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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)

nummer 2011

Donderdag 13 juni
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
•  19.00 – 21.00 uur: Workshop “Groen in de  buurt”, Huis van de Wijk België, 

Hageland 119, Nieuw Sloten. Gratis toegang.
Vrijdag 14 juni
•  Vanaf 17.00 uur: Haringparty met om 17.30 uur optreden ‘Sloten vol Noten’. 

Gratis haring; drankjes betalen. Aanmelden: evenementen@molenvansloten.nl. 
Akersluis 10, Sloten.

Zaterdag 15 juni
• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 16 juni
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•  11.00 – 14.00 uur: Plantenexcursie door rijke Oeverlanden-vegetatie met 

Hans Bootsma en Nico Jansen. Gebouw ‘De Waterkant’, Anton Schlepers-
pad. Deelname € 2,50/kinderen gratis. Aanmelden niet nodig.

• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
• 13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
•  15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: O.a.: Beethoven, Mozart en Schubert 

door 10 talentvolle studenten van het Amsterdams Sweelinck Conservatori-
um. Toegang: € 10 (Vrienden: € 9). Osdorperweg 28, Sloten.

Dinsdag 18 juni
Geen bingo bij de Molen van Sloten. Is uitgesteld naar 9 juli om 14.00 uur.

Sloterkerk om de week
Na lang wikken, wegen en overleg (op 31 maart) 
met protestantse gemeenteleden van de Sloter-
kerk en De Opgang (Osdorp) is een historisch 
besluit genomen: Met ingang van 5 januari 2020 
is de Sloterkerk nog maar om de week in gebruik. 

Voortaan wordt om-en-om op zondagochtenden 
in de Sloterkerk en De Opgang in Osdorp gekerkt. 
Het zal vreemd zijn om het ‘uitnodigende’ klokge-
lui van 9.45 uur en het ‘Onze Vader-luiden’ rond 

11.00 uur niet langer wekelijks op zondag op  
Sloten te horen… De belangrijkste reden voor 
deze drastische maatregel is het chronische tekort 
aan vrijwilligers. De kerk hoopt zo ruimte te creë-
ren voor nieuwe plannen.

Grieks eten en dansen
De Molen van Sloten organiseert op zaterdag 22 
juni van 17.00 – 22.00 uur een gezellige Griekse 
avond. Grieks restaurant Plato uit Nieuw-West 
sponsort deze avond en gaat koken. De aanwe-

zigen mogen voor € 17,50 p.p. (excl. drankjes) 
heerlijk van hun buffet eten! Tussendoor wordt 
ook een workshop ‘Griekse dans’ verzorgd. Kort-
om, u hoeft niet op het vliegtuig te stappen om in 
Griekse sferen te verkeren. Dat kan gewoon op 
Sloten! 
De opbrengst komt volledig ten goede aan het 
groot onderhoud van de molen. Meld u aan: mail: 
evenementen@molenvansloten.nl, telefoon: 020 66 
90 412 of: bij de balie in de molen (Akersluis 10, 
Sloten). Wie het eerst komt…

Bouw Ditlaar-hotel
Rob Oudejans maakte eind mei 
deze bijzondere foto vanuit de 
hoge kraan op de bouwplaats op 
de hoek Ditlaar/Sloterweg. Zo za-
gen we het dorp Sloten nog nooit! 
KBK bouwgroep brengt een 
nieuwsbrief uit over de vorderin-
gen van de bouw van het Dit-
laar-hotel:  “De betonbouw ver-
loopt spoedig. Het souterrain is 
gemaakt en de omliggende grond 
aangevuld. Na de aanleg van de 
begane grondvloer kan er gestort 
worden. Ook de betonwanden van 
de begane grond zijn gestort en de 
eerste gevelsluitende elementen 
zijn gemonteerd. Dit combineren 
we met de montage van de 1e 
verdiepingsvloeren.” Naar ver-
wachting opent het shortstayhotel 
in april 2020 zijn deuren. Tot die 
tijd blijft u via deze Rubriek op 
de hoogte.
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Naar aanleiding van een eerder ge-
plaatst artikel in deze Rubriek over 
de bouw van de ‘zelfbouwkavels’ 
waarin zowel kritische als positieve 
kanten stonden, kwam een reactie 
binnen, die (ingekort) hieronder 
wordt weergegeven. 

Cultuurhistorisch onverantwoord
Het is inderdaad positief dat de 
sloot langs de weg weer terugkomt, 
maar vroeger was op deze locatie 
nooit sprake van woningbouw. Het 
lint dat er nooit was, wordt nu 
doorgetrokken. Dat wel. 
De zelfbouwkavels liggen in de 
Riekerpolder, die oorspronkelijk 
ongeveer één meter lager ligt dan 
de Sloterweg (een dijk). De huidige 
kavels liggen echter hóger dan de 
Sloterweg. Hierdoor wordt het 
hele ‘poldereffect’ teniet gedaan. 
De oorspronkelijke bouw en (te 
hoge en massieve) nieuwbouw 
sluiten door die onnatuurlijk hoge 
ligging niet goed op elkaar aan. De 
maaiveldhoogte had gelijk of lager 

Kritisch over ontwikkelingen Sloterweg
moeten zijn. Het argument van de 
gemeente dat het “anders écht te 
nat is om hier te bouwen” is grote 
onzin. Tussen Sloterweg 1121 en de 
bouwkavel moest zelfs een dam-
scheidingswal worden gebouwd om 
het hoogteverschil van één meter 
te kunnen overbruggen! Op andere 
plekken, zoals bij de bebouwing op 
het terrein van de voormalige po-
litieschool is de bouw wel op meer 
passende wijze ingepast. Dat had 

hier net zo goed gekund. (En dat 
geldt ook voor de toegangsweg naar 
het sportpark. Om onduidelijke 
redenen is ook deze weer verhoogd 
aangelegd.) Omwonenden hebben 
dit alles tot aan de Raad van State 
aan de kaak gesteld. Het had op de 
weg van de Dorpsraad gelegen om 
er tenminste op toe te zien dat dit 
stukje cultuurhistorie behouden 
zou worden. 

Gert Veldhuisen


