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Eén winters dagje op landelijk Osdorp

Op het moment dat deze Westerpost verschijnt, ligt de mini-winter van 
het afgelopen weekend al weer ver achter ons. Tegenwoordig is een dun 
poederlaagje sneeuw over het landelijk gebied zo bijzonder, dat het in de 
krant komt. Vandaar deze mooie foto gemaakt op zaterdag 16 januari. 
Bent u in deze coronatijden op zoek naar een uitje in de buurt? Maak 
dan een fietstocht door Oud Osdorp. Het ligt ‘om de hoek’. Kijk wel uit 
op de Osdorperweg, waar sluipverkeer te snel rijdt en waar in het weg-
dek verraderlijke scheuren zitten. 

Folder bij de Boterbloem
Ook een leuke bestemming op Oud Osdorp: Boerderij De Boterbloem 
aan de Lutkmeerweg 262B. Hier kunt u voor € 2,- de rijk geïllustreerde 
fietsfolder ‘Fietsen door landelijk Osdorp’ kopen met alle weetjes over 
dit bijzondere gebied. Trijntje heeft hier een biologische mini-markt en 
kookt op woensdagen en donderdagen een lekkere afhaalmaaltijd voor 
€ 12,50. De winkel is alle dagen, behalve dinsdag, open van 9 tot 18 uur. 
Op zondag van 13 tot 17 uur. Bel voor meer informatie met 020 610 0821 
of kijk op ecoboterbloem.nl. (Foto: Theo Durenkamp) 

Al decennia lang gaat de prachti-
ge dorpskern Sloten gebukt onder 
een continue stroom van afval. De 
enorme bergen grofvuil trekken de 
meeste aandacht, maar wie over de 
Slimmeweg, het Sloterpleintje of de 
Akersluis loopt, struikelt over fast-
food-verpakkingen.

Het zijn meestal jongeren die deze 
rommel achteloos achterlaten, maar 
ook gezinnen met kinderen kunnen 
er wat van. Als corona-uitje wordt in 
de auto met het hele gezin gesnackt. 
Na het wegrijden blijven verpakkin-
gen van de bekende ketens, etens-
resten en zelfs volle luiers achter 
op straat. De werkgroep ‘Sloten 
Schoner’ gaat iedere week dapper de 
rommel te lijf, maar er valt eigenlijk 
niet meer tegenop te prikken.

Afvaltoerisme?
Wie zijn het toch, die het lef hebben 
om zoveel grof vuil gewoon in een 
woonwijk te dumpen? Het zijn geen 
bewoners van het dorp, die af en toe 
met een kruiwagen een afgedankt 
meubelstuk naar de containers ko-
men brengen. Het enige dat we zeker 
weten is dat het grofvuil meestal met 
busjes of auto’s afgeleverd wordt. 
Dan vraag je je af: Waarom rijd je 
dan niet meteen een paar minuten 

verder door naar het afvalpunt bij 
de Henk Sneevlietweg? Dat is, ook in 
deze coronatijden, gewoon open. 

Of zijn het bewoners uit Badhoeve-
dorp, die in de Haarlemmermeer met 
een strenger afvalregime te kampen 
hebben? In Badhoevedorp mag je per 
jaar tot drie kubieke meter grofvuil 
gratis wegbrengen of twee kubie-
ke meter gratis laten ophalen. Een 
klusser overschrijdt die hoeveelheid 
al snel… Dus dan maar dumpen nét 
over de grens in Amsterdam waar 
het gratis lijkt? Ja, maar wél op 

rekening van alle Amsterdammers… 
Hier rijst de afvalstoffenheffing dan 
de pan uit. 

Camera’s
Voor wie durft: Vraag aan mensen 
die hun grofvuil op Sloten staan uit 
te laden, waarom ze niet doorrijden 
naar de Henk Sneevlietweg. Waar-
schijnlijk is het nodig dat de ge-
meente hier camera’s ophangt. Dan 
wordt de illegale vuilstort vastgelegd 
en kan de gemeente aan de hand van 
kentekens mensen aanspreken op 
hun asociale gedrag.

Dorp Sloten is geen afvaldump-locatie!

(Foto: Diana Hense)

Sloop van brug 1863 is een ‘bloody shame’
Eerder hebt u in de Westerpost al 
kunnen lezen over brug nummer 
1863 bij De Oeverlanden. Deze brug 
werd in 1932 gebouwd en maakte 
deel uit van Rijksweg 4 naar Den 
Haag, die in 1938 geopend is. 

Dat deze brug nu zo in de be-
langstelling staat, komt doordat 
de gemeente begonnen is met de 
aanleg van de vrije busbaan voor de 
Westtangent bij De Oeverlanden. Tij-
dens de inspraakprocedure in 2015 
meldde de gemeente in de ‘Inspraak-
nota Westtangent’ nog dat “naast 
de aanleg van een vrije busbaan op 
de Anderlechtlaan – het kruispunt 

Anderlechtlaan / Oude Haagseweg 
niet of nauwelijks gewijzigd zou 
worden”. Alleen de bushalte zou 
hier komen te vervallen. Wie nu ter 
plaatse rondkijkt, ziet dat hier wel 
degelijk veel veranderd is, terwijl de 
gemeente beloofd had dat alleen de 
bushalte zou hier komen te verval-
len. Er was toen dus geen aanleiding 
voor de vereniging ‘De Oeverlanden 
blijven!’ om bezwaar te maken. 

Toen de gemeente op 4 november 
2020 een omgevingsvergunning-
aanvraag publiceerde voor de sloop 
van brug 1863, heeft de vereni-
ging wel bezwaar aangetekend. 

Zij vinden het van groot belang 
om dit cultuurhistorisch erfgoed 
veilig te stellen. Bovendien was de 
vereniging van mening dat de brug 
ook technisch nog prima aan alle 
eisen voldoet. Nico Jansen van de 
Vereniging De Oeverlanden blijven: 
“Sloop van deze sierlijke en solide 
brug is een ‘bloody shame’. Totdat 
de gemeente zich bewust werd dat 
ze geen bouwtekeningen van de 
brug meer konden vinden, voldeed 
de brug aan alle wensen en veilig-
heidseisen!” Wordt ongetwijfeld 
vervolgd en wie meer wil weten,  
kan terecht op de website  
slotenoudosdorp.nl


