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Dat de Sloterweg de oudste of één 
van de oudste wegen van Amsterdam 
is, wordt weer eens bevestigd: Na de 
verdrietige sloop van de arbeiders-
woningen werd begin dit jaar gestart 
met het rooien van het resterende 
groen. Voordat de bouwwerkzaam-
heden op deze kavel van start gaan, 
komt de afdeling Monumenten & Ar-
cheologie van de gemeente Amster-
dam eerst uitvoerig onderzoek doen. 

Inmiddels zijn de contouren van de 
voormalige herberg, die hier stond, al 
goed zichtbaar. Het gaat waarschijn-
lijk om twee langwerpige panden die 
van de Sloterweg aflopen. Medewer-

ker Archeologie Ronald Klein staat 
bij een waterput, die later nog wordt 
uitgegraven. Ronald: “Het bouw-
jaar 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-wande-
ling in de buurt. 

Restanten van herberg De Rode Leeuw weer zichtbaar

De Sloterweg gezien in de richting van Amsterdam. Rechts van de weg een 
gebouw met een uithangbord boven de deur, vermoedelijk gaat het om her-
berg De Rode Leeuw. Tekening: Jacobus Kops Goedschalksz (datering 1750 
t/m 1775), Stadsarchief Amsterdam.

DE VRUCHTBARE GROND IN DE LUTKEMEERPOLDER IS VEERKRACHTIG 

‘Behoud Lutkemeer’: “Lees onze nieuwe actiekrant!”
De strijd tot behoud van de Lutke-
meerpolder op Oud Osdorp is nog 
lang niet gestreden. De actiegroep 
blijft geloof houden in een goede 
afloop. En daar is ook alle reden toe.

“Het was hoog tijd om onze vele 
duizenden sympathisanten weer bij 
te praten”, vertelt de altijd optimis-
tische Alies Fernhout van ‘Behoud 
Lutkemeer’ terwijl ze vol trots de 
net verschenen 16 pagina’s tellende 
actiekrant laat zien. 

Behoud is nog mogelijk, maar…
Ondanks het brede protest tegen de 
bebouwing zijn afgelopen najaar 
voorbereidende werkzaamheden 

op de polder uitgevoerd. Alies: “De 
werkzaamheden hebben de vrucht-
bare akkers grote schade toege-
bracht. De bodemstructuur en het 
bodemleven zijn vernietigd. Maar 
er is niet alleen maar slecht nieuws. 
Hoewel de bodem jaren van herstel 
nodig heeft, is het niet onomkeer-
baar. Er zijn geen palen in de grond 
geslagen, er ligt geen pakket zand 
op de klei en er liggen nog geen 
leidingen en kabels. Het is dus nog 
niet te laat… Maar, dan moet de 
gemeente wel bij zinnen komen en 
zijn visie veranderen. De gemeente 
moet dan kiezen voor het behoud 
van het wijdse uitzicht over het 
historische kavelpatroon en níet voor 

bedrijventerreinen vol blokkendo-
zen. Dus geen distributiecentra in de 
Lutkemeerpolder, maar wél biolo-
gische landbouw, die hier al sinds 
de drooglegging in 1864 landbouw 
bedreven wordt.” 

Winstmaximalisatie
De informatieve krant legt ook uit 
hoe de gemeente Amsterdam met cij-
fers goochelt. Daardoor lijkt het alsof 
het financieel onhaalbaar zou zijn om 
nu alsnog de keuze te maken om de 
Lutkemeerpolder voor biologische 
landbouw te blijven gebruiken. Alies: 
“De gemeente heeft oogkleppen voor 
en gaat voor winstmaximalisatie 
op de korte termijn. Die denkwijze 

is niet meer van deze tijd. Want hoe 
kun je bijvoorbeeld het wezenlijke 
belang van een goed klimaat in geld 
uitdrukken?”

Acties voor de Biopolder
‘Behoud Lutkemeer’ blijft zich 
juridisch en politiek verzetten tegen 
het vernielen van de polder. In deze 

krant leest u over hun plan ‘Biopol-
der’ en hun toekomstige acties. Alies: 
“Juist nu blijkt hoe kwetsbaar onze 
wereld is geworden tegen ziektes 
als corona, is het van groot belang 
dat de Lutkemeerpolder in gebruik 
blijft voor de productie van ons eigen 
voedsel. Wij blijven u op de hoogte 
houden!”

Helpt u mee?
U kunt de krant ophalen bij diverse supermarkten en bij Ekoplaza. Of 
kom naar uw eigen biologische winkel bij boerderij De Boterbloem aan de 
Lutkemeerweg 262 B. Trijntje’s gezellige winkel is dagelijks van 9 tot 18 
uur geopend, behalve op dinsdag. Op zondagen van 13 tot 17 uur. Wilt u 
helpen met de verspreiding? Mail dan naar info@behoudlutkemeer.nl.


