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AGENDA

Eén van de unieke kwaliteiten van 
Sloten is dat er nogal wat rijks- en 
gemeentelijke monumenten in het 
Beschermd Dorpsgezicht staan. In 
eerste instantie denk je dan aan oude 

panden en aan kerken. Het dorp kent 
echter ook een aantal monumentale 
bomen. De bijzonderste boom is dan 
zeker de Rode Beuk die achter de 
Sloterkerk staat. In 2011 organiseer-

de het Parool een prijsvraag voor de 
mooiste boom van Amsterdam. Henk 
Smit droeg de Rode Beuk voor… En 
die won! Een Plataan in het Leidse-
bosje werd overigens tweede.

Sinds 2013 wonen Albert en Pauline 
van Marwijk Kooy in de voormalige 
pastorie van de Sloterkerk. Beiden 
houden van de bijzondere boom en 
beschouwen het al zeven jaar als 
hun eervolle taak om optimaal voor 
de boom te zorgen. Het is bij een 
dergelijk oude en dikke boom – die 
zichtbare wonden heeft – van belang 
om naast een visuele beoordeling ook 
regelmatig een technisch onder-
zoek te laten uitvoeren. Zo kun je 
de ontwikkeling van de boom goed 
volgen. Het echtpaar vroeg aan het 
bedrijf Pius Floris uit Oud Osdorp 
dit uit te voeren. Het goede nieuws 
dat de boom uit 1865 gezond is! De 
conditie en toekomstverwachting zijn 
goed, maar de monumentale boom 
blijft wel onder controle, omdat hij 
weldegelijk is aangetast. 

Boomtechnisch adviseur Schrieken-
berg laat o.a. weten dat de boom 
op drie meter hoogte een holte met 
zadelzwam heeft. Om te kunnen 
beoordelen of de boom daardoor 
verzwakt is, werd een ‘picus-onder-
zoek’ uitgevoerd. Dat is een geluids-
onderzoek dat rondom op verschil-
lende stamhoogtes wordt uitgevoerd. 
Hierdoor ontstaat een geluidsmono-
gram (schematische tekening) van de 
restwanddikte van de boom. 

Vrijdag 14 augustus
•  Vanaf 21.00 uur: Nachtvlindernacht: Op Tuinpark Eigen Hof  (Sloterweg 

1173) op zoek naar nachtvlinders. Activiteit wordt samen met Vereniging 
‘De Oeverlanden blijven!’ georganiseerd. Let op: 1,50 meter afstand van 
kracht en: i.v.m. corona is er geen openbare WC beschikbaar. Aanmelden: 
eigenhof.natuurlijktuinieren@gmail.com. Gratis deelname.

Zaterdag 15 augustus
•  10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer, 

Sloten. Help gezellig mee! Zelf drinken en brood meenemen. Info: Ruud 
Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

Zondag 16 augustus
•  10.30 - 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis 

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in de speeltuin.
•  11.00 – 17.00 uur: Rommelmarktje op het Slotense Dorpsplein. Er worden 

alleen tweedehands en zelfgemaakte spullen verkocht. Uiteraard gelden 
de corona-maatregelen. Iedereen moet écht 1,50 meter afstand houden. Op 
het Dorpsplein is daarnaast een verplichte looprichting ingesteld, zodat u 
veilig over de ‘buitenring’ van het plein kunt lopen. U mag het middendeel 
van het plein, achter de verkopers, niet betreden. Mocht het even druk zijn 
op het Dorpsplein, geniet dan eerst verderop van het mooie dorp. Ook dáár 
is verkoop op eigen grond! Dit evenementje kan alleen een succes worden 
als íedereen deze regels naleeft. 

•  11.00 – 17.00 uur: Winkeltje/informatiepunt Politiebureautje Sloten open.
Dagelijks
•  Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Hoe gaat het met de Rode Beuk op Sloten?

Knip voor Osdorperweg?
De gemeente nodigt (na afstemming met de Klankbordgroep) Oud Os-
dorpers uit om mee te denken over een ‘knip’ (tegen sluipverkeer) in de 
Osdorperweg. Zie: www.amsterdam.nl/projecten/Osdorperweg. Op 18, 20, 
25 en 27 augustus & 1 en 3 september ontvangt de gemeente (tussen 17.00 
en 21.00 uur) per half uur maximaal drie insprekers tegelijk. Na een korte 
uitleg krijgt u 5 minuten om uw visie te geven. Aanmelden: 06 - 17 98 81 
33. Waar moet volgens u de knip komen en wie moet selectieve toegang/
ontheffing krijgen? Later meer informatie!

AKERTJE
Rommelmarktje
Dorpsplein
Sloten

Hoe ziet de boom er van binnen uit?
Door geluidsgolven door de boom te sturen, wordt gemeten hoe snel het 
geluid de andere kant van de stam bereikt. Waar de houtdichtheid hoog is, 
ondervindt het geluid minder weerstand en is dus korter onderweg van bast 
tot bast. De resultaten worden vastgelegd in een zogenaamd ‘tomogram’. De 
kleurschakeringen maken goed zichtbaar hoe de binnenkant van de boom 
eruit ziet. Gezond hout heeft een bruine kleur. De groene gebieden markeren 
overgangszones (gemodificeerd hout) en geven een indruk van toekomstige en 
eventueel verdere kolonisatie van het hout door schimmels.
Er is op 2.40 meter en op 2.95 meter hoogte een meting uitgevoerd. Op deze 
afbeelding ziet u het meetresultaat (geluidstomogram) van 2,95 meter hoogte. 
Te zien is dat de boom voor een groot deel hol (blauw) is aan de binnenkant. 
Dat hoeft niet erg te zijn. Dit komt vaak voor bij oude bomen. De groene lijn 
is de minimaal benodigde wand bij het beoordelen van de breuksterkte. In 
dit geval is de breuksterkte gelijk aan een massieve stam. Hoewel er sprake 
is van een grote centrale rotting, blijkt dat het resterende hout (bruin/zwart) 
een goede kwaliteit bezit. Er zit een dunne groene en paarse band rondom de 
opening (blauw). Dit wijst op een goede afgrendeling van de wond.  
(Bron: Pius Floris Boomverzorging/03-07-2020)

OP 16 AUGUSTUS
Zie verder in de Agenda hiernaast. 

Hangt u ook de Slotenvlag uit? 
Wel zo gezellig!


