De Sloterweg verdient beter!
“De Sloterweg is de afgelopen tijd
door de gemeente liefdeloos behandeld. De ruimtelijke kwaliteit van de
weg, waarin de cultuurhistorische
waarden een belangrijke rol spelen,
heeft in het gemeentelijk beleid geen
prioriteit gehad. Dat moet anders.”
Deze harde woorden zijn te lezen
in het rapport ‘Cultuurhistorische
kwaliteiten oostelijk deel Sloterweg, Amsterdam’. Dit rapport is in
opdracht van de gemeente opgesteld
door een gespecialiseerd bureau. Het
gaat over de Sloterweg tussen de
Ditlaar en de Johan Huizingalaan. Het
rapport beschrijft de geschiedenis van
de Sloterweg, van het einde van de
13de eeuw tot nu.
Belangstellenden kunnen het vinden
op www.slotenoudosdorp.nl.
Belangrijke waarden
Ondanks dat in die eeuwen heel veel
is veranderd, blijft de Sloterweg
verrassend herkenbaar “de oude”. Als
heel belangrijke waarden worden
genoemd:
• de Sloterweg als dijk en als weg
waarlangs de aanwezige boerderijen
en landarbeidershuisjes (!) wijzen op
het oorspronkelijk agrarische karakter van het gebied en de bebouwing
uit latere jaren die toenemende
verstedelijking laat zien.
• de veenpolderverkaveling, onder
meer nog zichtbaar in de volkstuinparken.
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Dit rapport zegt duidelijk: “Behoud boerderij De Bijweg! En: Gemeente neem
geen nieuwbouwplannen van projectontwikkelaars meer in behandeling,
zoals die voor de hoekkavel bij de rotonde.” (Foto: Erik Swierstra)
• de volkstuinparken, langs de Sloterweg: V.A.T., Eigen Hof, Lissabon en
het (Oude) Bijenpark.
•h
 et Siegerpark, nog enigszins
herkenbaar als park in de Engelse
landschapsstijl.
Liefdeloos
Zoals boven aangegeven zijn de
opstellers van het rapport ontevreden
over de manier waarop de gemeente jarenlang met de Sloterweg is
omgegaan. Het liefdeloos slopen van
de arbeiderswoninkjes is daarvan
een recent voorbeeld. Een maand na
hun sloop verschijnt het rapport dat
ze gespaard hadden moeten worden.
Nico Jansen had nog zo gesmeekt om

Oeverlanden te druk
Natuurgebied ‘De Oeverlanden’
en ‘het Amsterdamse Bos’ zijn nu
erg populair. Dat is prima, omdat
dit prachtige natuurgebied in het
verlengde van de Zuidas alléén kan
overleven als het goed bezocht wordt.
Maar, nu even niet…
Ook hier moeten we de 1,5 meter
afstand respecteren. Maak uw ommetje dus vooral in uw rustiger eigen
buurt. Daar staan bloesembomen in
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bloei en ontluikt de natuur immers
ook! (Foto: Hans Bootsma)

in ieder geval de resultaten van dit
onderzoek af te wachten, maar nee…
Het is te hopen dat het rapport aankomt bij de bestuurders. De toekomst
van de oude boerderij De Bijweg lijkt
daarvan afhankelijk.
Piet Renooy
Harde eisen aan (bouw)plannen
De experts roepen de gemeente op
een andere houding aan te nemen
en noemen onder andere concreet
de volgende aandachtspunten:
- Houd het historisch-landschappelijk raamwerk in stand: de weg
met bermen en laanbeplanting en
wegsloten, de kavelsloten dwars
op de weg. Geen demping van
water Geen gaten in de laanbeplanting toestaan.
- Sta geen overschrijving van het
raamwerk toe: geen ontwikkelingen die de maat van de kavel
overschrijden, geen doorbrekingen
van de lijnen van het raamwerk.
- Behoud zo veel mogelijk historische bebouwing, niet alleen op
grond van de cultuurhistorische
waarde van het object zelf, maar
ook vanwege de bijdrage aan het
karakter van de Sloterweg als
geheel.

Suze van Scheppingen zag een mooi spandoek bij de Ditlaar op Sloten
hangen en legde dit meteen vast. Stuur uw foto van actualiteiten of de
ontluikende natuur in het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp ook op
naar: dorpsloten@gmail.com.

CORONA: EVEN CONTACT OF HULP NODIG?
Bel vooral!
Gezellig praatje, (praktische) vragen, een luisterend oor?
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 (dorpsraadvoorzitter), ook buiten kantooruren bereikbaar:
06 223 77 270
Voor de buurt
Hebt u in deze ‘kale’ tijden een passend leuk plan dat de onderlinge band
tussen buurtbewoners versterkt? Kijk op fondsvoornieuwwest.nl. Daar
staat hoe u hier geld (max. € 500,-) voor kunt krijgen! Als iedereen een
beetje op zijn buren let, vergeten we niemand!

