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Lintjes
De Slotense Johan en Corrie van Weerdenburg (die nu in Badhoeve-
dorp wonen) werden tot hun grote verrassing op 24 april gebeld door de 
burgemeester van de Haarlemmermeer: “Ik kan de lintjes door corona 
nog niet opspelden, maar het heeft de Koning behaagd…”. Beiden zijn nu 
lid van de Orde van Oranje Nassau en hebben hun onderscheiding dik 
verdiend. Meer dan 40 jaar doen zij al vrijwilligerswerk! Johan (81) was 
o.a. 26 lid van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, is al 14 jaar penning-
meester van de Pancratiuskerk en regelt onderhoud en begrafenissen op 
het naastgelegen kerkhof. Samen met zijn Corrie ‘kostert’ hij in de Pan-
cratiuskerk en verzorgt hij o.a. de klaverjasavonden in het Parochiehuis. 
Corrie (73) is een kei in organiseren, collecteerde o.a. 40 jaar voor KWF 
op Sloten en zit al 40 jaar in het bestuur van de Slotense afdeling van de 
Zonnebloem. 

Ooievaarslichting 2020 
Het is wéér gelukt! Op de Lutkemeerschool en Natuurpark Vrije Geer 
zijn jonge ooievaars geboren! De paalwoningen zijn uiteraard te hoog om 
ín te kijken. Hoeveel baby’s er dit jaar zijn, blijft dus nog even een verras-
sing. Dit goede nieuws kunnen we wel al melden, omdat er prooien in het 
nest worden uitgekotst. Lekkere maaltjes voor de jonkies…

AKERTJES

In 2040 wil Amsterdam aardgasvrij 
zijn. Om dit te bereiken heeft de 
gemeente de Transitievisie Warmte 
(TVW) opgesteld. 

Hierin staat per buurt welk alterna-
tief voor aardgas het meest geschikt 
is en de laagste maatschappelijke 
kosten met zich meebrengt. Als 
buurten écht aan de beurt zijn om 
aardgas-vrij te worden, zullen vragen 
op wijk-niveau waarschijnlijk pas 
écht beantwoord kunnen worden. 
Maar zover is het voor het landelijk 
gebied voorlopig nog niet. Nu alvast 
een richtinggevende vooruitblik…

Akerwegen
De Aker, waar de Akerwegen mid-
denin liggen, gaat grotendeels over 
op ‘all electric’. De gemeente kijkt in 
de TVW naar het gemiddelde type 
woning in de buurt. Als uw woning 
(op de Noorder- of Zuiderakerweg) 
daarvan afwijkt, kan dat reden zijn 
voor een ander geschikter alterna-
tief. Het algemene advies hier is: stap 
op een natuurlijk moment over  op 
elektra. Isoleer uw woning bij een 
verbouwing, vervang uw kapotte 
gasfornuis door elektrisch koken 
en uw kapotte CV-ketel door een 
warmtepomp.

Oud Osdorp
De meest voor de hand liggende 
verwarmingskeuze voor het lintdorp, 
met oude(re) en veelal vrijstaan-
de huizen, is een hybride gasnet. 
Verwarming vindt dan plaats met 
hernieuwbaar gas in combinatie met 
een hybride warmtepomp. Op de 
algemene aardgas-vrij-plattegrond 
van Oud Osdorp is te zien dat in de 
Lutkemeerpolder gedacht wordt 
aan warmtelevering via een bronnet. 
Hierbij wordt overtollige warmte 
van bedrijfspanden in de Lutke-
meerpolder in de zomer in de grond 
(via een warmte koude opslag, WKO) 
opgeslagen. In de winter wordt juist 
koude opgeslagen in de bodem. De 
eerder opgeslagen zomerwarmte kan 
in de winter gebruikt worden voor 

Deze foto van Sloten is ongeveer 120 jaar geleden genomen en het dorp is 
nog heel herkenbaar! Het is dan ook niet vreemd dat binnen het Beschermd 
Dorpsgezicht Sloten vanaf de openbare ruimte geen zonnepanelen zichtbaar 
mogen zijn. Monumenten moeten zelfs helemaal zonnepaneel-vrij blijven… 
De gemeente verwacht dat Slotense woningen (ook aan de Sloterweg buiten 
het Beschermd Dorpsgezicht) in de toekomst verwarmd gaan worden met 
groen gas. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is nog onbekend. Als algemeen 
advies geldt: Gaat u verbouwen? Isoleer uw woning dan zo veel mogelijk. 

Help Kaasboerderij Sloten en Brouwerij De 7 Deugden
Veel bedrijven hebben het 
zwaar in deze corona-tijd. 
Vandaar de oproep om 
lokale kleine ondernemin-
gen ‘om de hoek’ niet te 
vergeten. 

Brouwerij De 7 Deug-
den en de Kaasboerderij 
Sloten hebben samen 
twee heerlijke (borrel-)
pakketten samengesteld. 
Met de gedachte: “U kunt 

voorlopig niet uitgaan, 
maar u kunt het thuis (bij 
de TV), in de tuin of op 
het balkon nét zo gezellig 
maken. En kies dan graag 
ook voor ambachtelijke 
kwaliteit!”
Bij de Slotense brouwe-
rij werken mensen met 
een (lichte) handicap. 
Zij maken smaakvolle 
(alcoholarme)bieren. 
Samen met de Slotense 

kaasboerderij zijn twee 
speciale voordeel-pakket-
ten samengesteld. (Maar 
uiteraard verkopen zij al 
deze en andere producten 
ook los.) 
Gratis bezorgd in groot 
Amsterdam, pin bij afleve-
ring of vooraf overmaken. 
Afhalen op de Akersluis 
8 (naast de Molen van 
Sloten) mag natuurlijk 
ook! Mail:  

bestellingen@de7deugden.nl 
of bel: 020 667 3221 (en 
spreek zo nodig in).

Pakket 1: € 27,50: 
6 bieren, 750 gr jonge 
kaas en 250 gram 
noten in de mix. 
Pakket 2: € 50,-: 
12 bieren, 2 x 750 gr 
jonge kaas en 2 x 250 
gram noten in de mix. 

het verwarmen van de kantoorpan-
den. De opgeslagen winterkoude kan 
panden in zomer koelen. Niets is nog 
definitief. U kunt hieraan zien welke 
denkrichtingen de gemeente op het 
moment volgt.
Voor nu is het vooral belangrijk om 
goed te isoleren, zodat het energie-
verbruik straks zo laag mogelijk 

komt te liggen. Op Oud Osdorp 
zijn enkele bewoners al aan de slag 
gegaan met alternatieve verwarming 
van hun woningen. Bijvoorbeeld 
d.m.v. zonnepanelen en met een wa-
ter-warmtepomp naar de sloten. De 
opgedane kennis van deze koplopers 
kan anderen in dit proces wellicht 
ondersteunen.


