
Donderdag 26 september
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zaterdag 28 september
•  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.

•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Zondag 29 september
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•  13.00 – 16.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof open, t.o. Ditlaar, Sloten.
•  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.
•  Vanaf 15.00 uur: Vrijwilligersmiddag met BBQ van de Dorpsraad in de Tuin 

van Sloten. Meer info: de.dorpsraad@kpnmail.nl. 
•  13.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.

Op 1 september werd de V.A.T. hon-
derd. Dit jubileum werd tijdens een 
drukke feestweek en een receptie 
en feest op 21 september gevierd. 
Het park kreeg een erepenning van 
de gemeente Amsterdam en voorzit-
ter Co Plooy (81) werd verrast met 
het lidmaatschap van de Orde van 
Oranje Nassau.

Niets vermoedend van wat hem 
boven het hoofd hing, hield de 
VAT-voorzitter een toespraak. Dat 
wethouder Marieke van Doorninck 
er ook was, verbaasde hem niet. Zij 
kwam immers namens de gemeente 
Amsterdam de Jubileumpenning 
aan het park uitreiken.

Nooit meer verplaatsen
Van Doorninck blikte terug dat 
volkstuinen vroeger vooral wer-
den gebruikt om groenten te telen. 
Door de afnemende armoede in de 
stad is de nadruk steeds meer op 
sierbeplanting en recreatie komen 
te liggen. “Dat de V.A.T. toen moest 
verhuizen, dat zou nu niet meer 
gebeuren. Volkstuincomplexen zijn 
daarvoor te belangrijk voor de 
stad!”, aldus de GroenLinks-wet-
houder. En tegen Plooy: “U bent de 
burgemeester van de V.A.T., bent 
heel goed van alles op de hoogte en 
enorm betrokken. U leeft al 22 jaar 
voor deze vereniging. En daarom 
heeft het de koning behaagd…”

Historie
Sinds 1958 is het park gevestigd 
aan de Lies Bakhuyzenlaan op Slo-

ten. “Het begon allemaal eigenlijk 
al in 1916, toen een aantal Amster-
dammers besloot samen een wei-
land van een particulier te huren 
om aardappelen op te verbouwen. 
De toegang tot dat perceel lag aan 
de Sloterstraatweg, waar nu de 
Maassluisstraat in Slotervaart ligt”, 
zo staat in de speciale uitgave van 
het V.A.T. nieuws.

Verhuizing
“Begin jaren vijftig werd Amster-
dam eigenaar van de grond en 
startte de onteigening. Na moei-
zame onderhandelingen met de 
gemeente, verhuisde de vereniging 
naar het dorp Sloten. Eerder lagen 
hier de velden van voetbalclub 

Pancratius en een weiland waar 
koeien (van Königsmann) graasden. 
Sindsdien zijn het dorp en het tuin-
park nauw met elkaar verbonden.” 

Meer weten over deze bijzondere 
geschiedenis? Ga naar het Sloten-
se Politiebureautje en koop deze 
informatieve en rijk-geïllustreerde 
feestuitgave voor één euro. 
Dat kan dit seizoen nog op alle 
weekendmiddagen van oktober 
tussen 13 tot 17 uur. Of: Lees door 
op vat-sloten.nl. 

De net onderscheiden Co Plooy en wethouder Marieke van Doorninck met 
de Jubileumpenning.

Alsof er niets aan de hand is, kon 
iedereen op zondag 22 september 
zelf biologische geteelde Carolus 
aardappelen bij De Boterbloem op 
Oud Osdorp rooien. 
De belangstelling voor dit jaarlijk-
se evenement was groot, de sfeer 

goed, maar toch ervoer iedereen de 
zware donkere wolk in de stralend 
zonnige hemel boven De Boter-
bloem hangen: “Is dit werkelijk de 
állerlaatste aardappelrooidag met 
heerlijke zelfgemaakte aardap-
pel-hapjes bij De Boterbloem?” 

Blijven hopen
Wie al die positieve bedrijvigheid 
ziet, kan zich bijna niet voorstellen 
dat de gemeente er alles aan lijkt te 
doen om deze kostbare landbouw-
grond zo snel mogelijk onder het 
asfalt te laten verdwijnen. Sterker 

Onder een stralende donkere hemel:

Aardappels rooien bij De Boterbloem

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. 

Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

41e jaargang 
 nummer 2001

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES  AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

Deze Rubriek wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de 
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther. 

Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar bovenstaand emailadres.

41e jaargang 
 nummer 2003

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES  AMSTERDAM-SLOTEN, 6174511
dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

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 2023

Daan Nackaerts (tuin 67) won de 
fotoprijsvraag.

nog, op het aangrenzende weiland, 
waar eerder de Tuinen van de Lut-
kemeer waren, liggen grote hopen 
aarde en zijn al sloten gegraven. 
“Hoe is het mogelijk”, vragen alle 
aanwezigen zich af, “dat een groen 
College dít laat gebeuren? 
De gemeente had toch beloofd dat 
de Lutkemeerpolder onaangetast 
zou blijven zolang er nog geen 
gebruikers zijn voor de vijf lege 
hectares van de Eerste Fase even 
verderop? Schendt men dan álle 
afspraken en geldt de nieuwe stik-
stof-regel hier dan niet? “Dan mag 
er toch geen schop de grond in?”

Ondertussen stralen Trijntje en 
Alies stoer hoop en positivisme uit: 
“De rechter moet zich nog buigen 
over het weigeren van de woon-
vergunning in de boerderij en ook 

de opzegging van 1 februari 2020 
is niet juridisch getoetst. Ondanks 
alles hopen we er met de gemeente 
uit te komen. Vorige week hebben 
we ons laatste voorstel herhaald 
en gevraagd om een gesprek over 
de mogelijkheden.” 

Jong en oud rooide zijn eigen aard-
appels. Zo ook Iza Kraima (10), die 
in de buurt woont. Op de achter-
grond is zichtbaar dat de project-
ontwikkelaar al met de grondwerk-
zaamheden is begonnen…

Tuinpark V.A.T. viert eeuwfeest


