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Sloten niet langer oprit A4, A9 en A10? Deel VIII
Wéér een ongeluk op de Sloterweg!
Verder uitstel is gevaarlijk
Het kan zo écht niet langer. “Het
is hier onverantwoord onveilig”, zo
oordelen ook de Centrale Verkeerscommissie en de Verkeerspolitie.
De smalle Sloterweg kan de enórme stroom van te snel en agressief
rijdend sluipverkeer tussen NieuwWest en de A4 gewoonweg niet aan.
En dan te bedenken dat de Sloterweg onder het ‘Hoofdnet Fiets’ valt.
Hier moeten álle fietsers, passanten,
sporters, volkstuinders en bewoners,
veilig kunnen fietsen. Het is hoog tijd
dat er wordt ingegrepen. Uitstel en
vertraging zijn onverantwoord.
Na 40 jaar nog stééds onveilig
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
is sinds de jaren tachtig, nu dus al
veertig (!) jaar, in gesprek met de
gemeente om de Sloterweg veilig te
maken. En dan te bedenken dat het
in de jaren tachtig dus al zo onveilig
was dat dit nodig was. De woonwijken De Aker, Nieuw Sloten en grote
delen van Osdorp met hun tienduizenden nieuwe inwoners waren toen
nog niet eens gebouwd en men bezat
in die tijd per gezin ook minder
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Behoud van cultuurhistorie

auto’s. De invoering van stadsdeelbesturen heeft niet echt geholpen.
Alle inzet van de bewoners leidde
tot nu toe nog niet tot een effectieve
maatregel.
De verkeerssituatie is zo onveilig
dat de vrees – die niemand durft uit
te spreken – reëel wordt: “Tot nu toe

gaat het vooral om hersenschuddingen en blikschade. Maar, als we
lang genoeg wachten, kunnen we
zeker ook op de Sloterweg een dode
betreuren. Daar gaan we toch niet
op wachten?”Wat weegt zwaarder:
Enkele minuten omrijden of een
mensenleven?

‘Behoud Lutkemeer’ strijdt ook in 2021 door!
Tegen de afspraken in heeft de
projectontwikkelaar vorig jaar met
zwaar materieel 20 hectare landbouwgrond afgegraven. De schade is
groot, maar niet onherstelbaar.
‘Behoud Lutkemeer’ is druk bezig
met het voorbereiden van nieuwe ac-

(Foto: Behoud Lutkemeer.)

ties en een omvangrijke rechtszaak.
Wie hun protest wil steunen en/of
wil doneren, kan voor meer informatie terecht op de website
behoudlutkemeer.nl.
Het is een verdrietig aangezicht.
Waar tot voor kort mooie biologische
akkers lagen, overheerst nu vernie-

ling. Wilde vogels en andere dieren
zijn gevlucht of gedood. In de polder
zijn diepe en brede sloten gegraven.
De opgeschepte klei is ter verzwaring
op de akkers gestort.
Politiek twijfelt
In de gemeenteraad ontstaat steeds

Slotenaar Jaap Veldhuisen van de
Sloterweg vindt ook dat de boogbrug
over de molensloot, die in 1932 bij
de aanleg van de Oude Haagseweg
gebouwd is, behouden moet blijven.
Aan de vereniging ‘De Oeverlanden
blijven!’ schrijft hij: “Ja, ik ben het
volledig met u eens dat dit stukje cultuurhistorie behouden moet
blijven! Wij gebruiken als familie
Veldhuisen het stuk land tussen de
Geniedijk en de A4 (links van de
Gasunie) al 88 jaar voor onze koeien.
Het is hier enorm veranderd. Wist
u dat de molensloot begon bij de
Sloterweg, rechts van Boerderij de
Margareta Hoeve (nummer 1081)?
Hij liep in een rechte lijn langs het
Genie-weggetje tot het terrein van
de Militaire Waterleiding. Daar ging
de sloot haaks linksaf. Hier ligt het
enige stuk van de molensloot dat
nog over is. Afgelopen najaar is

deze sloot door Waternet uitgebaggerd. Op de plek van de brug liep de
molensloot vroeger haaks rechtsaf in
een rechte lijn naar de Riekermolen.
Als die er nog zou staan, zou hij nu
middenin de Nieuwemeer staan.”

meer onrust over de gang van zaken.
Behoud Lutkemeer: “In een aangenomen motie is beloofd dat “er alleen
begonnen mag worden met de bouwwerkzaamheden als er ook een koper
zou zijn voor het betreffende perceel”.
Nog altijd is niet bekend wie die “geheime afnemer” is. Bovendien is er
– voor zover bekend – alleen sprake
van een reserveringsovereenkomst en
niet van een koopovereenkomst. De
termijn voor deze overeenkomst is allang verlopen. Is er wel een koper of
wil de GroenLinks-wethouder vooral

de polder vernielen in de hoop zo het
verzet te breken? Laten we hopen
dat de gemeenteraad zijn controlerende taak nu echt gaat oppakken.
Dan kan de schade worden hersteld
en de biologische landbouw herstart
worden.”
Op 13 januari krijgen de wethouder en de gemeenteraadsleden het
rapport ‘Het natuurlijk kapitaal van
de Lutkemeerpolder’ van Wageningen University & Research. Behoud
Lutkemeer spreekt dan ook in over
de Lutkemeer. Wordt dus vervolgd!

Pal naast waar tegenwoordig de A4
ligt, verzorgt Jaap Veldhuisen zijn
hele leven al koeien. (Foto: Marga
van Zadelhoff-Veldhuisen)

