
Zondag 22 maart
•  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)

42e jaargang
nummer 2047Dorpengids 2020 in teken van verkeer 

Osdorper- en Sloterweg
Op 10 maart kreeg portefeuillehou-
der Verkeer van stadsdeel Nieuw-
West Erik Bobeldijk de eerste 
Dorpengids uit handen van vertegen-
woordigers van de Klankbordgroep 
Oud Osdorp en de werkgroep Sloten. 
Hiermee wilden zij de urgentie van 
de onveiligheid op beide landelij-
ke dijkwegen extra bij het bestuur 
benadrukken. 

En dat is gelukt. Die boodschap is 
goed overgekomen bij de gemeente 
en de gemeenteraad. De oplossingen 
passen helemaal bij het collegebeleid 
‘Amsterdam Autoluw’. 

Even druk als Nassaukade
Erik Bobeldijk: “Tellingen wijzen uit 
dat op de Sloterweg evenveel verkeer 
rijdt als op de Nassaukade! Maar de 
Nassaukade is Hoofdnet Auto, terwijl 
de Sloterweg een secundaire weg is 
die tot het Hoofdnet fiets behoort! 
De oplossing vinden is wel puzzelen. 
We kunnen natuurlijk niet het ver-
keersprobleem aan één kant oplossen 
en aan de andere kant (in Nieuw 
Sloten) creëren. Het is van belang dat 
men via het Hoofdnet Auto (Ples-
manlaan, Johan Huizingalaan) naar 
de A4 en A10 gaat rijden. Ik ga hier 
ook over in gesprek met de gemeente 

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN

Ineke Meijer van de werkgroep Sloten en Hans de Waal (rechts) overhandigen 
de eerste Dorpengids aan Erik Bobeldijk.

Corona-nieuws
Velen bieden hulp aan! Geweldig! Maar, weten degenen die hulp nodig 
hebben dat wel? Daarom: Ga voor de zekerheid even bij uw (oude/zieke/
verkouden) buren langs. Dan valt niemand tussen wal en schip! Een kaart-
je doet ook wonderen…
Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, geldt zeker 
t/m 6 april sluiting van: de Molen van Sloten, Pancratiuskerk, Sloterkerk 
(ook voor koffie-ochtenden). Gezellig Sloten in het Dorpshuis en het kla-
verjassen in het Parochiehuis gaan niet door. 
In plaats van de protestantse kerkdienst, zullen dominee Martijn van 
Leerdam en organist David Schlaffke een speciale ‘mini-dienst’ verzorgen, 
die live wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en later is terug te 
luisteren. Zoek op: Sloterkerk.

Greenstay Ditlaar
Na de bouw wordt het shortstay-hotel nu ingericht. Er rezen vragen bij 
Slotenaren over de verwachte gasten. Sales-manager Arjan Baas: “Onze 
doelgroep is en blijft expats van grote bedrijven die langere tijd (tenminste 
één maand) in Nederland komen werken. Het gaat om mensen die bijvoor-
beeld een project van drie maanden hebben en die tijd bij ons logeren. Of 
om gasten, die langer in Amsterdam blijven en van hun werkgever eerst 
bijvoorbeeld twee maanden de tijd krijgen om hier een huis te vinden. Het 
kan, zeker nu bij het proefdraaien, zijn dat we ‘incidenteel’ wat gasten 
ontvangen die voor een paar nachten blijven.  Zo kunnen we ons hotel 
uittesten en kijken wat goed gaat en verbeterd kan worden. Dit is echter 
bijzaak, omdat korte verblijven ons teveel tijd kosten met oog op schoon-
maak, sleuteloverdrachten, etc. Daar is onze organisatie niet op ingesteld. 
We zijn gespecialiseerd in expat-verhuur.” 
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Er wordt weer gebroed op Natuur- 
park Vrije Geer en op de schoorsteen 
van de Lutkemeerschool! 
(Foto: Ruud Lutterhof)

Voorjaar op Sloten

De lichting 2020 is in de maak op 
Natuurpark Vrije Geer! 
(Foto: Gabriël Meijer)

Haarlemmermeer. Als de aansluiting 
op de A9 in Badhoevedorp verbetert, 
neemt de verkeersdruk hier af. De 
planvorming rond de Sloterbrug 
ligt daarom ook stil. Het hangt 
allemaal met elkaar samen. Voor de 
zomer verwacht ik dat de plannen 
op tafel liggen. Dan volgt inspraak. 
Belangrijk, omdat de bewoners veel 
praktische kennis inbrengen. Daar 
moeten we goed naar luisteren. De 
gemeenteraad neemt waarschijnlijk 
in het najaar een besluit en daarna 
doe ik mijn best om de plannen zo 
snel mogelijk te laten uitvoeren.”

Osdorperweg eindelijk veiliger
Ook voor de Osdorperweg is porte-
feuillehouder Bobeldijk optimistisch 
dat er een structurele oplossing gaat 
komen: “De gemeenteraad geëist dat 
er vóór de zomer uitsluitsel komt 
over nieuwe technologie (cameratoe-
zicht) om de verkeersveiligheid in 
de stad te vergroten. Wat mij betreft 
staat de Osdorperweg – als smal-
le bestemmingsverkeerweg – dan 
bovenaan mijn lijstje. De situatie is 

daar erg onveilig door te hard rij-
dend en te veel sluipverkeer. Als deze 
technologische oplossing er niet van 
komt, overwegen we een knip. Als er 
minder dan 3.000 auto’s per etmaal 
rijden, kan de Osdorperweg een 30 
km-zone worden. Mogelijk zijn de 
aanleg van het vrijliggende fietspad 
en het verleggen van de sloot dan 
niet nodig. Daarmee besparen we 
dan veel geld.”

Afhalen bij Politiebureautje
Tot slot gaf Bobeldijk zijn com-
plimenten (aan vrijwilliger Tamar 
Frankfurther) voor de mooie gids. “Ik 
heb hem op internet via de website 
slotenoudosdorp.nl al even bekeken. 
Prima jaarverslagen met veel foto’s. 
En de gids staat ook vol praktische 
informatie.” Alle bewoners in het 
landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp 
ontvangen de gids thuis. Woont u el-
ders, dan kunt u met ingang van het 
weekend van 4/5 april tussen 13.00 
en 17.00 uur gratis een gids ophalen 
in het Politiebureautje midden op het 
Dorp Sloten.


