
Donderdag 17 oktober
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zondag 20 oktober
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin. 
•  14.00 – 15.00 uur: Belevingsreis ‘De Aarde leeft’. Wandel door bodemtunnel, 

bekijk bodemleven onder microscoop. Toegang: vrijwillige bedrage. Fruit-
tuin van West, Tom Schreursweg 48, Oud Osdorp. Summerofsoil.nl.

Dagelijks
Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek: 
beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Eerder las u in deze Rubriek in een 
artikel dat de gemeente opnieuw 
véél bermen in (de Groene AS van) 
Nieuw-West véél te vroeg gemaaid 
had. Zo hier en waren ze gelukkig 
een klein stukje berm vergeten. 

Daar stonden de bermen (zie foto) 
wél langer nog in bloei. Totdat 
korte tijd later ook hier alles met 
de grond gelijk gemaaid werd. Ook 
hier kregen planten dus geen kans 
om eerst uit te bloeien en zaad te 
zetten, zodat we volgend jaar daar 
weer van een mooie berm kunnen 
genieten. 

Onbegrijpelijk beleid 
Niet alleen mensen genieten 

overigens van die bloeiende wilde 
bermen. Ook de vlinders en bijen 
smullen ervan. De openbare ruimte 
wordt mooier en de grond droogt 
minder snel uit, waardoor regenwa-
ter beter vastgehouden kan worden. 
Dat is weer goed voor het grondwa-
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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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Ringvaartdijk
Woonbootbewoners van de Ring-
vaartdijk laten weten dat ze blij 
zijn dat de gemeente paaltjes heeft 
geplaatst die voorkomen dat men 
hier in de berm gaat parkeren. Deze 
berm is ook beplant.

Postklachten Sloten
In het dorp Sloten is al lange tijd 
sprake van een beroerde postbe-
zorging door Post NL. Bewoners 
ontvangen belangrijke (medische) 
stukken structureel te laat. Het 
wordt tijd om samen een vuist te 
maken. Daarom op de oproep om 
te blijven klagen tot dit is opgelost. 
Dat kan telefonisch (088 22 55 621; 
kies drie keer optie 2 en heb geduld) 
of ga naar klacht indienen op de 
website van Post NL. Klik rechtson-
der op contact opnemen en geef aan 
hoe u de klacht wilt indienen. 

Osdorperweg
De stadsdeelcommmissie besprak 
op 1 oktober een ongevraagd advies 
(van GroenLinks, VVD, PvdA, de 
Dorpsraad en de klankbordgroep 
Oud Osdorp) over de verkeerssitua-
tie op de Osdorperweg. Een meer-
derheid van de commissie wil dat 
onderzocht wordt of de Osdorperweg 
een fietsstraat kan worden en dat er 
snelheidscamera’s op strategische 
plekken worden geplaatst. Het is nog 
onduidelijk wat er met dit advies ge-
daan wordt. De bewoners willen een 
veiliger Osdorperweg met adequate 
handhaving. De hoop is dat dit breed 
gedragen advies aan het dagelijks 
bestuur daartoe leidt.

Verkeer Sloten
Op 15 oktober heeft de werkgroep 
Sloten van de Dorpsraad ingesproken 
over het beleid ‘Amsterdam Autoluw’. 
Belangrijk daarin: doorgaand autover-

keer hoort op hoofdroutes en fietsers 
op hoofdfietsroutes. (Auto’s dus niet 
op de Sloterweg en fietsers wel.) Wat 
doet het stadsdeel? Op korte termijn 
zinloze smileys, wegmarkeringen en 
waarschuwingsborden plaatsen. “Op 
middellange termijn wegversmallingen 
op Sloterweg Oost plaatsen” (die er al 
25 jaar zijn!), maar “niet op Sloterweg 
West vanwege de trillingen”. (Terwijl 
die er 25 jaar geleden al waren!). 
Misschien komt er op lange termijn 
een knip, tenzij het probleem daarmee 
verplaatst wordt. Er lijkt nog altijd 
geen sprake te zijn van een algemene 
analyse van verkeersstromen in/door 
Badhoevedorp, Sloten, Nieuw Sloten 
en De Aker. Dit schiet niet op en is dus 
onaanvaardbaar! Op de voorlopige 
planning van de stadsdeelcommissie 
staat de vernieuwing van de Sloter-
brug geagendeerd op 5 november 
vanaf 19.30 uur. Hou deze Rubriek in 
de gaten voor definitieve informatie.
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terpeil. Dat een bloeiende berm de 
verkeersveiligheid zou verminde-
ren, slaat nergens op. In tegendeel: 
Aangetoond is dat het verkeer 
minder snel, en dus veiliger, gaat 
rijden. Bovendien: Dit College wil 
toch voor duurzaamheid gaan? 
Waarom dan toch alles platmaaien? 

Help mee!
De beheergroep Natuurpark Vrije 
Geer heeft half augustus een mail 
gestuurd naar wethouder Laurens 
Ivens. Helaas is er tot op heden nog 
geen reactie ontvangen. Vindt u ook 
dat de gemeente volgend jaar zijn 
maaibeleid moet aanpassen? Stuur 
dan ook een mail naar de wet-
houder. Misschien dat hij dan wél 
gaat reageren! Doet u mee? Ga dan 
naar de website amsterdam.nl, klik 
(linksonder) op Bestuur en organi-
satie, klik dan op: College, dan op: 
Laurens Ivens, dan op: Contact met 
de wethouder en u vul uw verhaal 
in. Samen staan we sterk!
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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)

De houtwal voor insecten, vogels en muizen bij het afvalpunt bij de 
Slotense Osdorperweg is klaar. Dieren kunnen hier nestelen en schuilen. 
Paddenstoelen gaan erop groeien. Al dit hout moet hier dus blijven liggen; 
het is niet voor de houtkachel! Inmiddels hebben onverlaten hier helaas al 
weer groot vuil tegenaan gezet… Ziet u iemand hier vuil dumpen, noteer 
het nummerbord van de transportauto en geef dit via 14020 of een ‘melding 
openbare ruimte en overlast’ door aan de gemeente. Dat is blijkbaar de eni-
ge manier om het hier netjes te houden… Met veel dank aan de beheerders 
van Natuurpark Vrije Geer: Marina, Sanne en Ruud (maakte ook deze foto), 
die u in dit filmpje aan het werk ziet: https://youtu.be/-7e06TVjk8s.


