
Donderdag 14 november
•  10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
Zondag 17 november
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gra-

tis drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
Dagelijks
Politiebureautje Sloten tot april open op verzoek:  
beme@dds.nl/Dorpsplein 5.

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.
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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 203025 jaar later:  
Natuurwerkdag Vrije Geer

Onderhoud Sloterweg
Het laatste deel van het groot on-
derhoud aan de Sloterweg duurde 
minder lang dan verwacht. Dat 
kwam doordat Liander Gas hier 
eerder de pijpen naar de woningen 
al had vernieuwd. De gemeente 
laat nu weten trots te zijn dat het 
project veel eerder dan gepland is 
gereed is. Het project startte in mei 
2018 even verderop bij de Ditlaar. 
Dus om nou te zeggen dat dit werk 
“snel” is uitgevoerd, is op zijn 
minst ‘wonderlijk’ te noemen. Het 
blijft ook een vraagteken waarom 
de gemeente het laatste stuk van 
de Sloterweg tussen Slimmeweg 
en Langsom niet meteen meepakt. 
Datzelfde geldt voor een aantal 
stegen. Maar, eerlijk is eerlijk: Het 
dorp is wél opgeknapt. De nieuwe 
bestrating is mooi en past prima 
bij het Beschermd Dorpsgezicht. 
Inmiddels heeft een groeiend 
aantal fietsers echter wel de pech 
gehad om de verdiepte middengoot 
in te rijden. Dat levert nare valpar-
tijen op. Als dank voor de gastvrij-
heid die het dorp aan het project 
bood, krijgt ieder huishouden een 
attentie. Een mooi gebaar!
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Op 2 november 1994 besloot de 
gemeenteraad van Amsterdam dat 
het Weilandje Vrije Geer bebouwd 
moest worden met 180 woningen en 
dat tramlijn 2 er dwars doorheen 
Nieuw Sloten met De Aker moest 
gaan verbinden. Het referendum 
werd (na inspanning van velen) op 
17 mei 1995 gewonnen. Nu geniet 

iedereen van een prachtig parkje 
dat deel uitmaakt van de Hoofd-
groenstructuur De Groene AS. Op 
2 november 2019, precíes 25 jaar 
later, wordt deze foto genomen: Het 
spandoek van tóen (met daarop Wij-
landje met lange ij, omdat het een 
parkje voor íedereen moest worden) 
met de vrijwilligers van nú!

Foto: Boris Rawie

Nu steeds meer mensen ‘voor de 
gezelligheid’ thuis hout stoken, 
neemt de hoeveelheid fijnstof in 
de lucht die iedereen (noodge-
dwongen) inademt schrikbarend 
toe. Op Sloten zijn relatief veel 
openhaarden en kachels voor 
houtstook in gebruik. Steeds meer 
mensen hebben hier dan ook last 
van. Het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu): 
“Stoken heeft een keerzijde; de 
rook is ongezond. Bij de verbran-
ding van hout komen schadelijke 
stoffen vrij, zoals fijnstof, kool-
waterstoffen (PAK’s) benzeen en 
koolmonoxide. De rook is voor 
iedereen ongezond, maar vooral 

voor mensen met luchtwegaan-
doeningen, hart- en vaatziekten, 
ouderen en kinderen. Zij kunnen 
meer en eerder klachten ontwik-
kelen door houtrook. Er is altijd 
sprake van veel schadelijke uit-
stoot, maar bij weinig wind blijft 
de uitstoot hangen en verergert 
rook de situatie.” Vandaar dat 
het RIVM het stoken van hout bij 
ongunstige weersomstandigheden 
en/of een slechte luchtkwaliteit 
afraadt. Het RIVM gaat door 
middel van een stookalert bewo-
ners oproepen om dan geen hout 
te stoken. Als de RIVM-stooka-
lert-app actief is, volgt hiervan 
melding in deze Rubriek. Maar, 

stokers kunnen er ook nú al voor 
kiezen om bijvoorbeeld onder 
windkracht 4 niet te stoken… 

Luchtkwaliteit en stoken

Wie via de Riekerweg naar de Nieu-
we Meersluis fietst, heeft vast ge-
zien dat de taluds van de A4 en A10 
Zuid ter hoogte van tuinpark Ons 
Buiten en de Jachthavenweg een 
wonderlijke groene kleur hebben. 
Deze felle groene kleur ontstaat 
door de hydroseeding-techniek 
die gebruikt is bij het inzaaien. 
Zo wordt erosie tegengegaan en 
de stabiliteit gewaarborgd. Deze 
werkwijze is volgens het Zuidas 
Dokproject nodig, omdat de taluds 

erg steil zijn: “Door onder hoge 
druk de grond te bespuiten met 
een mengsel (van zaden, water, een 
biologisch afbreekbare gel, mest en 
kiemversneller) voorkomen we dat 
het graszaad wegspoelt of wegwaait 
en ontstaat er meteen een goede 
voedingsbodem voor een dichte 
grasmat.” Dit gras zal er dus voor 
zorgen dat – na het eerder (helaas) 
kappen van de bomen – het talud 
sterk blijft en de Ringweg niet 
verzwakt.

Foto: Zuidas Dok

Taluds A4/A10: vreemd groenig

Géén rook-uitstoot en tóch gezellig-
heid: Leg kerstboomlichtjes (op een 
kleine verhoging) onder rood crêpe-
papier met een paar houtstammetjes 
in de kachel of haard en… klaar!


