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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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Zaterdag 20 en 27 juli
• 11.00 – 16.00 uur: Tuinen van Lutkemeer open (begin eigen moestuin!).
• 13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 21 en 28 juli
• 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.
Zaterdag 27 juli
• 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 Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.
Zondag 28 juli
• 14.00 uur: Uitgebreide Rembrandtrondleiding door de Molen van Sloten,   
 inclusief koffie/thee en een fotoboekje: € 12,50. Graag reserveren:   
 evenementen@molenvansloten.nl. Akersluis 10, Sloten. 

Sluipverkeer teistert Oud Osdorp
Tegen de afspraak in heeft de 
gemeente tijdens de afsluiting van 
de Haarlemmerweg (N200) geen 
maatregelen genomen om de Osdor-
perweg te ontlasten. 
De klankbordgroep ontving een 
(goedbedoelde) aankondiging over 
de te verwachten drukte op Oud 
Osdorp en reageerde stomverbaasd 
op dit onwelkome bericht: “De 
Osdorperweg ís al een racebaan 
voor sluipverkeer van de A9 en de 
gemeente doet wéér niets tegen ver-
wacht sluipverkeer?! Dat was wél 
afgesproken tijdens de bijeenkomst 
op 25 juli 2018. Uit het gemeentelij-

ke verslag: Een bestuurlijk besluit 
moet worden genomen over tijdelij-
ke afsluiting van de Osdorperweg 
tijdens de werkzaamheden aan 
de N200. De aanwezigen zijn het 
erover eens dat eenrichtingsverkeer 
kan voorkomen dat de Osdorper-
weg als sluiproute wordt gebruikt. 
Is men deze afspraak vergeten?” 

Op het verzoek alsnog maatregelen 
tegen verkeersoverlast te nemen, 
reageerde de gemeente (samenge-
vat) als volgt: Om te voorkomen dat 
u verrast werd, wilden we alvast 
waarschuwen voor de drukte. Uit 

ervaring weten we dat men zich 
niet aan de officiële omleidingsrou-
te houdt. De vorige keer hebben we 
de Osdorperweg afgesloten voor 
sluipverkeer. Men heeft zich toen 
tegenover onze verkeersregelaars 
dermate misdragen, dat wij nu geen 
mensen bloot willen stellen aan 
deze agressie. 

Die scheldpartijen waren dus effec-
tief! Is dit werkelijk het signaal dat 
de gemeente wil afgeven? Gemeen-
te, ga – ook los van de opbrekingen 
op de N200 – toch ein-de-lijk hand-
haven op de Osdorperweg!

De Boterbloem krijgt slecht nieuws maar…
Op 15 juli heeft wethouder Van 
Doorninck laten weten dat Boerde-
rij De Boterbloem zijn akkers vóór 
1 februari moet ontruimen. 
Binnen het nieuwe bedrijventer-
rein dat daar moet verrijzen, komt 
wel een nieuwe zorgboerderij met 
slechts twee hectare landbouw-
grond (en één hectare voor de 
boomgaard). De Boterbloem had 
al laten weten dat twee hectare 
onvoldoende is. Alies Fernhout: 
“Daarmee kun je bedrijfsmatig 

geen landbouwbedrijf overeind 
houden. Dat betekent dan dat hore-
ca je verdienmodel wordt. Dat zijn 
wij niet!”

Teleurgesteld
De Boterbloem beraadt zich op 
de volgende stappen. Gezien hun 
sterke actieverleden en hart voor de 
zaak, zou je verwachten dat zij blij-
ven doorvechten voor hun idealen. 
Dat er (elders?) in de Lutkemeer-
polder een écht duurzaam bedrijf 

blijft bestaan, waar bewoners kun-
nen recreëren, met passende horeca 
én ruimte voor zorgcliënten. Groen-
Links kiest voor  ‘economisme’ en 
niet voor een duurzame stad! Wordt 
vast en zeker vervolgd……

Welkom!
Gelukkig is De Boterbloem deze 
zomer in ieder geval nog open: 
woensdag t/m zondag 
van 9.00 tot 18.00 uur, 
Lutkemeerweg 262B, Oud Osdorp. 

Badhoevedorpers en Slotenaren 
dien uw bezwaar tegen het Sloter-
brug-plan uiterlijk op 19 juli in! 

De inleveradressen staan in de 
brief, die u thuis ontving. (Of stuur 
naar: info@sloterbrug.nl.) Voorkom 
zo dat er nóg meer verkeer over de 
brug komt. De omliggende wegen 
(Burg. Amersfoordtlaan, Sloterweg 
etc.) kunnen die drukte niet aan. 

En dat zorgt ook voor: Meer ver-
keer zorgt voor méér uitstoot van 
van fijnstof/roet en grotere onvei-
ligheid voor fietsers en voetgangers. 
Na de aanleg van meer asfalt, is 

de doorstroming kortstondig beter, 
maar de bestaande dampende rijen 
keren snel daarna (nóg langer) 
terug. 

Meer info? 
Zie: www.slotenoudosdorp.nl/
sloterbrug.

Lever uw bezwaar in! Slotenaartjes 
voor veiligheid

Op de gevaarlijke hoek Vrije Geer/
Slimmeweg staan nu ook beton-
nen paaltjes (Slotenaartjes) die 
stoepparkeren tegengaan. Vrij zicht 
op verkeer dat van rechts komt 
is belangrijk! Zo is het uniforme 
Slotense dorpsaanzicht versterkt. 
Dank aan Marc Makkes 
(werkgroep Sloten). 

Bruggen Natuurpark Vrije Geer gereed

Het heeft, o.a. door diefstal van het 
hout voor de leuningen langer ge-
duurd… Maar, alle bruggen op Na-
tuurpark Vrije Geer kunnen er nu 
weer zeker veertig jaar tegen. Eind 
mei (foto) hebben Erik, Sven, Johan 
en Peter van Maba Waterland deze 
klus geklaard. De bruggen met op-

ritten liggen er prachtig bij. 
Nu ook het toegangshek aan de 
dorpskant is hersteld, is het project 
écht afgerond. 
Kom dus vooral genieten van het 
prachtige natuurpark waar de drie 
geringde tiener-ooievaars nog wor-
den grootgebracht. 


