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De slag om het Weilandje Vrije Geer
Hóe krijg je 208.538 Amsterdammers naar de stembus?
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Behoud Lutkemeer
De vraag naar lokale producten is groot. De maatschappij verandert nu 
snel! Daarom willen Behoud Lutkemeer en De Boterbloem de bestem-
ming van de polder wijzigen in “agrarisch groen”. Help mee! Teken de 
petitie op: behoudlutkemeer.nl/petitie. 

AKERTJE

Afgelopen zondag 17  mei, was het pre-
cies 25 jaar geleden dat de Slotenaren 
het referendum tot behoud van het 
Weilandje Vrije Geer wonnen. 38,2% 
van de Amsterdammers nam deel 
aan het referendum en dat was ruim 
voldoende om de uitslag (88,3% was 
vóór behoud van het Weilandje) geldig 
te laten zijn. Hierover is een driedelige 
film gemaakt. Kijk op: www.geheugen-
vanwest.amsterdam.

Nu, 25 jaar later, is het toenmalige 
Weilandje omgetoverd tot een prachtig 
natuurpark waar velen dagelijks van 
genieten. Het park maakt officieel 
deel uit van de Hoofdgroenstructuur 
De Groene AS. Een grote vrijwilli-
gersgroep ondersteunt de gemeente 
bij het beheer en ook dit jaar hebben 
de ooievaars weer nageslacht op de 
wereld gezet!

Voorbeeldproject
Maar, voor het zover was, moest er 
veel water door de sloot! Ter ere van 
dit jubileum is dat verhaal vastgelegd. 
Tamar Frankfurther, toen lid van het 
comité Behoud Weilandje Vrije Geer 
en nu nog altijd voorzitter van de be-
heergroep van het natuurpark, nam het 
initiatief tot de film: “Het is een uniek 
verhaal met een goede afloop. In de 
film geven we een kijkje in de keuken 
van de actievoerder. We vertellen hóe 
we het hebben aangepakt. Aan de ene 
kant is het mooi om deze bijzondere 
geschiedenis van Sloten, Nieuw West 
en Amsterdam vast te leggen. Aan de 
andere kant is dit ook een inspirerend 
voorbeeldproject voor nieuwe actie-
voerders. Dan hoeven zij het wiel niet 
opnieuw uit te vinden. Medewerkers 
van Eigenwijks hebben geadviseerd, 
zodat de film geschikt is om te worden 
gebruikt om burgers een actieve rol in 
hun wijk te laten spelen.”

AT5-Nieuwsitems
Tamar vervolgt: “Mijn vader P. Hans, 
nu bekend van de singel, was coördina-
tor van het actiecomité. Hij is in 1996, 
ruim een jaar na het referendum, sa-
men met mijn broer Felix helaas over-
leden, maar hij vertelt nu tóch een deel 
van het verhaal over hoe we het laatste 
stukje veenweide bij Sloten hebben 
gered. We mochten voor deze film 
namelijk gebruikmaken van materiaal 
van AT5 en de landelijke omroepen. 
We hadden toen veel media-aandacht 
en hebben alles zelf gearchiveerd en 
op video opgenomen. Het héle verhaal 

komt voorbij: de gemeentelijke bureau-
cratie, campagne voeren voor hand-
tekeningen en voldoende opkomst, de 
strategieën…” 

Bekende gezichten
Ook de commercials met Gregor 
Frenkel Frank (Ook dat nog!), 
Carrie Tefsen (Zeg n’s AAA…) en 
Dick Bruynesteyn (sport- en strip-
tekenaar) zijn in de documentaire 
opgenomen. Voormalige politici, 
onder wie burgemeester Schelto 
Patijn en Eberhard van der Laan, 
passeren de revue. En beelden van 
de later op nationale TV bekend 
geworden AT5-nieuwspresentatoren 
in hun jonge jaren. Kortom… een 
informatieve nostalgische terugblik 
op de jaren negentig!

Met dank aan
De documentaire ‘De slag om het 
Weilandje Vrije Geer’ is gemaakt 
door Petra van Lint van Happy-
4Film en kwam mede tot stand door 
bijdragen van de gemeente Amster-
dam, het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst, PIN/KNR, Fonds voor 
Nieuw-West, de Haëlla Stichting en 
de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. 
En natuurlijk: De Westerpost! Als 
het straks weer kan, worden hier-
over bijeenkomsten en presentaties 
georganiseerd. Meer weten? Mail 
naar dorpsloten@gmail.com.

Wist u dat de Slotense kaasboerderij, 
aan de Akersluis 6 naast de Molen 
van Sloten, wekelijks ook biolo-
gische groente- en fruitpakketten 
verkoopt? 

Onder het motto “Direct van het 
land naar de klant” zijn er nu 
wekelijks al ruim zestig huishou-
dens die via de Slotense kaasboer 
hun vitamines binnenkrijgen. Deze 
pakketten voor kleine én grote 
huishoudens pakketten (variërend 
in prijs tussen € 8,- en € 15,75) 
worden geleverd door Kievit, een 

bedrijf dat gespecialiseerd is in het 
verwerken van de beste biologische 
producten in handzame pakketten. 
Robert-Jan Weijers van de Kaas-
boerderij: “Kievit heeft contacten 
met de telers en neemt rechtstreeks 
van hen af. Zij hebben ook eigen 
teelt. Super vers dus! Samen met de 
naastgelegen molen, brouwerij De 7 
Deugden en het fraaie dorp Sloten 
vormen we Holland in het klein”. 
(Geopend: wo. – vr.: 9.00 -18.00 uur; 
za.: 9.00 – 16.00 uur.) Kom langs 
voor meer informatie of kijk op 
Instagram@kaasboerderijsloten.

Groenten en fruit bij de Kaasboer?

Gregor Frenkel Frank Carrie Tefsen


