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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 2013

Woensdag 26 juni
• 13.15 uur: Vertelcabine staat in speeltuin Sloten. www.vertelcabine.nl.

Donderdag 27 juni
• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Zaterdag 29 juni
• 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: Workshop ‘Zomersnoei’ bij Tuinpark Eigen Hof. Na de voorjaars-

noei rond maart, is het na de langste dag (21 juni) tijd voor de zomersnoei. 
Maar welke planten moet je in de zomer eigenlijk snoeien? En waarom 
snoeien we dan überhaupt? We wandelen van tuin naar tuin en geven ter 
plekke uitleg. Deelname gratis, Sloterweg 1173, clubhuis ligt ± 10 min. lo-
pen vanaf de Ditlaar. Aanmelden: eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com.

Zondag 30 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 – 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.

Hout voor insecten, vogels en muizen
Ter afscherming van het afvalpunt 
bij de Slotense Osdorperweg zijn de 
nieuwe Vrije Geer-beheerders een 
houtwal begonnen met de aanleg 
van een houtwal. 

Marina den Ouden en Ruud Lutter-
lof leggen uit: “Het is de bedoeling 
dat het hout van de tijdens de 
recente mei-storm gesneuvelde 
bomen hier een tweede leven krijgt. 
Het gestapelde hout ziet er voor 
ons mensen niet alleen leuk uit, 
maar is nuttig voor insecten. Door-
dat er diverse houtsoorten gebruikt 
zijn (es, appel, plataan, populier, 
wilg, kastanje), zal er op termijn 
een breed scala aan paddenstoelen 
op de stammen gaan groeien.
De winterkoning en het rood-
borstje kunnen nestelen. Egels en 
spitsmuizen kunnen hier schuilen 

en diverse insecten en spinnen voe-
len zich hier ook thuis. Dat is van 
belang, omdat zij aan de voet van 
de voedselketen in de natuur staan. 
Zo profiteren direct en indirect een 
heleboel dieren van deze wal!”

Boor mee
Het zou mooi zijn wanneer op de 
zaagvlakken van het hout gaatjes 
met diverse diameters geboord 
worden. Dat moet dan wel met een 
scherpe boor gebeuren. Dan ont-
staat er geen rafelig gat. Solitaire 
bijen maken graag gebruik van die 
holletjes met gladde ‘muren’. Dan 
beschadigen hun vleugeltjes niet. 

Laat het hout liggen
Voor alle duidelijkheid nog twee 
regels: Laat dit hout liggen; het is 
níet voor uw houtkachel! Náást 

deze houtwal mag nog altijd geen 
groenafval worden gestort! De 
gemeente houdt toezicht en bij deze 
vragen we omwonenden om ook een 
oogje in het zeil te houden dat men 
zich aan deze (toch eenvoudige en 
redelijke) afspraken houdt!

De jonge ooievaars, die bovenop 
de schoorsteen van de voormalige 
Lutkemeerschool op Oud Osdorp 
zijn geboren, zijn op 21 juni alsnog 
geringd. 

Ruben Scholte van de Bomenploeg 
van de gemeente Amsterdam kon 
het nest met ‘zijn’ hoogwerker 
gelukkig makkelijk bereiken. Een-
maal op de grond werden de drie 
tiener-ooievaars door Engbert van 
Oort geringd, gemeten en gewogen. 
De vogels hielden zich weer schijn-
dood, hun overlevingsstrategie. Hun 
snavels zijn gereinigd (poepstro er 
uitgepulkt!). Engbert: “Wat geven 

jullie ouders je te eten?” Toen de 
vogels weer naar boven gebracht 
waren, bleek dat de middelste vogel 
van de spanning wat gepoept had. 
Ach…

De Lutkemeerschool-lichting 2019 
kreeg de nummers 5E995 t/m 5E997 
toebedeeld. De zwaarste woog 3.750 
en de lichtste 2.895 gram. Hun 
vleuggellengte varieerde van 36,5 
tot 44,2 cm. Tamar Frankfurther 
noteerde alle gegevens, zodat deze 
in de officiële STORK-administra-
tie kunnen worden opgenomen. In-
teressante terugmeldingen (door vo-
gelspotters elders in Nederland en 

Europa) worden uiteraard in deze 
Rubriek in de Westerpost vermeld. 
Hans de Waal heeft een filmpje ge-
maakt van het ringen. Dit staat op 
de website slotenoudosdorp.nl en 
op ooievaars020.nl (waar ook alle 
andere meet- en terugmeldgegevens 
te vinden zijn).  (Foto: Anja Rol) 

Geslaagd!
Dave Bogaard, Sloterweg 1213 is geslaagd voor HAVO bij het Lumion 
(voorheen Caland 2). Dave volgt op het moment alweer een (niet verplich-
te) voorbereidende cursus Wiskunde B, die nuttig is voor zijn vervolgoplei-
ding Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Poepen van de stress

Bingo in de molen
De Molen van Sloten organiseert op dinsdag 9 juli van 14.00 tot 16.00 uur een 
gezellige bingo voor jong en oud in de Tuinzaal onder het Kuiperijmuseum. 
Meedoen aan drie bingoronden kost € 4,-. Sponsors hebben mooie prijzen be-
schikbaar gesteld! De opbrengst komt ten goede aan het groot onderhoud van 
de molen. Aanmelden: via mail evenementen@molenvansloten.nl, via telefoon 
via 020 66 90 412 of bij de balie in de molen (Akersluis 10, Sloten).

Nog altijd probeert De Boterbloem 
in gesprek te komen met wethouder 
Van Doorninck over hun levens-
vatbare alternatief waardoor de 
landbouwfunctie in de Lutkemeer 
behouden blijft. Helaas lukt dit 
nog niet, maar De Boterbloem blijft 

optimistisch en strijdbaar! 

Doe mee met enquête
De Wetenschapswinkel van Wa-
geningen Universiteit & Reseach 
(WUR) doet onderzoek naar de 
huidige en toekomstige waarde 

van de Lutkemeerpolder. Hoe meer 
mensen deelnemen en vertellen 
wat zij bijzonder vinden aan deze 
polder, hoe beter.  
Ga hiervoor naar www.enquetes-
maken.com/s/Lutkemeer?

Boerderij De Boterbloem wil in overleg

Ruud en Marina bouwen met vereen-
de krachten de houtwal.


