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Brug 1863, Oude Haagseweg en Westtangent

In 1938 werd een bescheiden brug van 
zes meter in de Rijksweg A4 gebouwd. 
Men wil deze sierlijke boogbrug slo-
pen en vervangen door een standaard 
rechthoekige duiker.

Dat betekent wéér verlies aan bele-
ving. De rijksweg is in 1966 over een 
nieuw (het huidige) tracé meer naar 
het noorden gelegd, zodat hij goed 
aansluit op de Ringweg A10 West en 
Zuid. Het oude gedeelte is blijven 
liggen en heet sindsdien ‘Oude Haag-
seweg’. Deze is in 1975 verbonden met 
de Johan Huizingalaan.

Sinds 2002 wordt de brug vooral ge-
bruikt door de bus naar Schiphol. Nu 
wordt de ambitieuze Westtangent uit-
gerold en moet alles anders en beter. 
Naar kosten wordt niet gekeken. Van 
brug 1863 heeft men geen bouwteke-
ningen kunnen vinden (als men er al 
naar heeft gezocht) en men heeft dus 
geen zekerheid of deze brug nog tien 
jaar door bus 69 gebruikt kan worden. 
Vandaar de sloopplannen.

Strijd voor behoud
De vereniging “De Oeverlanden Blij-
ven!” zal zich samen met de Dorps-
raad Sloten-Oud Osdorp inzetten om 
deze brug te behouden. Onze insteek: 
“Ook zonder bouwtekeningen kan 
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Bel vooral voor een praatje of met vragen:
 
Sloten & Nieuw Sloten
Stefania Maginzali: 06 333 19 681 en Ruud Witte: 06 28 63 87 77
 
De Aker(wegen) & Oud Osdorp
Doreen van den Berg: 06 34 26 33 59 en Hans van Deelen: 06 10 98 61 96

Dorpsraadgebied
Sjoerd Jaasma (dorpsraadvoorzitter): 06 223 77 270
 
Plan 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 max. € 500 voor kunt krijgen!

CORONA: EVEN CONTACT OF HULP NODIG?

Website slotenoudosdorp.nl

Geboren
De jongste inwoner van Sloten 
heet Elias Varenhorst. Elias werd 
op 12 maart geboren (3.010 gram 
en 48 cm) en is de zoon van Re-
becca en Jorn. Hij woont op de 
Osdorperweg 37.

Help de horeca!
Gaat u normaal gesproken met enige regelmaat buiten de deur lunchen 
of dineren? En: Wilt en kunt u uw favoriete adresjes in deze tijd steunen, 
zodat zij de crisis overleven? Koop daar dan een tegoedbon, die u later 
gaat besteden. Ga naar helpdehoreca.nl. U ziet meteen dat ook diverse 
horecazaken in Nieuw-West zich al hebben aangemeld. Het mooie is: de 
partners (grote ondernemingen) van dit initiatief betalen alle kosten. Als 
u voor 25 euro een tegoedbon aanschaft via deze site, dan gaat het héle 
bedrag naar uw horecazaak. U betaalt slechts 29 cent extra transactie-
kosten voor het gebruik van Ideal. Alle informatie vindt u op helpde-
horeca.nl. Twee horecagelegenheden uit het landelijk gebied, Theehuis 
de Akermolen en brouwerij De 7 Deugden, hebben zich al via deze site 
aangemeld. Ongetwijfeld zullen meer zaken volgen…  

En de Molen van Sloten
De kosten van de molen lopen door. Er zijn géén inkomsten. Was u altijd 
al van plan om donateur te worden? Dit is hét moment! Het is toch heer-
lijk dat we in de buurt van dit prachtige icoon kunnen genieten? En… 
donateurs genieten van allerlei voordeeltjes. 
Mail voor informatie naar donateur@molenvansloten.nl.

LIEF EN LEED

onderzoek gedaan worden naar de 
bouwkundige staat van deze brug. 
Mocht er sprake zijn van gebreken, 
bekijk dan of deze verholpen kunnen 
worden.”

Ogenschijnlijk mankeert er niets aan 
de brug, waarop ook een zogenaamde 
NAP-spijker is aangebracht. Vroeger 
zat er ook nog een peilschaal van het 
Stadswaterkantoor op, maar die is 
helaas verdwenen. Dit geeft aan dat 
dit een goed gefundeerd bouwwerk 
is dat de tand des tijds weerstaat. 
Zelfs bij het achterwege blijven van 
onderhoud!

Beter voorstel
De uitrol van de Westtangent maakt 
een fraaie herinrichting van dit stuk 
Oude Haagseweg mogelijk. De bus en 

bestemmingsverkeer kunnen gebruik-
maken van dezelfde rijbanen, zodat 
het zuidelijke deel als parkeerplaats 
voor bezoekers van de Oeverlanden 
gebruikt kan gaan worden. Ook de 
ruimte voor wandelaars en fietsers 
langs de Anderlechtlaan moet worden 
uitgebreid. Dan krijg je een mooie 
entree vanuit Nieuw Sloten. Zo nodig 
je omwonenden uit hier te komen 
wandelen en fietsen. Belastinggeld 
wordt dan goed besteed en de open-
baar vervoerfunctie wordt verenigd 
met andere functies, zoals natuur, 
recreatie en nutsvoorzieningen.

Het volledige artikel – met daarin ook 
een passage over de historische con-
text – vindt u op slotenoudosdorp.nl.

Nico Jansen 

Nu u veel langer thuis bent, is dit 
misschien een leuke tip: Wist u dat 
er naast deze wekelijkse Rubriek 
in de Westerpost ook een overzich-
telijke rijk-geïllustreerde website 
met deze zelfde naam in de lucht is? 
Hier vindt u álles over het landelijk 
gebied van Amsterdam Nieuw-West 
van vroeger én nu. Naast de altijd 

actuele nieuwspagina treft u hier 
in één oogopslag ook informatie 
over allerlei verenigingen, kerken, 
volkstuinparken etc. Het historisch 
overzicht, de informatie over de 
dorpsraadorganisatie, (oude) dor-
pengidsen en het vacature-overzicht 
maken het palet compleet. U bent 
van harte welkom!


