Restanten van herberg De Rode Leeuw weer zichtbaar
Dat de Sloterweg de oudste of één
van de oudste wegen van Amsterdam is, wordt weer eens bevestigd:
Na de verdrietige sloop van de
arbeiderswoningen werd begin
dit jaar gestart met het rooien van
het resterende groen. Voordat de
bouwwerkzaamheden op deze kavel
van start gaan, komt de afdeling
Monumenten & Archeologie van de
gemeente Amsterdam eerst uitvoerig
onderzoek doen.
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Inmiddels zijn de contouren van
de voormalige herberg, die hier
stond, al goed zichtbaar. Het gaat
waarschijnlijk om twee langwer-

AKERTJE
De Sloterweg gezien in de richting van Amsterdam. Rechts van de weg een
gebouw met een uithangbord boven de deur, vermoedelijk gaat het om herberg De Rode Leeuw. Tekening: Jacobus Kops Goedschalksz (datering 1750
t/m 1775), Stadsarchief Amsterdam.
pige panden die van de Sloterweg
aflopen. Medewerker Archeologie
Ronald Klein staat bij een waterput,
die later nog wordt uitgegraven.
Ronald: “Het bouwjaar van de put
is nog niet bekend, maar we weten
wel dat het pand hier zeker rond
1770 gestaan heeft. We beschikken namelijk over een tekening en
kaarten van herberg De Rode Leeuw

uit die periode.” In de loop van deze
maand wordt nog meer blootgelegd
en dieper gegraven. Er volgt dus zeker meer nieuws over dit bijzondere
project. Nu u er alvast van afweet
kunt u, als u dat wilt, vanaf de Sloterweg een kijkje gaan nemen naar
de opgravingen. Een mooie bestemming voor een corona-wandeling in
de buurt.

Sterke brug 1863 al half gesloopt
Eerder leefde nog de optimistische
hoop dat het bezwaarschrift van de
vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’
er in ieder geval voor zou zorgen dat
de cultuurhistorisch belangwekkende brug 1863 niet zomaar gesloopt
zou worden.
“Helaas is dat niet het geval”, zo laat
Nico Jansen weten: “Het zuidelijke deel van de brug is al gesloopt,
althans het gewelf is verpulverd en
het bewapeningsstaal steekt uit de
zijwanden. De doorstroming wordt
nu geblokkeerd door het puin dat in
het water is gevallen en de faunapassage die hier door de brug loopt is
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helemaal kapot.”
Het is een wonderlijk gezicht dat het
intensieve busverkeer van en naar
Schiphol over de noordelijke helft
van de brug ondertussen nog steeds
gewoon doorgaat. Nico: “De brug
kan dat gewicht duidelijk nog prima
houden. Dat geldt ook voor de zware
bouwmachines die op de brug staan
en er overheen rijden. Die sloop was
dus nergens voor nodig.”
Veiligheid voorop
Het is niet duidelijk of de zijwanden
en vloer van de brug ook gesloopt
worden. Mogelijk storten ze de
betonnen bak (wat er nog van over

is) vol zand. Ook nu brug 1863 vernield is, blijft Nico onvermoeibaar
aandacht vragen voor het algemeen
belang: “Het wandelpad aan de zuidzijde van de Oude Haagseweg, dat
nu compleet vernield is, zal hersteld
moeten worden. En het fiets- en
wandelpad langs de Anderlechtlaan,
tussen de Sloterweg en de Oude
Haagseweg, smeekt om een betere
inrichting. Het is immers van groot
belang dat bezoekers vanuit Sloten
en Nieuw Sloten veilig met de fiets
en lopend De Oeverlanden kunnen
bereiken.”
Foto: Nico Jansen.

Schilderwedstrijd gemeente Sloten

Had u al gehoord dat u mee kunt doen aan een bijzondere schilderwedstrijd? Tot honderd jaar geleden viel heel stadsdeel Nieuw-West onder de
‘gemeente Sloten’, die op 1 januari 1921 geannexeerd is door Amsterdam.
Maak een schilderij van hoe Nieuw-West nu uitziet, hoe het er volgens
u vroeger uitzag, of hoe u denkt (of vreest) dat het er in de toekomst uit
gaat zien. Of: combineer de tijden, want in een schilderij kan álles…
Deelname is gratis en staat open voor jong en oud, professionals en amateurs. Jong en oud. Dankzij een gulle bijdrage van het Fonds voor NieuwWest zijn er mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is 500 euro. Iedereen
mag tot 15 juni twee schilderijen insturen, die ook al eerder gemaakt
mogen zijn. De inzendingen komen allemaal op de website
geheugenvanwest.amsterdam te staan. Een leuke vrijetijdsbesteding
tijdens de lockdown. Meer info: annexaties1921.com.

