
Zondag 29 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.
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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 2048Oude huizen verduurzamen

Insectenhotel op Sloten

Eind februari ontvingen bewoners 
van het landelijk gebied een brief 
van de gemeente over verduurzaming 
van hun woningen. Deze brief riep 
vragen op.

Op het dorp Sloten was deze brief 
gericht aan eigenaren van wonin-
gen die tussen 1930 en 1971 zijn 
gebouwd. De huizen op Sloten zijn 
echter veel ouder, of juist jonger. 
Bovendien: Veel woningen in de 
Slotense dorpskern zijn enkel steens 
en niet onderheid, maar staan op 
koeien- of varkenshuiden. Standaard 
isolatiemaatregelen om spouwen te 
vullen en kruipruimten te isoleren 
zijn dus vaak onmogelijk.

Isolatie: altijd nuttig
Programmasecretaris Duurzaamheid 
van Nieuw-West Elwin van der Klis 

legt uit: “Met deze brief willen wij 
laten weten dat de gemeente u kan 
ontzorgen als u twee of meer isola-
tiemaatregelen in uw huis treft.

Wij regelen de rijkssubsidie dan voor 
u. Dat staat op: winstuitjewoning.
nl. Hoe uw huis straks ook verwarmd 
gaat worden, isoleren is altijd goed 
en voordelig! Als u zelf met uw eigen 
aannemer uw huis isoleert, dan krijgt 
u evenveel subsidie van het rijk, 
maar dan verzorgt u de subsidie-
aanvraag zelf. We verspreiden deze 
brief ook in het landelijk gebied, 
omdat wij u niet willen overslaan. 
De gemeente begrijpt goed dat het 
isoleren van oude woningen lastig en 
duur kan zijn.” 

Zonnepanelen
Overal in Nieuw-West zijn zonne-

panelen meer dan welkom, maar op 
monumenten en in het Beschermd 
Dorpsgezicht ligt dat uiteraard 
anders.

Van der Klis: “Voor de inwoners 
van Sloten, die vaak wonen in een 
monument of een woning binnen het 
Beschermd Dorpsgezicht zijn som-
mige maatregelen niet uit te voeren. 
Ook plaatsing van zonnepanelen 
ligt dan lastig. Dit betekent echter 
niet dat er geen mogelijkheden zijn. 
Als richtlijn hiervoor geldt: Op 
gemeentelijke en rijksmonumenten 
mogen geen zonnepanelen worden 
bevestigd. 

Op andere panden binnen het Be-
schermd Dorpsgezicht Sloten mag 
dat wel, zolang ze niet te zien zijn 
vanaf de openbare ruimte.”

NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM-SLOTEN

Marina: “Kijk daar komen dakpan-
nen…”

Bel vooral!
Nu fysiek contact niet voor 
iedereen meer mogelijk is, is het 
van groot belang om sociaal met 
elkaar in verbinding te blijven. 

Juist nu!
De opbouwwerkers van Eigen-
wijks blijven aan het werk en u 
kunt hen bellen voor een gezellig 
praatje, vragen en een luisterend 
oor. Ook als u een praktische 
hulpvraag hebt (bijvoorbeeld 
boodschappen doen/medicijnen 
ophalen), dan kunt u dit aan 
hen melden. Zij staan namelijk 
in contact met bewoners uit uw 
buurt en gaan dan regelen dat u 
geholpen wordt. Zo kunnen we 

elkaar in de komende periode 
blijven helpen. 

Sloten & Nieuw Sloten
Stefania Maginzali: 06 333 19 681
Ruud Witte: 06 28 63 87 77
 
De Aker(wegen) & Oud Osdorp
Doreen van den Berg: 06 34 26 
33 59
Hans van Deelen: 06 10 98 61 96

Dorpsraadgebied
Sjoerd Jaasma (dorpsraadvoor-
zitter), ook buiten kantooruren 
bereikbaar: 06 223 77 270
 
Als iedereen een beetje op zijn 
buren let, vergeten we niemand!

CORONA: EVEN CONTACT OF HULP NODIG?

Deze lente is álles anders en toch 
hetzelfde… Om ook gedwongen 
thuisblijvers te laten meegenieten 
van het landelijke gebied en als 
teken van hoop: het verzoek een 
(liggende) voorjaarsfoto te maken. 

Tijdens een wandeling of (van uw 
kinderen) in uw tuin. Vermeld wie 
de fotograaf is en waar op Sloten, 
Oud Osdorp of de Akerwegen de 
foto gemaakt is. Opsturen naar 
dorpsloten@gmail.com. 

Bij de westelijke ingang van 
Natuurpark Vrije Geer, langs de 
Plesmanlaan, wordt een insecten-
hotel gebouwd. Op een mooie plek 
binnen de Hoofdgroenstructuur De 
Groene AS. Een versterking van de 
biodiversiteit.

De beheerders van het natuur-
park, Marina den Ouden en Ruud 
Lutterlof, kwamen met dit initiatief 
en zorgen – samen met leden van 
de beheergroep – voor de bouw. Het 
karkas van 2,5 bij 2 meter staat er 
al. Hiervoor hebben zij het hout van 
de oude bruggen op het natuurpark 
bewaard. 

Voor ieder insect wat wils
Er komen gebruikte dakpannen op 
te liggen en aan de zuidkant (lekker 
in de zon) worden vakken gemaakt, 
die worden gevuld met verschillen-
de materialen, zodat veel insec-
tensoorten hier een huis van hun 
gading kunnen vinden: boomstam-
men, riet, bamboe, lavastenen, den-

nenappels, ventilatiestenen, leem en 
schelpen. Aan de achterkant komen 
houten planken die dakpansgewijs 
worden aangebracht. Dat worden 
lekkere spinnenplekjes. Aan de 
buitenkant komen aardenwerken 
plantenpotjes gevuld met stro te 
hangen. Ideaal voor oorwurmen en 
lieveheersbeestjes. 

Passende beplanting
Naast het hotel zijn en worden 
diverse insect-vriendelijke struiken 
aangeplant: schijnhazelaar, vlinder-
struiken, kansenboom, gelderse roos 
en diverse nectarplanten. Kortom: 
het wordt een waar insecten-wal-
halla, daar langs de Plesmanlaan.

Prijsvraag: doe mee!
Het is de bedoeling dat op de 
noordkant van het hotel straks een 
mooi houten bord met de naam van 
het insectenhotel komt te hangen. 
Aan alle lezers van deze Rubriek 
het verzoek om mee te denken 
over een mooie naam. Stuur uw 

naamvoorstellen vóór 1 mei naar 
dorpsloten@gmail.com. Een jury zal 
zich over de inzendingen buigen. 
De winnaar mag het bord straks 
onthullen en verkrijgt zo eeuwige 
roem!

Hondenpoep
Sommige hondenbezitters schijnen 
te denken dat je op en rond het 
natuurpark de hondenpoep niet op 
hoeft te ruimen. Wél dus! Honden 
mogen hier níet loslopen en ook 
naast en rond de paden moet de 
poep worden verwijderd. 

UW FOTO IN DE KRANT?


