoek in de vorm 
van taps toelopend – oftewel gerend – stuk 
grasland waarvan de gebruikers vrijgesteld 
waren van het betalen van bepaalde belastingen 
aan de Graaf van Holland), Osdorp (os op 
weiland; oorspronkelijk heette dit Oostdorp) en 
Sloten (drie hangsloten).

Vanaf de molen linksaf de straat volgen tot aan 
de verkeerslichten. Aan de rechterkant ligt de 
Sloterbrug over de Ringvaart van de Haar-
lemmermeerpolder, die de verbinding vormt 

met Badhoevedorp. Deze weg heet Langsom 
en is vernoemd naar een vroegere molenwe-
tering (afwateringssloot) in de Riekerpolder. 
Hier oversteken en de Sloterweg op lopen.

Rechts bij de brug (uit 1962) staat op nummer 
1355 de vroegere brugwachterswoning, die 
in de Amsterdamse Schoolstijl is gebouwd. Dit 
is het hoogste huisnummer van de Sloterweg. 
Tot in de jaren zeventig liep de straat helemaal 
door tot ver in Amsterdam (bij de Overtoom). 
Tegenwoordig bestaan alleen de hoge nummers 
van de weg nog. De Sloterweg begint nu bij de 
Johan Huizingalaan en het laagste huisnummer 
is 675 (Manege de Ruif).

Even verderop staat op nummer 1345 het café-
restaurant 'De Halve Maen'. Al ruim honderd 
jaar is hier een uitspanning gevestigd, aan-
vankelijk met de naam Café Rustoord. Tot 
1922 heette de straat hier Akerweg. Tussen 
1918 en 1925 was hier het vertrekpunt van de 
Gemeentetram Sloten die, aanvankelijk als 
paardentram en later als tractortram, via de 
Sloterweg de verbinding met Amsterdam 
(Overtoomse Sluis) onderhield.
Op het pleintje links met de haringkar was tot 
1983 het eindpunt van de bus naar Amsterdam. 
Bij de laatste herinrichting is dit pleintje 
bestraat met de oude keitjes van de Dam in 
Amsterdam. Voorbij de IJshoeve is even ver-
derop rechts een zijstraat, genoemd naar Gerrit 
van der Puij, een inwoner van Sloten die zich 
zeer heeft ingespannen voor het welzijn van 
het dorp. Hier staan nog enkele oude boeren-
woningen. Aan de linkerkant ligt de Slimme-
weg. Deze weg langs het bedrijventerrein is 
vernoemd naar de weg die Sloten met Osdorp 
verbond, de tegenwoordige Osdorperweg.



Op Sloterweg 1301 staat de voormalige dok-
terswoning, waar vele jaren lang huisarts 
Faber woonde en werkte. Deze dorpsdokter 
behandelde ook paarden.

Hier tegenover bevindt zich de Speeltuin van 
Sloten (met horeca), die al sinds 1923 speel-
plezier geeft aan de lokale kinderen. Tot de 
ingebruikname van de Oude Haagseweg naar 
Schiphol in 1938 ging al het autoverkeer via de 
toen nog veel smallere Sloterbrug naar Schip-
hol. Al dat passerende autoverkeer leidde bij de 
middenstand tot bezorgdheid over de veiligheid 
van de op straat spelende jeugd.

Eendrachtig heeft men in 1921 de speeltuin-
vereniging opgericht. Daarmee is dit één van 
de oudste speeltuinen van Amsterdam. Ieder-
een kan gebruik maken van het terrein en de 
speeltoestellen. Voor leden worden door het 
jaar heen diverse activiteiten georganiseerd.

Op de vlaggenmast rechts voorbij de brug op 
het speeltuinterrein wordt met een zwarte mar-
kering aangegeven hoe hoog het water zou 
staan als er geen dijken, molens en gemalen 
zouden zijn!

De Sloterweg ligt 1,50 meter onder NAP. De 
speeltuin ligt nog 70 cm lager. Als de dijken 
doorbreken, staat daar 2,20 meter water en 
steekt alleen de nok van het dak van het speel-
tuingebouw boven het water uit.

Sloterweg 1293 is een prachtige herbouwde 
boerderij, waar een melkveehouderij was 
gevestigd. Later werd het een opslag van een 
melk- en zuivelhandelaar, die daar ook var-
kens hield. Tegenwoordig is het een woonhuis.

'Akerstein' op nummer 1291 is in 1870 als 
boerderij gebouwd. Later werd het een foura-
gehandel, waar hooi- en strobalen, vee- en 
kippenvoer en lijnkoeken voor melkvee wer-
den verkocht. Daarna ging men over op de 
verkoop van huisdierenvoedsel en hengelsport-
artikelen.

D. Winkelcentrum Sloten
Aan de gevels in het dorp is nog goed te zien 
dat dit grotendeels winkelpanden waren 
(waarachter gewoond werd). Sloten was dan 
ook hèt winkelcentrum van de gelijknamige 
grote landelijke gemeente. Rond 1925 waren er 
tientallen winkeltjes gevestigd, o.a.: 7 krui-
deniers, 7 schoenmakers, 4 slagers, 4 bakkers, 
4 tabakswinkels, 3 barbiers, 3 kleermakers, 1 
melkwinkel, 1 groenteboer, 1 winkel met land-
bouw- en 1 met huishoudelijke artikelen. En… 
er waren maar liefst 7 cafés! Alle winkels zijn 
verdwenen, maar de winkelpuien blijven stille 
getuigen van de geschiedenis. We gaan drie-
kwart eeuw terug.

Nummer 1285: kapper waar mannen zich lieten 
scheren en ieder zijn eigen kwast in de kast had 
hangen en 1283: verkoop sigaren en sigaretten.



Op 1252 staat een mooi vrijstaand monumen-
taal pand (uit 1893) met twee monumentale 
beuken ervoor.
Ernaast op nummer 1246 staat tegenwoordig 
een nogal detonerend nieuwbouwblok. Rond 
1900 was hier het kapitale woonhuis van de 
notaris, dat in 1925 werd verbouwd tot Hotel 
'Modern'. Hier werd op zondagmiddag op de 
muziek van een orkestje gedanst. Tijdens de 
Olympische Spelen van 1928 werden de roei-
wedstrijden op de Ringvaart gehouden. De 
Australische roeiploeg logeerde hier. Tijdens 
de mobilisatie in 1939 werd het hotel door het 
leger gevorderd en gebruikt als commandopost

voor de luchtverdediging van Schiphol. Van 
1940 tot 1945 was het een commandopost van 
de Duitse luchtafweer. Na de oorlog waren hier 
een naaiatelier, een bontweverij en een keuken-
centrum gevestigd. In 2000 werd het pand 
afgebroken om plaats te maken voor deze 
nieuwbouw. Tegenwoordig zou een dergelijke 
bouwstijl in het dorp niet meer mogelijk zijn, 
omdat de cultuurhistorische waarden nu veel 
beter beschermd worden.

E. Paardentram
Hier schuin tegenover ligt links naast het mo-
numentale pand op nummer 1277 (uit 1879) op 
het pad achter het hek een kort stukje tram-
rails. Verder is het spoor naar de voormalige 
paardentramremise (uit 1918) achterop dit 
terrein te volgen: de rails werden vervangen 
door klinkers. In 1922 namen tractoren het 
werk van de paarden over, waarna bus G het in 
1925 weer overnam van de tram. Toen kwam 
hier een wagenmakerij waar boerenwagens en 
kruiwagens werden gemaakt en hersteld. De 
tramremise is in 1988 gesloopt.
Ook was hier de stalling van de handbediende 
brandspuit van de vrijwillige brandweer van 
het dorp. De originele brandspuit staat nu bij 
de Molen van Sloten.



Aan de overkant op Sloterweg 1244 was een 
van de kleine winkeltjes die Sloten ooit rijk 
was: een winkel waar kruidenierswaren, petro-
leum en klompen werden verkocht.

Schuin rechts aan de overkant is de Lies Bak-
huyzenlaan, genoemd naar een prominente 
dorpsbewoonster. Die laan leidt sinds 1955 
naar volkstuinpark VAT (Vereniging Amateur 
Tuinders), opgericht in 1919 (open van mei t/m 
september). Je kunt daar heerlijk wandelen en 
genieten van de prachtig onderhouden tuinen. 
Het is ook mogelijk om over de houten brug 
over te steken naar buurpark Eigen Hof (open 
mei t/m september). Dat is een leuk dorps-
ommetje, maar dat slaan we nu even over.

Hiertegenover gaan we linksaf de zijstraat in. 
Dit is de Akerpolderstraat, genoemd naar de 
eerder genoemde Akerpolder. Links is op nr. 5 
een fraai gerenoveerd pand te zien met een 
trapgevel.
Hiernaast het Wees- en Armenhuis uit 1905. 
Tegenwoordig wonen hier starters op de wo-
ningmarkt. Er tegenover ligt een parkje. De 
arme oude mannen mochten hier hun eigen

groenten verbouwen. In het parkje staat een 
bescheiden gedenkteken ter herinnering aan 
de Nederlandse gevallenen in Nederlandsch-
Indië in de jaren 1945-'49 (12).

Bij de hoek van de Nieuwe Akerweg zien we 
links aan het eind van de straat het Dorpshuis, 
waar de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp (sinds 
1962) bijeenkomt. Dit is een vrijwilligersorga-
nisatie met werkgroepen, die zich op velerlei 
manier inzetten voor het landelijk gebied in 
Amsterdam Nieuw-West. Op de gevel is ook 
het wapen van de voormalige gemeente Sloten 
te zien.

F. Sloterkerk
Vanaf de Nieuwe Akerweg is er een mooi zicht 
op de Sloterkerk. De oudste kerk van Sloten 
was een kapel ten zuidwesten van het Slooter-
meer. In de Middeleeuwen werd op een terp 
ten noorden van de Sloterweg de eerste stenen 
kerk gebouwd. In 1573 is deze kerk na het 
beleg van Haarlem door de Geuzen in brand 
gestoken. De kerkelijke gemeente ging in 1583 
over tot de Hervorming. Een klein deel van het 
muurwerk van het middengedeelte (schip) van 
de verwoeste kerk is gebruikt bij de bouw van 
de nieuwe protestantse kerk. Dit kerkgebouw is 
door diverse tekenaars en schilders (onder wie 
Rembrandt) vastgelegd.

Nadat dit gebouw wegens bouwvalligheid 
moest worden gesloopt, verrees in 1861 de 
huidige Waterstaatskerk. Het is een neoclassi-
cistisch ontwerp van architect P.J. Hamer. De 
bouwvallig geworden toren is in 1964 afgebro-
ken en herbouwd. Het gebouw is in 1997 op de 
Rijksmonumentenlijst geplaatst. Uit de oude 
kerk zijn het Knipscheerorgel uit 1851 (met



één klavier), de preekstoel uit 1664 met klank-
bord uit 1860, de lezenaar uit 1664 bewaard 
gebleven. De grote klok dateert uit 1516. In de 
kerk wordt op zondagochtend gekerkt. In de 
middag worden hier regelmatig concerten geor-
ganiseerd.

Hier gaan we rechtsaf. Op nummer 13 zat het 
postkantoor. Let vooral op de bijzondere gevels 
van de etagewoningen Osdorperweg 5 en 3 
voor personeel van de paardentram (daarna 
Þetsenmaker en later poelier). Aan de overkant 
op nummer 8 was een slagerij, later verfma-
lerij, lampen- en tenslotte een kaas- en delica-
tessenwinkel.

G. Begin Osdorperweg
Op de hoek rechts op nummer 1, is een pand 
dat in 1986 heel mooi in oude stijl gerestau-
reerd is. Vroeger was dit een tapperij en kofÞe-
huis met doorrijstal. Met paard en wagen kon 
je vanaf de Sloterweg de stal inrijden om er via 
de achterliggende steeg (Ouwe Loerd) zonder 
te hoeven keren weer uit te rijden. Waarschijn-
lijk is dit de plek waar de bebouwing van het 
huidige Sloten is begonnen. Hier kwamen de 
drie wegen samen die Sloten met de omgeving 
verbonden: de Osdorperweg (voorheen Slim-

meweg) naar Oud Osdorp, de Akerweg (tegen-
woordig Sloterweg) richting Badhoevedorp, en 
de Dorpsstraat, overgaand in Sloterstraatweg, 
nu Sloterweg, richting Amsterdam.

Hier gaan we linksaf en lopen aan de overkant 
(oneven zijde) door op de Sloterweg. Je komt 
langs enkele oude panden: 1263 was het ta-
baks- en schrijfwarenwinkeltje van Jan Panne-
tje en Rooie Trijn. Aan de overkant op 1236 
was een bakker; ernaast op 1234 een kapper. 
1261 met een klokgevel; daarnaast 1259, in een 
pand met houten voorgevel in groene Holland-
se stijl, een fotowinkel. Aan de grote deuren en 
het ronde metselwerk is op 1257 nog te zien 
dat hier de hoefsmid zat. Paarden stonden voor 
de deur op hun beurt te wachten.







G. Oudste boerderij
Daar weer naast op 1253 de oudste boerderij 
(uit 1668) van het dorp, die deels nog in 
originele staat verkeert. Het pand met de op-
vallende muurankers onder de vensterbanken 
was sinds 1850 een melkveebedrijf. De koeien 
konden grazen op de weilanden achter de 
boerderij, waar nu de volkstuinen liggen. Toen 
deze weilanden een andere bestemming kre-
gen, begonnen de eigenaren hier een kippen-
boerderij. Vanaf de voorzijde van het pand is 
links de aangebouwde keuken (met het schuine 
dak); rechts daarnaast de hogere opkamer, met 
daaronder de kelder. Tussen de lage ramen is 
de voordeur. Helemaal rechts was een kappers-
zaakje gevestigd.

Buslijn G reed tot 1965 door de Dorpsstraat.

De dorpsstructuur bestaat uit een paar hoofd-
wegen met haaks daarop enkele zijstegen naar 
de lager gelegen achterterreinen, waar zich ook 
nog woningen bevinden.

In 1251 was een café; 1249 was een banket-
bakker en later een drukkerij en in 1243 kocht 
je rokerswaren en was later het postkantoor 
gevestigd. 1239 was de (katholieke) slagerij. In 
1237 kocht je groenten. 1233 was de (protes-
tantse) slagerij en op 1231 was een wagenma-
kerij en melkrijderij. De melk van de boeren 
werd hiervandaan naar de stad gebracht.



Waar nu enkele nieuwbouwwoningen staan, 
stond tot de jaren tachtig van de 20e eeuw een 
boerderij. Hier was een grote winkel (ga-
lanterie) waar – naast haarden, kachels en land- 
en tuinbouwmachines – ook servies en speel-
goed werden verkocht. Later was hier een 
kantoor van de Staatsloterij gevestigd. In het 
buurpand 1223 was eerst een bakkerij geves-
tigd en sinds de jaren dertig een drogisterij.

De slagers voor de deur van de winkel.

Daarnaast op 1219 het pandje van aannemers-
bedrijf Koenen. Dit familiebedrijf is nog altijd 
actief en heeft veel panden in het dorp en om-
geving gebouwd. De huidige grote werkplaats 
ligt achter op de werf.

Op 1217 was van oorsprong een zadelmakerij, 
later een kruidenier en tot slot een beeldenwin-
keltje waar katholieke gelovigen o.a. rozen-
kransen, bidprentjes en Mariabeeldjes kochten. 
Ook de begrafenisondernemer was hier geves-
tigd.
Tegenover de kerk bevindt zich op 1209 toe-
passelijk 'Café Kerkzicht'. Leuk te vermelden: 
toen de uitbater wist dat aan de overkant een 
kerk gebouwd zou gaan worden, gaf hij zijn

café al die naam, terwijl er toen nog helemaal 
geen zicht op een kerk was…

Op 1205 was een snoepwinkeltje (voor 1 cent: 
6 zoute droppen). 1201: pand van de loodgieter 
van het dorp. Op 1195 kochten de Slotenaren 
hun schoenen.

H. Tolhuis
Op 1191 staat het voormalige Tolhuis. Dit 
herinnert nog aan de tijd dat de Sloterweg een 
tolweg was (Koninklijk Besluit van 24 juli 
1816). De tol werd ingesteld om de bestrating 
van de zandweg en het planten van bomen 
langs te weg aan de landeigenaren terug te be-
talen. Ook onderhoud werd eruit betaald. Na de 
annexatie van Sloten door Amsterdam werd de 
tol in 1923 opgeheven. Later was hier de Am-
sterdamse GG&GD gevestigd en werd het 
pand gebruikt als consultatiebureau.

Op 1185 was de eerste radio- en TV-winkel van 
het dorp gevestigd. De meeste Slotenaren za-
gen hier in de etalage hun eerste televisiepro-
gramma's. Aan de rechterkant bevindt zich 
sinds 1937 de toegang tot Volkstuinpark 'Eigen 
Hof', een van de mooie groene oases die Sloten 
rijk is.



J. Sloterweg
Vanaf hier loopt de prachtige Sloterweg met 
aan weerszijden de sloten 'naar de stad'. De 
weg naar Amsterdam werd in de 14e eeuw aan-
gelegd en in 1818 van klinkers voorzien. De 
weg was tot aan het begin van de 16e eeuw de 
belangrijkste landverbinding tussen Amster-
dam en de rest van Holland. Keizer Maximili-
aan ging hier in 1489 te bedevaart naar de 'Hei-
lige Stede van Amsterdam'. Vanuit Leiden was 
hij, samen met zijn gevolg, het Haarlemmer-
meer overgestoken en in Sloten aan land ge-
gaan om daarvandaan zijn tocht naar Amster-
dam voort te zetten.

Het is zeker de moeite waard om eens over 
deze prachtige weg met aan weerszijden sloten 
'naar de stad' te wandelen of Þetsen, maar voor 
deze rondwandeling steken wij nu over. De 
zijweg Ditlaar is in 1960 aangelegd ter ont-
lasting van het dorp. De naam verwijst naar de 
hofstede van dijkgraaf Ellard Ditelaar, die in 
1953 voor deze weg moest wijken.

K. Sint-Pancratiuskerk
We lopen terug het dorp in naar de Rooms-
katholieke Sint-Pancratiuskerk uit 1901. Voor 
die tijd werd de gelijknamige kerk aan de Os-
dorperweg in landelijk Oud Osdorp gebruikt, 
maar de toren woei eraf en de kerk verzakte 
door vervening van de omliggende polders. Op 
de hoek van de toren is een beeld van de 
heilige Pancratius aangebracht. De kerk te 
Sloten is het eerste door Jan Stuyt (leerling van 
P.J.H. Cuypers) ontworpen kerkgebouw. Het is 
een kleine driebeukige basilicale kerk, ge-
bouwd in een min of meer neogotische stijl.
Deze stijl is vrij sober in vergelijking met de 
meer 'traditionele' rijke neogotische stijl die de 
norm was voor katholieke kerken in die tijd. 
De kerk heeft een korte vierkante toren en een 
ondiep rechthoekig koor.

Nadat al eerder het interieur was gerestaureerd, 
werden in 2005 het dak en de torenspits onder 
handen genomen. Binnen in de kerk zijn o.a. 
een prachtig houten beschilderd plafond, een 
Ypma-orgel uit 1882 (2 klaviers), mooi ge-
schilderde staties en een prachtig altaar. In de 
kerk worden op zaterdagavond en zondag-



ochtend vieringen gehouden. De kerk en de 
naastgelegen pastorie hebben de rijksmonu-
mentale status. Achter de kerk ligt een groot 
kerkhof, waar nog regelmatig begraven wordt. 
De plataan op het plein is monumentaal.

L. Banpaal
Op nummer 1190 staat het pand waar tot 1940 
de hoofdonderwijzer van de naastgelegen St. 
Jozefschool woonde. Tijdens de bezetting werd 
het huis gevorderd door de Duitsers. Na de oor-
log wilde de hoofdonderwijzer hier niet langer 
wonen en werd het huis verbouwd tot klooster.

Er kwamen zes nonnen te wonen, die lesgaven 
op de katholieke scholen in Sloten en Badhoe-
vedorp. De gevelsteen herinnert nog aan deze 
tijd. Nog altijd gaan kinderen hier naar school 
in het naastgelegen pand: het gebouw wordt nu 
gebruikt door De Driesprong, een school voor 
speciaal basisonderwijs.

Tussen nummer 1204 en 1208 gaan we rechts-
af de steeg in en komen hier bij de Banpaal  uit 
1794. Tegenwoordig staat deze ingebouwd 
tussen de huizen, maar aanvankelijk stond deze 
vrij en was van een afstand zichtbaar als aan-
duiding van de bangrens van Amsterdam. De 
Latijnse tekst Terminus Proscriptionis bete-
kent: Uiterste Palen der Ballingen. Dit was de 
grens van het rechtsgebied van Amsterdam. 
Bannelingen (mensen die uit de stad verbannen 
waren) mochten niet voorbij dit punt komen. 
Van de oorspronkelijk zes banpalen langs 
hoofdwegen naar Amsterdam, staan er nu nog 
drie, waarvan alleen deze in Amsterdam.

Langs overduidelijke winkelpanden: 1208 was 
een bakker, 1210 een luxe kruidenierszaak en 
later een kofÞebranderij, 1214 een kleine ro-
kerswaren- en schoolboekenwinkel. We passe-
ren een eenvoudig houten poortje, dat gemeen-
telijk monument is. Dit was voor kinderen die 
met de Þets kwamen, jarenlang de toegang tot 
de achterliggende openbare school. Daarnaast 
op 1216 het schoolmeestershuis. Op 1218-1220 
was een ijzerwarenzaak.

M. Politiebureautje
Op de hoek staat het kleinste Politiebureautje 
van Nederland, een gemeentelijk monument uit 
1866, waar nu een info/winkeltje is. Open: za/
zo 13:00-17:00 uur, 1 april t/m 31 oktober. Tot 
eind 2015 was het gebouwtje nog in gebruik bij 
de politie. Binnen is een cel met unieke cel-
deur, een keuken, WC en een kantoortje.



Veel Slotenaren – opgepakt wegens openbare 
dronkenschap – sliepen er hun roes uit.

Hier staat de 
brandmelder uit 
de jaren dertig. 
Omdat men toen 
geen telefoon 
had, drukte je 
op de knop van 
deze paal om de 
brandweer te 
alarmeren. Op 
de achterzijde 
zit een verbor-
gen knop waar 
de politie direct 
contact kon ma-
ken met de 
meldkamer.

N. Dorpsplein
Rechts ligt het Dorpsplein. Dit lijkt een oud 
pleintje, maar in de huidige vorm dateert het 
uit de jaren negentig van de 20e eeuw. Hier 
stond het grote pand van Café Speeltuin/ 
Rechthuis, dat is afgebroken in 1951. Hier 
werd in 18e eeuw bij toerbeurt op het grond-
gebied van Sloten rechtgesproken.
Achter het grote pand bevond zich aan de 
kerkzijde een bescheiden speeltuin, waar 
kinderen van klanten zich konden vermaken. 
Toen de Sloterschool nog open was, was hier 
een basketbalveldje voor het speelkwartier. 
Rechts door het poortje was de toegang tot de 
kleuterschool.
Op het plein staat de oude Slotense waterpomp, 
die oorspronkelijk naast de politiepost stond. In 
1991 werden hier archeologische opgravingen 
gedaan. Er zijn toen resten van boerderijen uit 
circa 1175 gevonden. Dit staat ook vermeld op 
het straatnaambordje..
Over het plein rechtsaf het Kerkrondje op. 
Rechts in de hoek is op Osdorperweg 20 de 
oude schoolpoort van de Sloterschool, de open-
bare basisschool, die sinds 1595 bestond, maar 
in 1985 door een gebrek aan leerlingen geslo-
ten werd. Nu wonen er drie gezinnen.

Politiebureautje met dorpspomp, daarnaast het 
oude Rechthuis, op de plek van het huidige 
Dorpsplein; 1928.



Rechtsaf, tussen de paaltjes door, het smalle 
paadje op. Aan de linkerkant staat een rijksmo-
numentale rode beuk. De schatting is dat de 
boom rond het jaar 1800 is geplant. Mogelijk 
door de toenmalige dominee, want hij staat op 
de grond die hoort bij de voormalige pastorie 
van de Sloterkerk.

Rechtsaf het Kerkrondje vervolgen. De kerk 
staat op een rond perceel waar het oude kerk-
hof ligt. Dit is een restant van een terp waar-
omheen een ringsloot liep.

P. Arbeiderswoningen
Voor de kerk rechtsaf langs een hofje van bij-
zondere arbeiderswoningen. De kleine monu-
mentale woningen zijn feitelijk rug-aan-rug 
gebouwd en hebben hun voordeuren in de ste-
gen. Hier (en in de andere kleine huizen aan de 
stegen) woonden ambachtslieden en arbeiders 
van nabij gelegen boerderijen.

Middenin dit bijzondere wooncomplex is bij de 
nummers 40 en 42 in een zijsteeg op witte 
vlakken nog de oude nummering te zien, die 
gold in de toenmalige gemeente Sloten: A309 
en A310. De letter gaf de buurt aan; het cijfer 
het huisnummer. Na de annexatie heeft Am-
sterdam de oude nummers vervangen.

Op Osdorperweg 70, aan het eind rechts staat 
een fraaie monumentale  boerderij uit de twee-
de helft van de 19e eeuw, de hoeve Welgelegen. 
Het boerencomplex bestaat uit een voorhuis, 
aangebouwde stal, een hooihuis in de vorm van 
een stolp, een achterhuis, een boerenschuur en 
een traditioneel erf.
Bij de kruising oversteken en aan de overkant 
rechtsaf het voetpad volgen, daarna links af-
dalen naar de ingang van Natuurpark Vrije 
Geer.

Er was hier tot ver in de twintigste eeuw een 
weids veenweidegebied, dat zich kilometers



ver uitstrekte tot de omgeving van het Surina-
meplein. Hier konden onder andere de koeien 
van boerderij Welgelegen rustig grazen. In de 
jaren vijftig verdwenen de boerenbedrijven en 
werden Slotervaart en Osdorp en het Tuin-
bouwgebied Sloten gebouwd. Dit gebied is dus 
sterk veranderd! Na dertig jaar moesten de 
tuinders hier op hun beurt wijken voor de nieu-
we wijk Nieuw Sloten, die hier rechts ligt.

Q. Natuurpark Vrije Geer
Het natuurpark is genoemd naar een deel van 
de gemeente Sloten, een driehoekig gebied, dat 
zich uitstrekte van de zuidoostpunt van het 
Slootermeer tot aan het Haarlemmermeer. 
Overal is de veenweide rond Sloten verdwe-
nen, behalve hier.
Bij de bouw van Nieuw Sloten dreigde ook dit 
gebiedje te verdwijnen. Bewoners van het dorp 
Sloten hebben hiertegen met succes actie 
gevoerd en middels het referendum Red het 
Weilandje Vrije Geer in 1995 het gebied veilig 
kunnen stellen. Nu is hier een natuurgebied, dat 
onderdeel vormt van de Ecologische Hoofd-
groenstructuur de Groene AS.

Vrijwilligers helpen bij het beheer van het 
park. Verderop rechts staan vier nestpalen, 
waar ooievaars al een paar jaar met succes 
broeden.
Aan het eind van het natuurpad gaan we linksaf 
langs de Plesmanlaan, vernoemd naar de eerste 
directeur van de KLM. Verderop steken we de-
ze grote weg over. Voorbij de basisschool gaan 
we rechtsaf de brug over.

R. Akersluis
Hier ligt de Akersluis, waar het scheepvaart-
verkeer een hoogteverschil van 1,5 meter kan 
overbruggen. Links is het gemaal van Sloten 
uit 1951, met gevelsteen uit Sloterdijk, dat 
ervoor zorgt dat het land van de Westelijke 
Tuinsteden droog blijft. Bij voldoende wind 
neemt de Molen van Sloten deze taak over.
We maken onze rondwandeling compleet en 
komen langs een kaasboerderij (geopend op 
vrijdag en zaterdag) en een restaurant. Met de 
molen al weer in zicht, passeren we Brouwerij 
'De 7 Deugden', waar meer dan tien biersoorten 
ambachtelijk worden gebrouwen. Wellicht een 
mooie afsluiting van deze wandeling!
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