Dorpengids 2021 Sloten-Oud Osdorp
36e jaargang

Landelijk Osdorp als groene oase.
Alle informatie over voorzieningen en bedrijven
in Sloten en Oud-Osdorp alsmede over de
activiteiten van de Dorpsraad, zijn werkgroepen
en andere bij dit gebied betrokken vrijwilligers
organisaties. De Dorpengids wordt ieder voorjaar
gratis verspreid onder alle inwoners en bedrijven
in het gebied van de Dorpsraad:
Sloten, Oud Osdorp en de Akerwegen.
De Dorpengids 2021 is uitgegeven door Akse Media,
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder,
tel. 0223 66 88 77, e-mail: info@aksemedia.nl,
website: www.aksemedia.nl, in opdracht van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.
Oplage: 2.200 exemplaren.
Deze Dorpengids is als App gratis verkrijgbaar.
Zoek op ‘gemeentegids’ in de Google Play of
App Store of scan de QR-code op deze pagina.

Deze Dorpengids is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. We hebben onze uiterste best
gedaan om alleen met toestemming van de
betreffende personen gegevens in deze gids op te
nemen. Vrijwilligers en anderen die in een
volgende uitgave niet meer of anders vermeld
willen worden, kunnen dit doorgeven via
dorpsloten@gmail.com. De namen van de
fotografen staan vermeld in de bijdrage van de
werkgroep Publiciteit in deze uitgave.
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en de uitgever
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van geen of onjuiste vermelding
in deze gids. Zij achten zich slechts gehouden aan
verbetering in de eerstvolgende editie. Deze uitgave
is mede mogelijk gemaakt door de deelname van
adverteerders.
Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14,
1066 ES Amsterdam-Sloten
www.slotenoudosdorp.nl

Foto voorzijde: Pam en Sarah, geboren Slotenaren,
bij de pomp op het Dorpsplein.

Copyright: Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Akse Media bv Den Helder, januari 2021
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Middenin woonwijk De Aker houdt de landelijke Noorderakerweg nog dapper stand.

Inhoudsopgave
Dorpengids 2021 Sloten-Oud Osdorp..............................................................................................1
Inhoudsopgave..............................................................................................................................3
Voorwoord....................................................................................................................................5
Onderscheidingen Sloten-Oud Osdorp..............................................................................................6
Dorpsraad en werkgroepen.............................................................................................................7
Jaaroverzicht 2020 Sloten en Oud Osdorp......................................................................................8
Jaaroverzicht Werkgroepen..........................................................................................................20
Plattegronden.............................................................................................................................26
Advies en dienstverlening.............................................................................................................29
Tips voor Slotense dorpsommetjes................................................................................................46
Adverteerdersindex......................................................................................................................47
Trefwoordenregister.....................................................................................................................51
Mutaties.....................................................................................................................................53

3

4

Voorwoord
Voor u ligt alweer de 36e jaargang van de
Dorpengids van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.
Dit jaar treft u in de gids geen rijk-geïllustreerde
verhalen over de (feestelijke) activiteiten van de
diverse werkgroepen en andere actieve vrijwilligers.
Corona heeft diep ingegrepen in onze sociale
wereld en veroorzaakte kaalslag in onze
jaarlijkse tradities. Zelfs onze Dodenherdenking
bij het monument op de Osdorperweg moest
worden aangepast. Geen Koningsdag, geen
bevrijdingspicknick, geen vrijwilligersdag, geen
‘Sloten op zijn Kop’, geen ‘Tour de Boer’ en geen
‘Zingen onder de kerstboom’. Wel werd er –
onder strikte voorwaarden – een mini-rommelmarkt op het Slotense Dorpsplein gehouden en
dat was erg leuk.
Ondertussen waren de Dorpsraad en zijn
werkgroepen druk met allerlei zaken. Vooral de
verkeerssituaties in het hele landelijk gebied
vroegen veel aandacht en energie. Dappere
hardwerkende vrijwilligers doen hun uiterste best
om de Sloterweg, Sloterbrug en Osdorperweg
veiliger te maken en de leefbaarheid hier te
verbeteren. Ook in 2021 zullen deze verkeers
projecten de hoogste prioriteit houden.

Sinds de jaren tachtig zijn vrijwilligers van onze
dorpsraadorganisatie al doende om het autoverkeer
van de smalle landelijke dijkwegen te verschuiven
naar het zogenaamde ‘Hoofdnet Auto’. Daar
hoort het ook te rijden. De gemeente zal de
doorstroming op dit Hoofdnet ook verbeteren.
Eind 2020 werd bekend dat de gemeente een
bouwvergunning voor een hotel op de plek
van Syriana aan de Akersluis heeft afgegeven.
Wij zullen dit plan kritisch bekijken. De bouwdruk op Sloten en omgeving blijft ongekend hoog.
Alleen al aan de Sloterweg lopen er verschillende
bouwinitiatieven: Van een appartementencomplex op
het terrein, waar voorheen Kwekerij Bakker was,
tot vrijstaande villa’s op diverse andere kavels.
Wij gaan er vanuit dat de gemeente zijn belofte
waarmaakt en inderdaad bomen langs de
karakteristieke Sloterweg terug gaat planten
waar hun voorgangers eerder gekapt werden.
Ik dank alle vrijwilligers die zich weer geheel
belangeloos het hele jaar ingezet hebben. Hulde!
Veel leesplezier en bijzondere dank ook aan alle
adverteerders die deze uitgave weer mogelijk
gemaakt hebben.
Sjoerd Jaasma, voorzitter Dorpsraad
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Onderscheidingen Sloten-Oud Osdorp

Het Zilveren Bord/
Het Wapenbord
Sinds de oprichting van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
is aan de volgende vrijwilligers,
die zich op één of andere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt
voor het gebied en zijn
inwoners, een onderscheiding
uitgereikt in de vorm van een
op naam gesteld bord (t/m
2018: het Zilveren Bord met
daarop een afbeelding van de
banpaal van Sloten; m.i.v.
2019: het Wapenbord met
daarop het wapen van de
voormalige gemeente Sloten):

Lies Bakhuyzen
Theo Bankras
Cilia Bleijswijk-Pouw
Hendrik van den Brink
Rinus van den Brink
Gert Castelijn
Henk Celie
Lieuwe Faber
Arie van Genderen
Harry van Gerwen
Jans Goes
Pieter Harkema
Elly Hoetmer-Coevert
Jan Hopman
Nico Jansen
Hetty van Kaam-Versteeg
Toon Koenen
Mia Kooter-van Diemen
Ko Kuiper
Ben Niekus
Cor Olie
Evert Prins
Henk Smit
Bert Stilma

Erik Swierstra
Jaap Tolk
Kitty van der Veen
Gerard van Velzen
Teun Verbeek
Johan van Weerdenburg
Tinie Worm-de Boer

De Gouden Speld
Sinds eind 1997 kent de
Dorpsraad ook een interne
onderscheiding: De Gouden
Speld. Deze is bedoeld voor
leden van de Dorpsraad en de
werkgroepen die zich door hun
bijzondere inzet hebben
onderscheiden.
P. Hans Frankfurther
Peter de Graaf
Ko Kuiper
Rinus van den Brink
Tamar Frankfurther
Henk Celie

Na 37 jaar trouwe inzet krijgt Slotenaar Jaap Tolk het Wapenbord van dorpsraadvoorzitter
Sjoerd Jaasma (rechts) uitgereikt: “Jaap is echt een onmisbare stille kracht achter de schermen.
Zo zat hij in het comité Behoud Weilandje Vrije Geer, redt hij nu ijsvogels op het gelijknamige
natuurpark en was hij jarenlang actief bij het beheer van het Dorpshuis.”
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Dorpsraad en werkgroepen
Dorpsraad SlotenOud Osdorp

Sjoerd Jaasma, voorzitter
Liesbeth Berghuis
Irene Hemelaar
Ray Kentie
Gerrit Oostendorp
Piet Renooy
Martine Heijstee, ondersteuner

Werkgroep Sloten
Jan Brockhoff
Wilma Adriaanse
Jennifer Brouwer
Teun Castelein
Peter de Graaf
Willem Kleyn
Marc Makkes
Piet Renooy

Werkgroep Landelijk
Oud Osdorp
Ray Kentie, voorzitter
Irene Hemelaar
Eric Heine
Amresh Tewarie
Wim Wiebes
Sietze Worm

Klankbordgroep Oud Osdorp
Hans de Waal
Marja Kamp
Fia van der Veldt

Werkgroep Akerwegen

Angela Hugas-Vermeer, voorzitter
Martijn Jong
Liza Szatola

Woonschepen Overleg
Osdorp Slotervaart
(WOOS)

Chantal Spil, voorzitter
Marijke Sibie, secretaris
Wendy Snijder, penningmeester

Werkgroep Publiciteit

Tamar Frankfurther,
Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp,
aanmelden via:
www.slotenoudosdorp.nl,
Erik Swierstra, website
www.slotenoudosdorp.nl

Contactpersoon Groen
Sietze Worm
(Landelijk Oud Osdorp)
Trees Kaizer

Beheergroep Natuurpark
Vrije Geer

Tamar Frankfurther, voorzitter
Ruud Lutterlof, beheerder
Marina den Ouden, beheerder
Helma Baas
Simone Beerthuizen
Bart van den Berg van Saparoea
Teddy Beijersbergen
Pea Boeistra
Ben Bolscher
Jeroen Disch
Dorine Duyster
Abla elBahrawy
Kris Geluk
Ben de Graaf
Thea de Graaf
Willem Haas
Annekee de Jager
Juultje Joosten
Corrie Keessen
Piet Kooij
Belinda Kreugel
Bonita Kroes
Jane Lang
Hein van Leeuwen
Stefan Lemmers
Herman Oolbekkink
Jantien van Oord
Simone Plantinga
Bert Stamkot
Jos van Streepen
Jaap Tolk
Arno Valenkamp
Eleni Varonos
Jasper van Veen

Vlindergroep Sloten

Anne Nicolai, contactpersoon
Helma Baas
Marion de Groot
Stefan Lemmers

Werkgroep Culturele
Activiteiten
Mia Kooter-Van Diemen,
voorzitter
Carla Schelling

Werkgroep Historie
Erik Swierstra
Tamar Frankfurther

Werkgroep Glasvezel in
Sloten
Jan Wich
Willem Kleyn

Werkgroep Sloten Schoner

Tamar Frankfurther, coördinator
Linn Dijkstra
Ria Egberts
Thea de Graaf
Hella Hendriks
Diana Hense
Hans Horwitz
Albert van Marwijk Kooy
Ben Meijer
Willem Neerincx
Anne Nicolai
Anne van Oudheusden-Stodel
Egbert Tellegen
Loes Wetter

Commissie van Advies
André Berrevoets
Henk Celie
Guido Frankfurther
Peter de Graaf
Gonny Kok-Steur
Ko Kuiper
Chris Nierop

BuurtAlert-groepen
Noorderakerweg
Carin Verhoef
Oud Osdorp
Bert Loogman
Ringvaartdijk
Peter Biemans
Sloten: Dorpskern
Miranda van der Maesen
Sloten: Sloterweg buiten
Dorpskern
Frans Ruijter
Sloten Noord: Vrije Geer/
Osdorperweg/Slimmeweg/
Langsom
Belinda Kreugel
Zwarte Pad
Wendy Snijder
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Jaaroverzicht 2020 Sloten en Oud Osdorp
Een beknopt jaarverslag. Meer weten?
Kijk op de website slotenoudosdorp.nl.

Januari
Het jaar begint met nieuws over beide Slotense
kerken: De Sloterkerk wordt voortaan nog maar
om de week gebruikt voor kerkdiensten. De
andere week wordt gekerkt in De Opgang aan de
Tussenmeer (Osdorp). De Sint-Pancratiusparochie
gaat op in de fusieparochie ‘De Vier Evangelisten’.
De eigen Pancratius-beheercommissie blijft
zorgdragen voor praktische zaken, financiën,
het kerkgebouw en het kerkhof. Op 10 januari
organiseert de Dorpsraad zijn nieuwjaarsreceptie
bij tuinpark V.A.T. op Sloten.
Voorzitter Sjoerd Jaasma blikt terug op het voorbije jaar en Kees Schelling draagt voor uit zijn
nieuwe boek ‘Rond de Sloterbrug’. Lees meer op
slotenoudosdorp.nl.

Dankzij Slotenaar Marc Makkes worden er op
15 januari borden ‘Sloten – gem. Amsterdam’
rond het resterende deel van Sloten (terug)
geplaatst. De borden, die aangeven dat je daar
het gebied ‘Sloten gem. Amsterdam’ verlaat, zijn
verkeerstechnisch juist. Aangezien ze bij enkele
bewoners verwarring veroorzaken, worden ze in
augustus gedeeltelijk vervangen door borden met
de tekst “Amsterdam”, waar je dan inrijdt.
Ondanks jarenlange inzet is het Nico Jansen niet
gelukt om de laatste arbeiderswoningen op de
Sloterweg te behouden. Op 21 januari begint de
sloop van de 400 jaar oude huisjes, die op de 29e
echt platgaan. De gemeente wacht de resultaten
van een onderzoek naar de cultuurhistorische
waarden van de Sloterweg niet af, gaat niet in op
het aanbod van Stadsherstel om de pandjes te
kopen en wil niet overwegen de geplande
nieuwbouw naar een andere plek te verhuizen.
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Op 22 januari organiseert de actiegroep ‘Behoud
Lutkemeer’ zijn nieuwjaarsreceptie bij de Stopera:
“Het is nog niet verloren. Met uw hulp kunnen
we samen de biologische polder en boerderij
De Boterbloem behouden. Proost!” Actievoerder
Alies Fernhout wordt later in 2020 tweede bij de
verkiezing ‘Amsterdammer van het Jaar’.

De Klankbordgroep Oud Osdorp vraagt op
26 januari via AT5 nogmaals aandacht voor de
onveilige verkeerssituatie op de Osdorperweg:
“Er moet nu eindelijk eens gehandhaafd worden
op de geldende regels!” Bijna alle schapen zijn
allang uit Natuurpark Vrije Geer naar hun
winteronderkomen verhuisd. Eén eigenwijze
dame, duidelijk in topconditie, vertikt het om zich
te laten opdrijven en te vertrekken.

Februari
De bouwhekken rond het shortstayhotel aan de Ditlaar
worden verwijderd. Het pand oogst bewondering, maar
de kleur is veel donkerder dan is afgesproken. “Had je
maar beter naar de officiële bouwplannen moeten
kijken en niet moeten vertrouwen op de artist
impression”, aldus de architect. Hopelijk gaat het
uiterlijk later flink verschralen.

De sociale activiteit ‘Gezellig Sloten’ wordt voor
het eerst op 3 maart georganiseerd. De Slotense
moeders Jasmijn Overbeeke, Geertje Ebbers en
Reneé Meijer: “Nu er geen winkels en scholen
meer op het dorp zijn, kan jong en oud elkaar toch
ontmoeten. Voor een kop koffie, een spelletje of
een praatje.” Nét als de loop erin komt, wordt deze
activiteit door corona voor de rest van 2020 afgelast.

Bewoner Martin Huissoon van de Sloterweg
geeft aan dat ook op het ‘stillere’ stuk van de
Sloterweg de veiligheid van wandelaars en
fietsers tekort schiet: “Er is hier zelfs geen
voetpad dat bescherming biedt. Automobilisten
misbruiken de Sloterweg bij drukte op het
knooppunt De Nieuwe Meer als sluip-racebaan
tussen de A4 en de A10. De wegversmallingen
bieden geen soelaas. Integendeel: Wie even moet
wachten, rijdt daarna nóg sneller om verloren
seconden goed te maken.” Zowel op Sloten als
op Oud Osdorp hebben de ooievaars overwinterd
en zijn klaar voor het nieuwe broedseizoen.
Er wordt op 9 maart gezorgd voor nageslacht.

Op 25 februari oogst het bestuur van de
speeltuinvereniging Sloten veel lof voor het plan
om de speeltuin in te richten voor álle kinderen
(en hun ouders) mét en zonder handicap.
Het plan past in het gemeentelijke beleid.
Portefeuillehouder Erik Bobeldijk is blij dat het
plan via de Stem van Nieuw-West breed
gesteund wordt. Naast organisatorische steun
gaat de gemeente ook financieel aan de realisatie
van het plan bijdragen. De Slotense kerken
stellen maatregelen in om verspreiding van het
corona-virus tegen te gaan. Onder andere:
Elkaar bij de vredeswens en na afloop geen hand
meer geven en de communie alleen op de hand
(en niet op de tong) ontvangen.

Op 9 maart overlegt de gemeente met bewoners
en ondernemers over de Osdorperweg in Oud
Osdorp. Hans de Waal van de klankbordgroep
meldt dat de gemeente de Osdorperweg tussen
Ookmeerweg en Halfweg formeel niet langer als
doorgaande weg beschouwt. Een groot winstpunt! Daarnaast blijkt dat de weg in aanmerking
komt voor handhaving via een elektronisch
camerasysteem en beoogd is als 30 KM-traject.
Er moeten eerst nog wel diverse officiële hordes
worden genomen. Slotenaren maken zich grote
zorgen over het voorgestelde uiterlijk van het
hotel dat een projectontwikkelaar naast de
Molen van Sloten wil bouwen. Anders dan bij het
hotel aan de Ditlaar is het bouwplan zonder
vooroverleg met het dorp ingediend.
De Dorpsraad vindt dat het plan te groot en te
massief is en dat het niet bij de dorpse omgeving
past. Vraag is ook of het object geen ongunstig
windeffect op de molen heeft. De Dorpengids
komt voor de 35e keer uit. Op de voorzijde staan
foto’s van de onveilige verkeersdrukte op de
Sloter- en Osdorperweg. Portefeuillehouder
Verkeer van Nieuw-West Erik Bobeldijk neemt
de eerste gids uit handen van Ineke Meijer (werkgroep Sloten) en Hans de Waal (Klankbordgroep
Oud Osdorp) in ontvangst. Bobeldijk vertelt dat
over de Sloterweg (Hoofdnet Fiets) evenveel
verkeer rijdt als over de drukke Nassaukade
(Hoofdnet Auto): “De gemeente is goed
doordrongen van de noodzaak om zowel de
Osdorperweg als de Sloterweg verkeersluw en
veilig voor fietsers te maken.
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Ik verwacht in 2020 besluitvorming over de
plannen en zal aandringen op snelle uitvoering
van de plannen. Hierbij wordt ook samengewerkt
met de gemeente Haarlemmermeer. We kiezen
voor een integraal verkeersplan voor dit deel van
Nieuw-West.” De planvorming voor vernieuwing
van de Sloterbrug en de dure herinrichting van de
helft van de Osdorperweg wordt stilgelegd.
Mogelijk kunnen deze dure projecten geschrapt
worden.

De zware ladingen kwamen per schip naar de
Akersluis, waar zij achter de Molen van Sloten
werden gelost. Men had daarvandaan via de
Plesmanlaan moeten rijden!

Om verspreiding van het corona-virus tegen te
gaan, gaat de wereld ook hier per 15 maart ‘op
slot’. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar
houden en zo min mogelijk zijn huis verlaten.
De Molen van Sloten opent in de loop van juni
voorzichtig weer zijn deuren. Heel 2020 blijft de
Sint-Pancratiuskerk gesloten voor vieringen.
In de Sloterkerk verzorgen dominee Martijn van
Leerdam en organist David Schlaffke samen wel
diensten, die live of op een later tijdstip via
internet gevolgd kunnen worden. Ook de
bijzondere basisschool De Driesprong sluit zijn
deuren. Op 18 maart luiden de Slotense
kerkklokken: als teken van hoop en troost voor
iedereen die door de corona-crisis alleen thuis
zit. En als signaal van respect naar alle zorgverleners, die in de frontlinie hun uiterste best doen
om Nederland weer gezond te maken. Op vrijdag
20 maart rijden vier zware vrachtwagens (van
ieder 85.000 kg.) over de smalle Sloterweg naar
de nieuwe vestiging van Vattenfall in de spoordriehoek bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat is
onverantwoord op deze smalle dijkweg, waar
toch al regelmatig breuken in kabels en leidingen
voorkomen door overbelasting. Omliggende
woningen staan te schudden. Niets vermoedende
fietsers kunnen geen kant op. Hoe kan hiervoor
vergunning zijn verleend? En waarom is niet
gekozen voor het Hoofdnet Auto over de
Plesmanlaan?
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Tegen de afspraken in gaat de projectontwikkelaar
zomaar voedergras zaaien in de braakliggende
Lutkemeerpolder. Weer een stap om de biologische
akkers kapot te maken… Actiegroep
‘Behoud Lutkemeer’ trekt aan de bel. Het DB van
stadsdeel Nieuw-West start geen aanwijzings
procedure om van de Molen van Sloten een
gemeentelijk monument te maken. Het molenbestuur
en de Dorpsraad betreuren dit. De molen voldoet
niet aan de strenge criteria omdat hij van
oorsprong niet op deze plek stond en een nieuwe
onderbouw kreeg. Dat alle balken origineel uit
1847 zijn en de molen een belangrijke maatschappelijke functie vervult, had voldoende reden
kunnen zijn om in ieder geval de procedure open
te stellen. Als op 17 december ook het bezwaar
van de Dorpsraad wordt afgewezen, wordt het
traject ingezet om ‘provinciaal monument’ te
worden. De provincie kijkt namelijk ook naar de
maatschappelijke functie van de molen.

April
Nu iedereen door corona 1,50 meter afstand
moet houden, opent het Politiebureautje op
Sloten voorlopig niet zijn deuren. Alle feesten en
activiteiten worden afgelast. Geen Tour de Boer,
geen Koningsdag… Alleen het afval prikken vindt
doorgang. Kleintjes kunnen wél een berenspeurtocht
langs de woningen maken. Dorpsraadlid Piet Renooy
verwoordt ieders gevoel dat ook de Sloterweg
buiten de dorpskern respect en bescherming moet
krijgen: “De eeuwenoude Sloterweg verdient het
om beter beschermd te worden’” Dat is ook de
mening van onafhankelijke experts in hun rapport
‘Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijke deel
Sloterweg, Amsterdam’.

Voor de oude arbeiderswoningen is het te laat,
maar voor boerderij De Bijweg (Sloterweg 734)
is het nog wel op tijd. Voortaan worden harde
eisen aan bouwplannen gesteld, maar helaas
gelden die veelal niet meer voor de talrijke
projecten op de zelfbouwkavels langs de Sloterweg.

Aangezien de molen door corona geen bezoekers
meer mag ontvangen, gaat het financieel nog
verder bergafwaarts. Op 10 april start daarom
de campagne “Samen Sterk voor de Molen van
Sloten”. Veel bewoners van omliggende wijken
luisteren naar premier Rutte en maken ommetjes
in hun woonomgeving door het dorp Sloten
(naar de IJshoeve). In De Oeverlanden is het
vaak te druk, waardoor de 1,5 meter afstandsregel massaal geschonden wordt.

Dat geldt bijvoorbeeld voor ‘groen gas’. Afwachten dus
maar. Nico Jansen werpt zich op om een bescheiden
sierlijke boogbrug (1938) in de oorspronkelijke A4 bij
De Oeverlanden te behouden. De gemeente wil deze
vervangen om de route van de Westtangent naar
Schiphol overal letterlijk in beton te gieten.

Op 27 april is het stralend weer, 20 graden, maar
geen Koningsfeest op Sloten. Er zijn troostwafels
met slagroom te koop op het Dorpsplein, maar
verder was het zo stil dat je de vele wapperende
(Sloten)vlaggen bijna kon horen… De Slotense
Johan en Corrie van Weerdenburg ontvangen een
lintje. Naast andere activiteiten wordt het
echtpaar vooral geëerd voor hun jarenlange inzet
voor de Sint-Pancratiuskerk. Jaap Tolk, die naast
het Slotense natuurpark woont, ziet op 29 april
voor het eerst dat een van de ooievaars op het
nest kotst. Dat betekent dat er tenminste één
jong is geboren. In deze corona-tijd maken
buurtbewoners (met imposante camera’s) graag
een wandelingen over Natuurpark Vrije Geer.

Mei
Op 4 en 5 mei zijn er wegens corona geen herdenking
en feestelijkheden. Het is kaal en stil. Veel bewoners
hangen wel hun vlaggen uit. Halfstok en een dag
later feestelijk vol in top. Zo wordt de onderlinge
verbondenheid – ook in deze absurde tijd – verstevigd.
De gemeente start de inspraak over de ‘Transitievisie
warmte’, als aardgas straks niet meer voor handen
is. De oude woningen in het landelijk gebied vormen
een lastige opgave: Ze zijn vaak slecht isoleerbaar
(zonder kruipruimte en geen spouw want enkelsteens) en binnen het Beschermd Dorpsgezicht
Sloten gelden beperkingen. Algemeen advies voor
iedereen: “Als je nu toch gaat verbouwen, isoleer dan
zo veel mogelijk.” Het gaat echter nog wel even
duren voor bekend wordt voor welke energiebron
gekozen wordt. Ondertussen kunnen ook nieuwe
uitvindingen leiden tot betere alternatieven.

Zelfgemaakte koekjes verkopen terwijl
Sloten ‘op slot’ is i.v.m. corona.
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Tijdens de inspraak over het gemeentelijke
‘Actieplan Geluid 2020-2023’ blijkt dat op de
Sloterweg, Ditlaar en Vrije Geer 70dB verkeersgeluid heel normaal is. Andere verkeersaders in
Nieuw-West die donkerrood/paars ingekleurd
zijn, vallen wél onder het Hoofdnet Auto. Wéér een
argument om de smalle dijkweg autoluw te maken.

In april en mei is de sloop van restaurant
Syriana aan de Akersluis, naast de Molen van
Sloten, afgerond. Een tijdperk (sinds het sjieke
Franse restaurant ‘De Aker’) is hiermee afgesloten. De beheerders van Natuurpark Vrije Geer
Marina den Ouden en Ruud Lutterlof bouwden
afgelopen voorjaar een insectenhotel bij de
westelijke parkingang. In mei is het hotel al volop
in gebruik. Het karkas van het hotel is gebouwd
van de oude bruggen op het natuurpark. Ook al
het andere materiaal had eerst een ander ‘leven’.
Het hotel staat gericht op het zuiden. Ieder
insect heeft zijn eigen voorkeur voor een fijn
verblijf. Daarom zijn er kamers met allerlei
verschillend materiaal gemaakt: boomstammen,
riet, bamboe, lavastenen, dennenappels, ventilatiestenen, leem, schelpen, houten planken en
aardewerken potjes met stro. De insecten kunnen
in de buurt op het natuurpark natuurlijk ook
lekker ‘snacken’.

Bert Stamkot wint de naamprijsvraag van het
insectenhotel met de naam “De Vrije Geerkorf”
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Hans Bootsma meldt dat in De Oeverlanden maar
liefst 48 bijensoorten door Naturalis zijn geteld, de
hoogste score van Amsterdam. De afwisselende
structuur van allerlei mini-biotoopjes en het beheer
zorgen voor deze uitslag. Nu ook het vijfde veld
gereed is, verhuist hockeyvereniging Xenios nu
helemaal naar Sportpark Sloten Oost. De gemeente
heeft hiervoor ambitieuze plannen: Achterstallig
onderhoud is en wordt verder weggewerkt.
Er komen nieuwe clubhuizen die voldoen aan alle
duurzame en toegankelijkheidsnormen. Het is de
bedoeling dat het park ook voor de individuele
sporter (wandelen, hardlopen, fitnessen, balletje
trappen) aantrekkelijk wordt. Hoe dit er uit gaat
zien, is nog niet bekend. Er wordt geparkeerd op
het park (200 plekken bij de turnhal en het
Velodrome). Langs de Anderlechtlaan komen nog
100 parkeerplaatsen. De hoofdingang blijft aan de
Sloterwegzijde. Hockeyclub Diemen maakt
voorlopig gebruik van de oude velden van Xenios,
op Sportpark Sloten West. “Binnen de gemeente
bestaat een groot tekort aan sportvelden. Deze
locatie bij de dorpskern zal dan ook de sport- en
groenfunctie behouden”, zo laat de gemeente
desgevraagd weten. 11 mei gaan de leerlingen van
De Driesprong op Sloten weer naar school. Zij
kunnen nu de nieuwe natuurspeeltuin in gebruik
nemen. Na schooltijd tot 16.00 uur kunnen ook
andere kinderen hier op schooldagen komen spelen.

De Slotense en Oud Osdorpse ooievaars verjagen
ook dit jaar weer andere woningzoekenden, die
hun zinnen hadden gezet op een buurpaal of
-schoorsteen. Zowel op Natuurpark Vrije Geer
als op de Lutkemeerschool wordt druk gebroed.
Op 17 mei is het precies 25 jaar geleden dat
208.538 Amsterdammers deelnamen aan het
referendum dat leidde tot behoud van het
Weilandje Vrije Geer. 88,3% stemde namelijk
Oneens. Ter herinnering hieraan, maar vooral om
toekomstige actievoerders te ondersteunen en
inspireren bij hún acties, is de documentaire
‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’ gemaakt.

Filmmaker Petra van Lint van Happy4Film koos
ervoor om het verhaal in drie delen te vertellen.
Tamar Frankfurther, toenmalig lid van het
actiecomité ‘Behoud Weilandje Vrije Geer’ en nu
altijd nog voorzitter van de gelijknamige
beheergroep, vertelt hóe de kleine groep
vrijwilligers te werk is gegaan. Als de film wordt
uitgezonden op AT5 kijken 96.000 mensen
ernaar. De film is voortaan gratis te zien en te
downloaden via de website
geheugenvanwest.amsterdam.

Verschillende handhavingsopties liggen op tafel.
Eind augustus en begin september organiseert de
gemeente bijeenkomsten waarbij de bewoners
corona-proof hun mening hierover kunnen geven.

Dankzij de volharding van Dorpspleinbewoner
Ben Meijer en andere omwonenden ziet het
Slotense pareltje er weer piekfijn uit om vermoeide
wandelaars en fietsers netjes te ontvangen.

Toenmalig dorpsraadlid Peter de Graaf laat in de
film zien waar het tramtracé (volgens de
gemeente) het Weilandje had moeten doorkruisen.
De werkgroep Sloten en de Dorpsraad verzetten
zich tegen het plan om op Sloterweg 984 (bij de
rotonde, waar Tuincentrum Bakker was) een
appartementencomplex te bouwen. Het ingediende bouwplan omvat 30 woningen en een
ondergrondse parkeergarage: “Het bouwvolume
en uiterlijk zouden niet misstaan in een nieuwbouwwijk, maar dit bouwplan past totaal niet bij
de cultuurhistorische waarden van de landelijke
Sloterweg. Het is strijdig met het bestemmingsplan en leidt alleen maar tot nog meer verkeer”.
Nu er door corona haast geen verkeer over de A4
rijdt en er niet gevlogen wordt, is o.a. in De
Oeverlanden goed te horen dat de nachtegalen
weer terug zijn van hun 6.000 kilometer lange
tocht uit de Afrikaanse sub-Sahara.

Op 9 juni worden vier ooievaar-kleuters in het
landelijk gebied geringd. Drie van het nest op de
Lutkemeerschool en één joekel van Natuurpark
Vrije Geer. Hier hebben twee andere jonggeboren
ooievaars de voorjaarsdroogte niet overleefd.
Na 32 jaar verlaten Arie en Ellen van Genderen
Sloten. Arie was jarenlang actief in de
Dorpsraad, werkgroepen Sloten en Publiciteit en
bij de speeltuin. In corona-tijd maken veel
omwonenden een wandelingetje door Sloten.
Dat is prima, maar ze laten veel zwerfafval
achter. “Je kunt duidelijk zien dat ze wat gekocht
hebben bij de Patatzaak en de IJshoeve”,
aldus de negenjarige Linn, die zich wild ergert
aan die troep en dus zelf maar gaat opruimen.

Juni
De Klankbordgroep Oud Osdorp laat weten dat
de aanpak van het sluipverkeer op de
Osdorperweg de goede kant op gaat: “Het is een
weg voor bestemmingsverkeer, niet voor sluipverkeer. De weg moet dus ook als zodanig worden
ingericht. Uitgangspunt blijft: Een 30 km-zone
met ruim baan voor fietsers, voetgangers én met
behoud van het landelijk karakter.”

In de hoop een procedure tot aanpassing van het
bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder op te
starten, verzamelt actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’
7.500 ondersteunende handtekeningen.

13

Dorpsraadlid Irene Hemelaar overhandigt deze
op 24 juni aan wethouder Marieke van
Doorninck. Ruim 100 actievoerders trotseren de
hitte en 15 van hen spreken in bij de commissievergadering. Aangezien zij i.v.m. corona niet zelf
naar binnen mogen, spreken zij vanuit een
hoogwerker met een megafoon. Binnen luisteren
de gemeenteraadsleden aandachtig, maar ze
hebben niet het lef om alsnog te kiezen voor
biologische landbouw op de Lutkemeerpolder en
het bedrijventerrein af te wijzen. “Het blijft bij
twee hectare grond met één hectare boomgaard”, aldus de GroenLinks-wethouder.

Sinds eind juni heeft ook Sloten een deel-auto van
Greenwheels (met als standplaats het nieuwe
shortstay-hotel Greenstay Ditlaar). Voor auto
mobilisten die hun auto weinig gebruiken kan deze
deelauto gunstig zijn. Ook het chronisch tekort
aan parkeerplaatsen op het dorp zal hierdoor
afnemen. “Het is alleen nog wel een psychologische
drempel om je eigen auto écht weg te doen.
Maar dit is veel goedkoper, omdat ik veel minder
dan 15.000 kilometer per jaar rijd”, zo laat een
Slotenaar weten die sinds kort autoloos is.
Operationeel hotelmanager Reduan Wirosoewignjo
heet de auto welkom op de privé-parkeerplaats.

Greenstay Ditlaar heeft door de corona-crisis
geen goede start. Tot nader order wordt de
kamerprijs gehalveerd en richt het hotel zich op
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Nederlanders die door privé omstandigheden
tijdelijk woonruimte zoeken. Op 29 juni wordt de
haringstal van de ernstig zieke Arie Haring op
het Sloterpleintje tegenover de molen gesloopt.
De werkgroep Sloten en de Dorpsraad maken
zich zorgen over de komst van een cafetaria/
lunchroom op het pleintje: “Dit is strijdig met het
bestemmingsplan en er is al voldoende horeca op
het dorp”.

Juli
Uit het onderzoeksrapport van de Rode Beuk
(1865) bij de voormalige pastorie van de
Sloterkerk, dat de huidige bewoners laten
uitvoeren, blijkt dat de boom aan de binnenkant
hol (rot) is. “Maar dat is niet erg, omdat het
resterende hout van goede kwaliteit is en de
wond waar een tak is afgezaagd goed afgegrendeld is” aldus de boomonderzoeker van Pius
Floris Boomverzorging. Oud Osdorper Jaap
Groenewoud (1931) van de Raasdorperweg
overlijdt op 9 juli. Een bijzonder man met veel
kwaliteiten, zo blijkt uit zijn beide films die
gelukkig te zien blijven op de website geheugenvanwest.amsterdam. Op 11 juli nemen maar
liefst 27 belangstellenden deel aan de
Vlinderwandelingen van Landschap NoordHolland en de beheergroep Natuurpark Vrije
Geer. Zeven deelnemers besluiten door te gaan en
gaan op het natuurpark en de aangrenzende
slenk vlinders monitoren. Deze informatie is van
belang voor het toekomstige beheer en de groene
status van beide onderdelen van de Groene AS.

Nu politiek invloedrijk bestuur op stadsdeelniveau
niet langer bestaat, heft de lokale partij van
Nieuw-West zichzelf op. Het resterende bedrag
van € 2.141,- dat nog op de rekening staat
overhandigt partijvoorzitter Liesbeth Stricker op
17 juli aan de voorzitter van de Molen van Sloten,
Frans Urban.

Per eind juli wordt de Speeltuin Sloten een
inzamelpunt voor vet en frituurolie. Zo wordt vet
milieuvriendelijk afgevoerd en raken er geen
rioolpijpen verstopt. De opbrengst komt ten
goede aan de speeltuin.

Augustus
Gelukkig is de ergste piek van de langdurige
hittegolf net voorbij als op 16 augustus een
corona-proof mini-rommelmarktje op het
Dorpsplein wordt gehouden. Hier en elders op het
dorp worden tweedehands en zelfgemaakte spullen
verkocht. “Zo sluiten we de zomervakantie, ondanks
corona, toch gezellig af”, aldus de organisatoren.

Op 14 augustus overlijdt de Arie Haring,
die jarenlang vis verkocht op het Sloterpleintje
tegenover de molen. Drie dagen later start Waternet
met het groot onderhoud aan de dijk langs de
Ringvaart tussen de P. Hans Frankfurthersingel en
Theehuis De Aker. De dijk wordt 25 cm opgehoogd,
er komt onderaan de dijk een nieuw fietspad tot de
Zuiderakerweg. Het Zwarte Pad krijgt een
parkeerverbod en mag alleen nog gebruikt worden
voor laden en lossen bij de woonboten.

De uitrijborden waar door “Sloten, gem,
Amsterdam” een streep stond, wekten verwarring. “De borden zijn juridisch wel correct, maar
je zou kunnen denken dat je daar de bebouwde
kom uitrijdt”, aldus de gemeente. Om misverstanden te voorkomen, zijn de uitrijborden
aangepast. Je rijdt nu “Sloten, gem. Amsterdam”
uit en “Amsterdam” in. Tijdens de grote droogte
in de afgelopen periode is het waterpeil in het
landelijk gebied, door hoge temperaturen en
verdamping, ver gezakt. Om de kwetsbare
veengronden te beschermen en om de houten
palen onder de huizen nat te houden, laat
Waternet half augustus extra water binnen vanuit
de Ringvaart en de Sloterplas. En dan gaat het
heel hard regenen. Pas na een etmaal wordt het
wegdek in de Slotense dorpskern weer zichtbaar.
De afwatering is verslechterd sinds de opknapbeurt van de weg.

Trijntje Hogendam van de biologische boerderij
De Boterbloem heeft goed nieuws: “De Boterbloem
(winkel, horeca en de zorgtaak) blijft bestaan en
doet dit in de komende twee jaar op in ieder geval
drie hectare grond (waarvan één hectare voor de
boomgaard).” Op 23 augustus is er dus weer, als
vanouds, een aardappelrooidag met lekkere
aardappel-hapjes, omlijst door vrolijke muziek.
Ondertussen blijft de actiegroep ‘Behoud Lutkemeer’
knokken voor het behoud van de héle polder…

Eerder dit jaar plaatste de gemeente naamborden om het landelijk gebied van Sloten goed
te markeren en daarmee het belang van de
cultuurhistorie te benadrukken.
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De gemeente Amsterdam laat weten ernaar te
streven om over drie jaar de woekerende Japanse
Duizendknoop die dwars door funderingen heen
groeit, onder controle te krijgen. Alleen op
plekken waar de bijna onuitroeibare plant
funderingen vernielt of er gevaar dreigt komt de
gemeente vooralsnog zelf in actie.

Tijdens het Open Monumentenweekend is het
monumentale Slotense Politiebureautje geopend.
De gemeente maakt bekend dat er een brug
vernoemd gaat worden naar de Oud Osdorpse en
vijf jaar geleden overleden Tinie Worm-de Boer.
Uiteraard gaat het om de brug in de Joris van
der Berghweg, pal naast het Over de Randevenemententerrein waar Tinie zich zo voor heeft
ingezet. Aangezien de familie Worm feestelijk stil
wil staan bij de onthulling van het naambordje,
wordt dit evenement tot nader order uitgesteld.

De iepenziekte velt weer bomen langs de
Sloterweg. Vraag is wanneer de gemeente hier
(en elders op de Sloterweg) gaat herplanten.
Waternet heeft bepaald dat bomen op deze
binnendijk met acht meter tussenruimte van
harte welkom zijn.

September
Voormalig dorpsraadvoorzitter en Oud Osdorper
Chris Nierop, de Dorpsraad en de werkgroep Oud
Osdorp roepen iedereen op bezwaar te maken
tegen het nieuwe evenementenbeleid van de
gemeente. Lees verder bij het werkgroepverslag.
Op maandag 7 september start Markus BV met
voorbereidende bouwwerkzaamheden in de
Lutkemeerpolder. Ruim 70 mensen komen in het
geweer en blokkeren urenlang de toegang. s
’Avonds volgt een lawaaiprotest in de Stopera.
Behoud Lutkemeer zet haar acties voort.
Belangrijkste vraag nu is: wie is toch de geheime
partij die hier wil gaan bouwen?
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Het Slotense Tuinpark Eigen Hof krijgt een
nieuw toegangshek.
Op 14 september overlijdt Slotenaar Frans
Schönhage onverwacht op 74-jarige leeftijd. Frans
was o.a. actief voor de Oranjevereniging en woonde
zijn hele leven (op verschillende adressen) in de
Slotense dorpskern. Zijn herinneringen blijft Frans
delen op geheugenvanwest.amsterdam. In de avond
van 15 september hebben veel bewoners van Sloten
en een deel van Nieuw-West last van harde
basdreunen van housemuziek. Studenten houden, de
corona-regels schendend, een illegaal feest midden
op de Nieuwe Meer. Het duurt geruime tijd voordat
de politie hen kan bereiken en de party beëindigt.
Sinds augustus voert de gemeente grond
werkzaamheden uit bij de (inmiddels bebouwde)
zelfbouwkavels bij de dorpskern van Sloten.
Eind september zijn de fundamenten van de
bruggen gelegd. In oktober wordt al goed zichtbaar
dat de nieuwe bruggen de beloofde grote
doorgangen krijgen. Dat is goed voor de
doorstroming in de sloot die hier straks terugkomt

Op 25 september overlijdt Chris Berrevoets die
sinds 1971 met zijn gezin op Sloten woonde.
Chris nam het keukencentrum over dat hij in 1997
helaas moest sluiten. Op die locatie (hoek
Sloterweg/Akerpolderstraat) staat nu een
appartementencomplex. Tijdens zijn rondjes met
rollator had Chris altijd veel aanspraak op het
dorp. Op diezelfde dag overlijdt ook geboren
Slotenaar Jan Hopman. Jan zat jarenlang in de
Dorpsraad en was architect van o.a. het inmiddels
gesloopte pand dat op de hoek Sloterweg/Ditlaar
stond en waar nu het shortstayhotel is verrezen.
Basisschool De Driesprong op Sloten moedigt
iedereen aan oude elektrische apparaten bij hen in
te leveren. De actie is heel succesvol. Er worden
maar liefst 610 apparaten (waaronder 36 oude
telefoons) en snoeren ingeleverd. Groep De
Planeet van juf Carolina wordt derde in de
‘E-waste Race’. Later in het jaar wint groep Mars
van juf Carmen wél de Textiel Race. Er wordt
namelijk 1.465 kilo aan textiel ingezameld.

Oktober
De Plesmanlaan (Hoofdnet Auto) wordt 12 dagen
afgesloten. Anders dan afgesproken worden er niet
tijdig (in een ruime kring rond de werkzaamheden)
omleidingsborden geplaatst. Hierdoor rijden
geïrriteerde automobilisten in een fuik,
moeten keren en neemt de verkeersdruk op de
Sloterweg en door Nieuw Sloten nog verder toe.

De werkgroep Sloten en de werkgroep ‘Stop
Sluipverkeer Nieuw Sloten’ blijven ondertussen
eendrachtig ijveren voor het structureel
verschuiven van het doorgaande verkeer van
Sloten en Nieuw Sloten naar het Hoofdnet Auto.
Op 10 oktober gaat de beheergroep Natuurpark
Vrije Geer weer aan de slag. Op het alleen voor
schapen, ooievaars (en andere dieren)
toegankelijke deel van het park staan fruitbomen.
De perenoogst is dit jaar uitzonderlijk groot.
Zo groot dat heel Sloten vervolgens stoofpeertjes
eet. Met dank aan de plukkers en
Belinda Kreugel voor het rondbrengen.

Of dit door de gemeente geplaatste bord
voorkomt dat het bij het afvalpunt Sloterweg/
Slimmeweg een bende wordt, is de vraag…
Behoud Lutkemeer blijft, ondanks alles, onvermoeibaar strijden voor het behoud van de
bijzondere kleigronden in de Lutkemeerpolder:
“Wij willen een stad die vruchtbare grond
beschermt!” Ook onderzoekers vinden het
onbegrijpelijk dat in deze tijden dat het milieu zo
onder druk staat deze bijzondere biologische
akkers worden bestemd als bedrijventerrein. Voor
zover bekend is hier straks sprake van leegstand.

Pal achter de twee hectare landbouwgrond die
boerderij De Boterbloem mag houden, wordt de
polder vernield.
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Op 27 en 28 oktober zijn er voor de zoveelste
keer ernstige aanrijdingen op de Sloterweg en
Vrije Geer. Het massale, veel te snel rijdende en
steeds hufteriger verkeer zijn hieraan debet.

Ondertussen zijn vooral fietsers steeds vaker
slachtoffer van de abominabele toestand van het
wegdek van de Oud Osdorpse Osdorperweg. “De
scheuren zijn nu onverantwoord groot en de weg
is hard toe aan groot onderhoud”, aldus de
klankbordgroep Oud Osdorp.

November
Op zondag 1 november is de Sint-Pancratiuskerk
voor het eerst sinds maart weer open. In de
middag kan iedereen ter gelegenheid van
Allerzielen een kaarsje opsteken of rustig van
orgelmuziek en het mooie interieur komen
genieten. Een week later wordt er voor het eerst
sinds Pinksteren weer gekerkt in de Sloterkerk;
met camera, zonder kerkgangers. Iedereen kan
rechtstreeks of later via internet meekijken en
meezingen. Een dag later geeft wethouder
Sharon Dijksma het startschot voor ‘Sloten en
Nieuw Sloten Autoluw’. Als de door haar
goedgekeurde plannen uitgevoerd zijn, zullen de
routes voor doorgaand verkeer naar de A4,
de A9 en de A10 uitsluitend nog over het
Hoofdnet Auto lopen. Dus via de Plesmanlaan,
Huizingalaan, Sneevlietweg, Oude Haagseweg,
Baden Powellweg en Ookmeerweg.
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Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten kunnen
dankzij een elektronisch kentekensysteem straks
nog wel van alle wegen gebruik blijven maken.
Lees door bij het werkgroepenoverzicht en op
slotenoudosdorp.nl.
De twee pony’s, die wonen op het land achter het
Pancratiuskerkhof aan de Ditlaar, breken los. Ze
rennen in galop naar de Vrije Geer waar een
automobilist ze ternauwernood kan ontwijken.
Van schrik rennen de pony’s de Osdorperweg op,
waar ze later door hun eigenaren weer worden
opgehaald. De gemeente Amsterdam kijkt met
een gebiedsvisie ‘zonder enige status’ vooruit op
hoe de stad er in 2050 uit gaat zien. In deze visie
wordt de Noord-Zuidlijn naar Schiphol doorgetrokken en komt er station ‘Anderlechtlaan’ bij
De Oeverlanden. Bij De Nieuwe Meer en op
Sportpark Sloten wordt stedelijke hoogbouw
gepland. Hoewel dit niet om officiële plannen
gaat, is het toch verstandig om nu al te laten
weten dat het behoud van openbaar groen, juist
voor het volle Nieuw-West, heel belangrijk is. Nu
het laatste stuk van het Christoffel Plantijnpad
aan de beurt is voor groot onderhoud, is er in de
tweede helft van november verkeershinder op de
Sloterweg. Aansluitend verbreedt de gemeente,
vooruitlopend op een autoluwe Sloterweg, alvast
de Oude Haagseweg. De weg wordt daar tóch al
opgebroken voor de aanleg van de vrije busbaan
voor de Westtangent. Op 6 november merken
voetgangers op de Sloterweg dat de bakstenen
muurtjes van de nieuwe bruggen naar de
zelfbouwkavels het smalle voetpad blokkeren.
“Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het is hier
toch openbare weg?”, vraagt iedereen zich af.
Het blijkt een planningsfout. De gemeente breekt
de muurtjes in december weer af. Tijdens een
overleg met stadsdeel Nieuw-West hoort de
Klankbordgroep Oud Osdorp tot zijn ontsteltenis
dat het stadsdeel wéér een nieuw onderzoek naar
de verkeerssituatie op de Osdorperweg wil laten
doen. Wéér uitstel… Lees verder bij het werkgroepenoverzicht.
Braaf gehoor gevend aan de strenge coronaregels zijn er op 11 november geen zingende
Sint Maartenkinderen op straat. Een dag later
wordt de Patatza(a)k op de Langsom rond
20.30 uur overvallen. Een zware mentale klap
voor het team. Door inzet van de politiehelikopter
kunnen de overvallers snel worden gepakt.

De vereniging ‘De Oeverlanden blijven!’ maakt
bezwaar tegen de sloop van brug 1863 over de
Molenwetering. Deze brug (circa 1936) is een
van de laatste tastbare herinneringen aan het
oorspronkelijke rijkswegennet in Nederland.
“Hoewel de gemeente de brug al decennialang
niet onderhouden heeft, verkeert hij nog in prima
staat”, aldus het Oeverlanden-bestuur. “Hier is
sprake van geldverspilling en nodeloze vernietiging van cultureel erfgoed”.

De Slotense Stien de Klerk overlijdt op
24 november’ op 88-jarige leeftijd. Stien was een
dochter van veldwachter Thomas de Klerk en
runde jarenlang een schoenenwinkel aan het adres
Sloterweg 1189. Alle Slotenaren kochten daar
(op de pof) hun schoeisel. Stiens herinneringen
blijven gelukkig bewaard in een mooie film, die
altijd te zien blijft op geheugenvanamsterdam.nl.
Op 28 november breekt er laat in de avond brand
uit bij de reptielenhandel aan de Slimmeweg
(onder het Poolcentrum) op Sloten. Niet alle,
maar wel honderd reptielen, kunnen worden gered
door de brandweer en enkele Slotenaren.
Dave Bakker is zo aardig om in zijn autoverhuurzaak Kapper HBakker tijdelijke opvang te bieden
aan de beide alligators, de grote schildpad, de
slangen, de hagedissen en de overige reptielen.

December
Op 1 december besluit de Centrale
Verkeerscommissie van de gemeente Amsterdam
welke tijdelijke voorzieningen er worden
getroffen op de Sloterweg. Het is nu – vooral
voor fietsers – te gevaarlijk op de smalle dijkweg,
die notabene onderdeel vormt van het Hoofdnet
Fiets. De hele Sloterweg wordt een 30 km-zone
en er komen busvriendelijke drempels. Op
6 december mogen 30 kerkgangers voor het eerst
sinds maart weer een dienst in de Sloterkerk
bijwonen.

Na afloop praat men buiten voor de kerk gezellig
na. De gemeenteraad heeft nog altijd geen besluit
genomen over het verzoek van actiegroep
‘Behoud Lutkemeer’ om het bestemmingsplan
terug te wijzigen van ‘bedrijventerrein’ naar de
bestemming ‘agrarisch’ en blijft daarmee in
gebreke. Tegelijkertijd vraagt de actiegroep aan
de civiele rechter of het bestemmingsplan van de
Lutkemeerpolder überhaupt wel rechtsgeldig is
nu blijkt dat het op corrupte wijze tot stand is
gekomen. “Wees gerust: Wij geven de strijd niet
op!” aldus Alies Fernhout van Behoud
Lutkemeer. Op Sloten staan drie kerstbomen:
op het Dorpsplein, in de dorpsuitbreiding aan de
Osdorperweg en in de Sloterkerk. De kerk biedt
troost. Op donderdagochtenden is de kerk open
voor een praatje. Op vrijdagmiddagen is er
wekelijks – tot het land weer op slot gaat – de
mogelijkheid om samen stil te zijn en te luisteren
naar een orgelconcertje.

Tot teleurstelling van veel Slotenaren en fietsers
besluit het stadsdeelbestuur op 22 december de
tijdelijke verkeersmaatregelen op de Sloterweg
niet, zoals formeel wel zou kunnen, meteen met
spoed in te voeren. Het bestuur verwacht dat de
tijdelijke maatregelen zeker voor zes maanden
van kracht zullen zijn: “Dan is het wel netjes om
iedereen eerst zes weken de tijd te geven om een
zienswijze in te dienen”. In de Kerstnacht gaat
dominee Martijn van Leerdam voor in de
Sloterkerk, begeleid door welluidende orgel- en
fluitmuziek. Alleen degenen die de dienst (live)
via internet volgen, mogen meezingen. Ondanks
het vuurwerkverbod sluipt Sloten het jaar luid
knallend af. En dan is dit vreemde jaar 2020
voorbij. Wanneer is corona voldoende in zijn hok
geduwd om onze oude leventjes weer op te
pakken? Hoopvol kijken we vooruit naar 2021.
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Jaaroverzicht Werkgroepen
Werkgroep/Klankbordgroep Oud Osdorp
Op Oud Osdorp speelden in 2020 twee grote
onderwerpen: De Osdorperweg en het nieuwe
festivalbeleid van de gemeente Amsterdam
op evenemententerrein Polderheuvel.
VERKEER OSDORPERWEG
Osdorperweg móet veilig worden
Ook in 2020 stond Osdorperweg op Oud Osdorp
(vanaf de Ookmeerweg tot Halfweg) weer vol in
de belangstelling. Het jaar begon positief toen
het lukte om de dure herinrichtingsplannen voor
de weg van tafel te krijgen. Tussen de Joris van
den Berghweg en Halfweg blijft de cultuurhistorie dus intact. De sloot blijft waar die ligt en er
komt ook geen tweerichtings vrijliggend fietspad.
De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) is trots
op dit resultaat.
Te druk en slecht wegdek
De klankbordgroep pakte meteen door. Immers:
het verhogen van de veiligheid op de Osdorperweg
was minstens net zo belangrijk: “Als hier toch
groot onderhoud aan de weg plaatsvindt, maak
de weg dan meteen ook veiliger.” Volgens de
landelijk geldende CROW-normen valt de weg
níet onder het Hoofdnet Auto, maar onder het
‘Plusnet Fiets’ en is de weg alleen bedoeld voor
bestemmingsverkeer. De Osdorperweg wordt nu
echter gebruikt als drukke verbindingsroute voor
doorgaand verkeer. Als het rustig is, rijdt het
verkeer veel te hard en bij drukte staan er lange
files sluipverkeer van en naar de A9.

Mening over de knip onder
alle aanwezigen

Vooral voor fietsers is het wegdek zéér gevaarlijk.
Elektronische knip
Na diverse overlegmomenten tussen bewoners en
ondernemers met de omgevingsmanager, is in het
voorjaar 2020 uiteindelijk de keuze gevallen op
selectieve toegang door middel van een elektronische knip (camera). Over de exacte locatie wordt
nog verder nagedacht, maar na inspraakavonden
in september concludeerde de gemeente dat een
meerderheid van bewoners en ondernemers deze
optie ondersteunt. Van de 93 mensen die toen
hun mening gaven, was 60% vóór en 24% tegen.

Waar moet de knip komen?
9%

24%

16%

Daarnaast is zware vrachtverkeer, dat hier officieel
verboden is, de laatste jaren enorm toegenomen.
Handhaving hierop ontbreekt immers volledig.
Hierdoor is de weg erg gevaarlijk voor fietsers en
voetgangers. De oude veendijk heeft erg te lijden
onder de toegenomen verkeersbelasting en er is
inmiddels sprake van ernstig achterstallig
onderhoud. Vooral de fietsers moeten goed
opletten: rijd niet in een scheur! Ook het voetpad
verkeert in slechte staat. Kortom, er moest nu – na
ruim zestig jaar aandacht vragen voor deze zaak
– eindelijk actie komen.

12%
60%
79%

Voorstander
Tegenstander
Neutraal of akkoord onder voorwaarden
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Onder de A5
Halfweg
Rondom Joris van den Berghweg

Selectieve toegang betekent dat alle woningen en
bedrijven altijd via minimaal één kant bereikbaar
blijven, maar dat doorgaand verkeer wordt
geweerd en gebruik moet maken van het
Hoofdnet Auto. Bewoners en bedrijven kunnen
eenvoudig ontheffingen krijgen. Toch bleek helaas
tijdens een overleg in november dat dit resultaat
voor de portefeuillehouder Erik Bobeldijk niet
voldoende zou zijn om van start te gaan met de
maatregelen. Hij startte, als herhaling van
eerdere onderzoeken, wéér een nieuw verkeerstechnisch onderzoek. De KOO betreurde deze
vertraging. Dit betekende weer uitstel van
tenminste een half jaar. Grote vraag voor de KOO
blijft: Hoe kan dit traject snel weer vlotgetrokken
worden? Het is immers onverantwoord om de
bestaande verkeerssituatie langer te laten
voortduren. Het is nu aan de gemeente om van
2021 het jaar te maken waarin er eindelijk
besloten wordt hoe de Osdorperweg veilig kan
worden. En met z’n allen ondertussen maar
hopen dat er geen ernstige ongelukken gebeuren.
Lees verder op: slotenoudosdorp.nl.
Festivalbeleid evenemententerrein Polderheuvel
Aanvankelijk was er geen wolkje aan de lucht.
De voorstellen in het ‘Programma van eisen
Westrandweg’ uit 2008 beloofden dat er in de
Tuinen van West alleen kleinschalige evenementen, passend binnen het karakter van het
gebied, op de Polderheuvel georganiseerd zouden
worden. De gemeente had echter nieuwe
evenementenlocaties in Amsterdam nodig en
bepaalde daarom in 2017 in zijn eigen rapport
‘Onderzoek Evenementenlocaties’ dat de
Polderheuvel voor festivals een zogenaamde
‘categorie 3-locatie’ werd. Dat betekent: De
locatie is, onder beperkende voorwaarden (m.b.t
muziekversterking en onder toepassing van een
verruiming van de algemeen geldende geluidsnormen), redelijk geschikt voor evenementen.
Daarbij werd voorbijgegaan aan de eerdere
uitspraken over de noodzakelijke kleinschaligheid. Toen begon de ‘salamitactiek’ tot het verder
oprekken van toegestane evenementen. In het
concept beleidsplan ‘Evenementen 2021’ bleek
de Polderheuvel plotseling bevorderd tot
‘categorie 1-locatie’ voor evenementen, terwijl er
fysiek niets is veranderd sinds 2017.

Bezwaar en aanbevelingen
Zowel de Dorpsraad (werkgroep Oud Osdorp) als
het actiecomité tegen festivallawaai ‘Geen N1’
maakten bezwaar: Hoe kan de gemeente in 2017
zélf constateren dat hier géén grootschalige
dance-evenementen kunnen plaatsvinden en in
2020 plotseling vinden dat grootschalige danceevenementen hier wél verantwoord en dus toegestaan zijn? Als dit beleidsplan wordt aangenomen,
betekent dit dat heel Oud Osdorp en omgeving
voortaan op zomerse weekenden ongevraagd
overdag en tot ’s avonds laat mag ‘meegenieten’ van
keiharde basdreunmuziek van dancefestivals en
versterkt geschreeuw van Dj’s. In 2021 zal deze
procedure vervolgd worden. De werkgroep zal dit
proces nauwgezet volgen en zal zich, in samenwerking met GeenN1, maximaal inzetten om de komst
van (grootschalige) dance-evenementen op de
Polderheuvel te voorkomen. Lees verder op
slotenoudosdorp.nl en op geenn1.nl.
Over de rand
Goed nieuws: Hetty Worm-Kuijper is er samen
met Gerrit Oostendorp van de Dorpsraad in
geslaagd voor ‘Over de Rand’ een prachtige
gemeentelijke subsidie van € 85.000,- te
verkrijgen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor
de inrichting van de nieuwe speeltuin op het
terrein op de hoek Osdorperweg/Joris van den
Berghweg. Een groot bedrag, waarmee heel wat
gedaan kan worden. Een al heel lang levende
wens gaat in 2021 dan in vervulling: Over de
Rand gaat weer bloeien!

Werkgroep Sloten

Verkeer
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zetten de
werkgroep en de Dorpsraad zich al in om de
verkeerssituatie op de Sloterweg, Ditlaar en Vrije
Geer te verbeteren. Toen al was er te veel sluip
verkeer maar na de bouw van De Aker, Nieuw Sloten
én de omlegging van de A9 nam de verkeersdruk
schrikbarende vormen aan. Met als gevolg dat:
- Fietsers en voetgangers regelmatig op dit
Hoofdnet Fiets de berm in of tegen de vlakte
worden gereden;
- Er vaak aanrijdingen op de Sloterweg plaats
vinden;
- Sloten regelmatig onbereikbaar is voor
hulpdiensten;
- De fijnstof-uitstoot onverantwoord hoog is
voor een woonbuurt.
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Na stevig actievoeren bij het stadsdeel en de
centrale stad heeft de gemeente uiteindelijk Sloten
en Nieuw Sloten aangewezen als ‘Autoluw-project’.
In nauw overleg met de Werkgroep ‘Stop
Sluipverkeer Nieuw Sloten’ werd een verkeersplan
opgesteld. Na inspraak neemt de gemeenteraad
hierover in 2021 een besluit. Het gaat in
hoofdlijnen om het volgende voorstel:
- Op strategische plekken komen vier elektronische
knips (camera’s). Twee op de Sloterweg en
twee op de Laan van Vlaanderen. Voertuigen
geregistreerd in Sloten en Nieuw Sloten kunnen
hier kosteloos langsrijden; voertuigen van elders
niet. Doorgaand verkeer gaat naar het Hoofdnet
Auto (Oude Haagseweg, Johan Huizingalaan,
Plesmanlaan en Ookmeerweg/T106).
- Alle adressen blijven voor iedereen bereikbaar.
- Op het Hoofdnet Auto zorgt de gemeente voor
betere doorstroming door het instellen van
een Groene Golf, het verwijderen van
obstakels en andere maatregelen.
De werkgroep heeft samen met negen andere
bewonersorganisaties aangedrongen op een noodpakket aan maatregelen ter overbrugging totdat
het Autoluw-project wordt uitgevoerd. De
Centrale Verkeerscommissie Amsterdam heeft de
basis hiervoor op 1 december goedgekeurd. Het
gaat om de instelling van een 30 km-zone met
busvriendelijke verkeersdrempels op de gehele
Sloterweg. Er wordt ook bekeken welke aanvullende maatregelen (zoals veilige oversteekplaatsen en uitbreiding 30 km-zone naar
Vrije Geer en Ditlaar) daarnaast nodig zijn.

Er ontstond met name in woonwijk De Aker
grote onrust over deze plannen. De Akerbewoners willen gebruik blijven maken van deze
sluipweg naar de A4 en A10. Uit berekeningen
blijkt echter dat de routes over het Hoofdnet
Auto meestal slechts één of twee minuten meer
rijtijd kosten. De doorstroming wordt daar
bovendien nog verder verbeterd. Het project
‘Nieuwe Sloterbrug’ is vooralsnog stilgelegd in
afwachting van de plannen om Sloten autoluw te
maken en de uitkomsten van de ‘Mobiliteitsstudie
Nieuw-West’. Lees verder op slotenoudosdorp.nl.
Bouwprojecten
In 2020 bleef het rustig op het ‘bouwfront’.
Nadat de ontwikkelaars in 2019 negatieve
reacties op hun bouwplannen hadden gekregen,
hebben zij 2020 benut om hun plannen aan te
passen. Op 1 december startte de procedure voor
het nieuwe bouwplan van het hotel aan de
Akersluis en op 30 december voor de bouw van
acht woningen op het voormalige terrein van
garage Kuykhoven. Hierover, en over andere
Slotense bouwprojecten, zal de gemeente in 2021
inspraaktrajecten begeleiden. De werkgroep bracht
in 2020 alvast advies uit over onderstaande
bouwplannen. Zie verder: slotenoudosdorp.nl.
Sloterpleintje
Over het plan om een lunchroom te vestigen op
het Sloterpleintje (bij de Langsom) hebben de
werkgroep en Dorpsraad aan de gemeente laten
weten dat dit strijdig is met het bestemmingsplan
en niet gewenst is. Er is al voldoende horeca op
Sloten. Rond het pleintje is er genoeg levendigheid van de IJshoeve Sloten, restaurant De Halve
Maen, de Patatza(a)k en van het naastgelegen
‘auto-cluster’, zoals de wasstraat.
Locatie Tuincentrum Bakker
Bij de rotonde met de Vlindermolen (Sloterweg
984) wil de gemeente een appartementencomplex voor 30 woningen (met onderliggende
parkeergarage) toestaan. De werkgroep vindt
echter dat dit moderne bouwplan in Nieuw
Sloten niet zou misstaan, maar niet past op de
Sloterweg. Deze oude karakteristieke dijkweg
heeft immers een hoge waardering in het rapport
‘Cultuurhistorische kwaliteiten oostelijke deel
Sloterweg, Amsterdam’, dat in opdracht van de
gemeente is opgesteld.

Op de levensgevaarlijke hoek Sloterweg/Ditlaar
moet afslaand verkeer niet langer voorrang
krijgen; fietsers zijn hier vogelvrij!
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De onafhankelijke onderzoekers zijn – met de
werkgroep en Dorpsraad – van mening dat de
gemeente voortaan zorgvuldiger en liefdevoller
moeten omgaan met de Sloterweg buiten de
dorpskern. Dit bouwplan past dus niet op dit
gezichtsbepalende punt, nog los van intensivering
van verkeer op dit kwetsbare punt.
Sloterweg 842
Ook hier verzet de werkgroep zich tegen de
voorgenomen bouwplannen. In een brief aan het
Stadsdeel is gemeld dat afbraak van de
bestaande villa op gespannen voet staat met het
cultuur-historische rapport van de gemeente en
het bouwen van vier woningen op deze kavel in
strijd is met het bestemmingsplan.

Werkgroep Woonschepen Overleg
Osdorp Sloten (WOOS)
Het jaar 2020 was voor het WOOS-bestuur en
zijn werkgroepen een bijzonder jaar. Door corona
vielen overlegstructuren even stil en werden
ontwikkelingen ‘on hold’ gezet. Vergaderen ging
digitaal via ‘Zoom’. Maar het WOOS zat niet stil
en diverse projecten liepen door. Een van die
punten betrof de herinrichting van het Zwarte
pad: Eind 2020 waren de plannen al bijna
allemaal uitgevoerd! De dijk is opgehoogd en er
is onderaan de dijk een nieuw fietspad aangelegd.
De bewoners hebben goed contact met de
gemeente en Waternet. Voor elke tuiningang
wordt een passende oplossing gemaakt.
Sloterbrug en verkeer
Het WOOS heeft een afvaardiging in het project
‘Vervanging Sloterbrug’. Dit project heeft lang
stilgelegen door de corona-maatregelen en
doordat de gemeente andere prioriteiten had.
Door het autoluw maken van de Sloterweg zal de
verkeersdruk op de brug verminderen. Bekeken
moet worden wat voor gevolgen dat heeft voor de
Sloterbrug-plannen. Maar ook de verkeersstromen in een groter kader zijn voor ons een
zorg. Voor het WOOS zijn naast de toegankelijkheid en veiligheid ook de leefbaarheid van het
hele gebied van groot belang. Hierbij is de
samenwerking met de gemeenten en andere
belangenorganisaties belangrijk om samen tot
een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Klankbordgroep ‘Woonboten Amsterdam’
Het WOOS is met een vertegenwoordiging bij de
vergaderingen aanwezig geweest. Ook deze waren
even stopgezet door de lockdown. Het opknappen
van de kademuren en de verplaatsingen van
woonboten werd hier besproken. Dit is echter
vooral van belang voor de binnenstad en niet
voor onze leden.
Overlast van land en water
De overlast op het parkeerterrein van Xenios en
op het parkeerterrein op de Akersluis vormde een
belangrijk aandachtspunt. Dit staat ook in 2021
zeker op de agenda. In de avond en nacht
verzamelen zich hier mensen die overlast (o.a.
harde muziek, lachgas en afval) veroorzaken.
Herhaaldelijk de politie bellen heeft geresulteerd
in een schouw met de gemeente en politie. De
inzet van het WOOS is dat de parkeerplaats langs
de Ringvaaartdijk met een beweegbare boom
wordt afgesloten. Op de Akersluis is dit lastiger
te realiseren, omdat het hier een openbare
parkeerplaats betreft. Wellicht is het plaatsen
van camera’s daar een optie, maar dat heeft
diverse haken en ogen i.v.m. de privacy.
Ook was er deze zomer veel overlast van te hard
varende bootjes en jetski’s waarop veel te luide
muziek gemaakt werd. Ook dit is een aandachtspunt voor 2021.
Het WOOS verzorgt normaal gesproken elk jaar
voor haar leden een gezellige bijeenkomst. Deze
kon in 2020 helaas niet kon doorgaan i.v.m. de
corona-beperkingen. De leden blijven op de hoogte
via een nieuwsbrief. Het gaat goed met het WOOS.

Werkgroep Sloten Schoner
Iedere zondagochtend om 10.30 uur verzamelen
de leden van de werkgroep zich in wisselende
samenstelling om een uurtje zwerfafval te
prikken. Aanvankelijk werd verzameld in de
Slotense Speeltuin maar sinds het najaar is het
Dorpshuis de thuisbasis.
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Het is onvoorstelbaar dat er wekelijks zoveel
nieuw zwerfafval op straat ligt. Wie doet dat
toch? Na afloop drinken de prikkers samen
gezellig koffie of thee. Tijdens de lockdowns i.v.m.
corona ging de prikgroep gewoon door, maar wel
met eigen prikstok en – toen ook het Dorpshuis
tijdelijk dicht moest – zonder koffie na afloop.

Werkgroep Historie
Enkele (oud-) bewoners van het landelijk gebied
schonken in 2020 interessant materiaal, dat is
opgenomen in het archief. Precies 25 jaar na het
winnen van het referendum tot behoud van het
Weilandje Vrije geer ging de documentaire, die
Petra van Lint hierover maakte, in première.
In verband met corona alleen digitaal. De film
‘De slag om het Weilandje Vrije Geer’ vertelt in
drie delen het hele verhaal: over de inspraak
begin jaren negentig, het in korte tijd ophalen
van ruim 30.000 handtekeningen tot en met de
referendumwinst op 17 mei 1995. De film toont
ook beelden van hoe de huidige beheergroep aan
het werk is op het tegenwoordige natuurpark.
De documentaire is zo gemaakt dat hij (nieuwe)
actievoerders inspireert en moed geeft om vol te
houden. De documentaire blijft te zien via de
website geheugenvanwest.amsterdam. Zodra
corona verdreven is, zal Tamar Frankfurther ook
presentaties gaan verzorgen. Om mensen op weg
te helpen bij hún acties of om het verhaal ‘van
achter de schermen’ te delen met geïnteresseerden.
Op 1 januari 2021 was het precies honderd jaar
geleden dat de gemeente Sloten werd geannexeerd
door Amsterdam. Met het oog op dit annexatieherdenkingsjaar heeft de werkgroep ‘Ons
Amsterdam’ gevraagd om de coördinatie met
andere gelijktijdig door Amsterdam geannexeerde
gebieden (Noord en Watergraafsmeer) op zich te
nemen. Dit resulteerde in een themanummer van
de decemberuitgave van ‘Ons Amsterdam’ en het
instellen van de website annexaties1921.com,
die eind november online ging.
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De website bevat interessante historische artikelen
en vermeldt de activiteiten die in 2021 in dit kader
georganiseerd zullen worden. Daarnaast heeft de
werkgroep de nieuwe folder, ‘Fietsen door de
voormalige gemeente Sloten’ gemaakt.
Deze rijk-geïllstreerde folder zal in 2021 worden
uitgebracht en is dan voor 3 euro te koop bij het
Politiebureautje en de Molen van Sloten.
De fietsroute van ongeveer 30 km volgt grotendeels
de buitengrenzen van de toenmalige gemeente en
maakt de lezers attent op nog zichtbare overblijfselen uit de Slotense tijd. De route wordt
aangegeven op een losse A3-kaart. Op pagina 47
van deze gids staat een afbeelding van deze folder.
Na de productie van de folder ‘Wandelen door
Sloten’ en ‘Fietsen door Landelijk Osdorp’ is dit
het derde (en laatste) deel in deze serie.
De werkgroep zal in 2021 lezingen (laten) verzorgen
in het Dorpshuis, de fietstocht (in delen) begeleiden
en de schilderwedstrijd ‘De geannexeerde
gemeente Sloten; toen nu en straks’ organiseren.

Werkgroep Culturele Activiteiten
Tot ieders teleurstelling kon de traditionele
Dodenherdenking op de Osdorperweg dit jaar
i.v.m. de corona-epidemie niet doorgaan.
Coby van Middelkoop-De Hey, die later dit jaar
op 7 augustus overleed, schreef haar laatste
4 mei-gedicht, dat werd afgedrukt in de
Westerpost. Er werd op Sloten wel meer dan in
andere jaren gevlagd…

Beheergroep Natuurpark Vrije Geer
Het mooie Natuurpark Vrije Geer aan de rand van
dorp Sloten wordt beheerd door de gemeente.
Vrijwilligers helpen mee. Afgelopen jaar gingen
vier van de acht ingeplande werkdagen en de
Nationale Natuurwerkdag door corona-beperkingen niet door. Toch is er weer veel gemaaid en
afgevoerd, houtopslag verwijderd en de poelen zijn
vrijgezet van riet. Door het verschralingsbeheer
(maaien/afvoeren) en het telkens verwijderen van
riet verbetert het open karakter van het park en
neemt de biodiversiteit toe.

Schapen en peren
Eén weerbarstig schaap weigerde, ondanks
herhaalde pogingen, het natuurpark te verruilen
voor een warme stal. Tijdens de winter hielden de
beheerders en boer Ton een oogje in het zeil, maar
ze deed het prima. In de loop van het voorjaar
kreeg het ene schaap gezelschap van nog vijf
andere schapen. Wel zo gezellig. Op het schapenland
was de pruimenoogst klein, maar de perenoogst
was juist erg groot. Heel Sloten at ervan mee!

Ook onder water wordt er gemaaid…
Er groeien steeds meer bloeiende planten, zoals
de echte koekoeksbloem, op het park. Jaarrond
stonden planten in bloei. Dat is goed voor
vlinders en andere insecten. Er waren ook meer
kikkers en meer nesten van dwergmuizen dan in
vorige jaren. Doordat het voorjaar extreem droog
was, was er minder voorjaarsbloei dan normaal.
Dit had zijn weerslag op de insectenaantallen.
Goed nieuws is dat er dit jaar een ijsvogel
succesvol heeft gebroed in het gebied.
De ooievaars brachten, waarschijnlijk door de
grote droogte waardoor er minder voedsel was,
dit jaar slechts één jong groot. Twee jongen
hebben het niet overleefd.

Die ene die overleefde, is wel goed vetgemest en
woog meer dan 3 kilo!
Inventarisatie flora
De gemeente heeft op het natuurpark in 2020
zijn ecologische ‘meerjaren-inventarisatie’
gehouden. De eigen planteninventarisatie (welke
soorten komen hier voor?) is uitgesteld i.v.m.
corona. In het vroege voorjaar bouwden
beheerders Marina den Ouden en Ruud Lutterlof
een insectectenhotel bij het poeltje langs de
Plesmanlaan. Het werd meteen al bewoond door
torren, spinnen, metselbijen, tronkenbijtjes en
vele andere insecten.

Vlinderen op Sloten
Voor goed beheer is het van belang om te weten
welke soorten in het gebied leven. In juli namen
27 belangstellenden deel aan vlinderwandelingen
o.l.v. een gids van Landschap Noord-Holland.
Hieruit is een vast groepje van zeven (onervaren)
vlinderaars ontstaan. Zij gingen in de loop van de
zomer samen op pad (op het natuurpark en de
aangrenzende Slenk langs de Slotervaart) om
vlinders te inventariseren. Opvallend: Er waren dit
jaar veel Dagpouwogen en Boomblauwtjes. Alles is
gemeld op waarneming.nl. De Vlindergroep is bezig
met het ontwerp van een vlinderpagina op slotenoudosdorp.nl. Daar staat ook het hele jaarverslag.

Werkgroep Publiciteit
Iedere week verzorgt Tamar Frankfurther nog altijd
de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost.
Eind 2020 werd de 42e jaargang volgemaakt.
Erik Swierstra houdt met grote regelmaat de website
slotenoudosdorp.nl actueel en voegt ook interessante
historische artikelen toe. Zoals artikelen over de nog
zichtbare huisnummers die stammen uit de tijd van
de gemeente Sloten, de Riekerpolder, het Jaagpad
en de Schinkel. De werkgroep verleent ook advies
en ondersteuning aan andere werkgroepen uit de
dorpsraadorganisatie wanneer zij te maken krijgen
met media-contacten of politieke contacten.
De (eind)redactie en coördinatie van deze Dorpengids
is verzorgd door Tamar Frankfurther. Met dank aan
Ben en Ineke Meijer en Erik Swierstra. Werkgroepen
van de Dorpsraad en besturen van stichtingen en
verenigingen in het gebied leverden informatie aan.
De foto’s zijn gemaakt door: Erik Swierstra,
Ruud Lutterlof, Marina den Ouden, Gabriëll Meijer,
Alina Sijthoff, Willem Kleyn, Hans Bootsma,
Hans Holtkamp, Ria Stricker, Suze van Scheppingen,
Stefan Lemmers, Nico Jansen, Hans de Waal,
Guido Frankfurther, Jan Wich, Trees Kaizer,
Anne Nicolai en Tamar Frankfurther. Wilt u meer
weten over een foto, neem dan contact op met
Tamar (zie voor in deze gids).
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OUD OSDORP
In de twaalfde eeuw moet Oud Osdorp zijn ontstaan als Oostdorp. De inwoners leefden van visvangst,
veeteelt, turf- en rietcultuur. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd dit gebied aangeduid als
Osdorp. Toen bouwde de gemeente Amsterdam een tuinstad, die ook de naam “Osdorp” kreeg. Om
verwarring te voorkomen, leek het juist het oorspronkelijke dorp ter onderscheiding van een voorvoegsel
te voorzien. Dwars door Oud Osdorp heen, van Sloten via tuinstad Osdorp tot aan Halfweg, loopt de
Osdorperweg. Vroeger een fraai ononderbroken route; tegenwoordig op een aantal plaatsen doorsneden.
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SLOTEN
Van wanneer Sloten precies dateert is niet bekend, maar tussen 993 en 1049 heeft een monnik op een
open plek in een oud gebedenboek de kerkjes van Holland genoteerd, die eigendom waren van het
Klooster Echternach, nu in Luxemburg. Onder die namen bevonden zich Spirnerewalt (Spaarnwoude),
Ascmanadelft (Assendelft) en Sloton (Sloten). Van 1816 tot 1921 maakte Sloten deel uit van de
zelfstandige gemeente Sloten (met Sloterdijk, Osdorp en Vrije Geer). Daarna werd deze gemeente
Amsterdams grondgebied. Buiten de oude dorpskern liggen tegenwoordig sportparken, volkstuinen en
de woonwijken Nieuw Sloten en De Aker.
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Advies en dienstverlening
Aannemersbedrijven

Aannemersbedrijf H. Klomp
Sloterweg 1247a, 1066 CH
Amsterdam, tel. 617 73 36,
info@hklomp.com,
www.hklomp.com
Bouwbedrijf Gebr. Koenen BV
Sloterweg 1221, 1066 CG
Amsterdam, tel. 617 84 49,
info@gebrkoenenbv.nl,
www.gebrkoenenbv.nl

Acupunctuur

Lingzhi traditioneel Chinese
behandelwijzen
Pieter Calandlaan 1127,
1069 SE Amsterdam,
tel. 785 76 98,
lingzhi.amsterdam@tele2.nl,
www.acupunctuur
-amsterdam-lingzhi.nl
Acupunctuur, Cupping, Kruiden,
Medische massage, Moxi.
Ma-Za vanaf 08.00 uur. Za tot
13.00 uur. Vergoeding uit de
aanvullende zorgverzekering.

Advocaten

Balke Administraties
Zuiderakerweg 22b,
1069 MH Amsterdam,
tel. 06 21 42 93 02,
www.balkeadministraties.nl

Beveiliging en bewaking
Stuffers Bewaking
Osdorperweg 493, 1067 SR
Amsterdam, tel. 610 00 62,
info@stuffers.nl,
www.stuffers.nl
Ondernemersvereniging
Ondernemersvereniging
Tuinen van West
Bok de Korverweg 20,
1067 HR Amsterdam,
tuinenvanwest@outlook.com,
www.tuinenvanwest.info
Postkantoor/postbedrijf
Postkantoor
Tussen Meer 375,
1069 DR Amsterdam.
Postkantoor
Belgiëplein 109-111,
1066 RC Amsterdam.

Het advocatenkantoor voor
Amsterdam Nieuw-West en
Buitenveldert
Nijenburg 75, 1081 GE
Amsterdam, tel. 303 38 93,
tel. 540 01 70,
info@jaasmadewinter.nl,
www.jaasmadewinter.nl
Osdorp Advocatuur
Tussen Meer 1b, 1068 EX
Amsterdam, tel. 676 47 14,
klo@osdorpadvocatuur.nl,
www.osdorpadvocatuur.nl

Apotheken

Apotheek Caleidoscoop
Osdorpplein 403, 1068 EV
Amsterdam, tel. 619 04 46,
apocaleido@xs4all.nl,
www.apotheekcaleidoscoop.nl
Geopend: di, do en vr 09.0018.00, ma en wo 09.00-20.00
en za 10.00-16.00 uur.
Ma t/m vr tussen de middag
gesloten van 13.00-13.30 uur
(wel telefonisch bereikbaar).
In de maanden juli en augustus
gelden er andere openingstijden, zie de website.
Avond/weekendapotheek
Poliklinische apotheek
(open 24/7: dag en nacht).
Hal OLVG, locatie West:
Jan Tooropstraat 164, 1061 AE
Amsterdam, tel. 510 88 26.

Architecten

Kentie en Partners
Architecten B.V.
Haarlemmerstraatweg 11b,
1165 MJ Halfweg, tel. 624 35 56,
info@kentie-partners.nl,
www.kentie-partners.nl

Algemene dienstverlening
Adm.- & boekhoudkantoren
Administratie en
Adviesbureau van der Veldt
Hermina Maria Dijklaan 6,
1171 TV Badhoevedorp,
tel. 06 12 70 87 59,
tomvanderveldt@gmail.com
Kalfjes op landelijk Osdorp.

29

30

Kerste-Meijer Architecten
Osdorperweg 31, 1066 EH
Amsterdam, tel. 408 90 10,
info@kerstemeijerarchitecten.nl,
www.kerstemeijerarchitecten.nl

Auto (diversen)
APK
Garage Rene Singer
Melbournestraat 18, 1175 RM
Lijnden, tel. 449 09 90,
info@renesinger.nl,
www.renesinger.nl
Carbon Cleaning.
Autoschade
Hulsebos Autoschade
Langsom 6-8, 1066 EW
Amsterdam, tel. 615 39 09,
hulsebosautoschade@planet.nl,
hulsebos-autoschade.nl
Sinds 1953. Eurogarantbedrijf.
Lid A.A.S.
Auto-onderdelen
Hans Auto-onderdelen
Osdorperweg 703, 1067 SV
Amsterdam, tel. 610 36 78,
info@hans-autoonderdelen.nl,
www.hans-autoonderdelen.nl

Merci Automaterialen
Amsterdam Sloten
Langsom 3, 1066 EW
Amsterdam, tel. 617 69 23,
info@merciparts.nl,
www.merciparts.nl

Autoberging
ABC Stalling Amsterdam
Osdorperweg 781a, 1067 SW
Amsterdam, tel. 610 57 00,
info@abcstallingosdorp.nl,
www.abcstallingamsterdam.nl
Autosloperijen
Auto 24 Uur Service
Amsterdam
Osdorperweg 705, 1067 SV
Amsterdam, tel. 235 78 09,
garage@auto24uurservice.nl,
www.auto24uurservice.nl
Wij repareren alle merken
auto’s. Tevens APK.
Rooie Ben Automontage
Osdorperweg 705, 1067 SV
Amsterdam, tel. 610 65 51,
info@rooieben.com,
www.rooieben.com
Sinds 1975 gespecialiseerd in
Amerikaanse modellen. Alle
andere merken ook ruim op
voorraad.

Autobanden
Bandenhal Rocky
Osdorperweg 721, 1067 SV
Amsterdam, tel. 610 33 82.
Tankstations
Tango Amsterdam Langsom
Langsom 2,
1066 EW Amsterdam.

Automobielbedrijven/
dealers
Automobielbedrijf
Auto Service Osdorp
Louis Schottingstraat 2,
1068 KB Amsterdam,
tel. 667 17 82,
info@autoserviceosdorp.nl,
www.autoserviceosdorp.nl
Autobedrijf Sloten,
APK Keuring Station
Hoek Slimmeweg 19:
Langsom 38, 1066 EW
Amsterdam, tel. 615 18 59,
autobedrijfsloten@live.nl,
www.autobedrijfsloten.nl
Autohandel Greco
Osdorperweg 643, 1067 SV
Amsterdam, tel. 619 02 88,
info@greco-autos.nl,
www.greco-autos.nl

Mini-rommelmarkt – coronaproof – op Sloten
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Automobielbedrijf
E.M. v.d. Laan & Zn
Osdorperweg 547, 1067 ST
Amsterdam, tel. 619 00 87,
info@emvdlaan.nl,
www.emvdlaan.nl
Sinds 1965. Tinqbenzinestation. Onderhoud,
reparatie en taxatie.
Expocar Trading
Langsom 36, 1066 EW
Amsterdam, tel. 615 39 33,
info@expocartrading.nl,
www.expocartrading.nl

Garage
Auto 24 Uur Service
Amsterdam
Osdorperweg 705, 1067 SV
Amsterdam, tel. 235 78 09,
garage@auto24uurservice.nl,
www.auto24uurservice.nl
Wij repareren alle merken
auto’s. Tevens APK.
Rooie Ben Automontage
Osdorperweg 705, 1067 SV
Amsterdam, tel. 610 65 51,
info@rooieben.com,
www.rooieben.com
Sinds 1975 gespecialiseerd in
Amerikaanse modellen. Alle
andere merken ook ruim op
voorraad.

Basisscholen

De Driesprong
Sloterweg 1192, 1066 CV
Amsterdam, tel. 617 52 20,
info@sbo-driesprong.nl,
www.sbodedriesprong.nl
Het Bovenland

Akersluis 1a, 1066 ER
Amsterdam, tel. 408 46 86,
bovenland.info@askoscholen.nl,
www.hetbovenland.nl

Tijdens de ‘eerste corona-golf’ in maart op de Slotense Ditlaar

Begrafenis en/of crematie
Natuursteen - Steenhouwerij
Lavertu Steenhouwers
Jan Rebelstraat 24, 1069 CC
Amsterdam, tel. 610 30 86,
info@lavertu-steenhouwers.nl,
www.lavertu-steenhouwers.nl
Steenhouwers sinds 1911.
Geopend: ma t/m vr 08.3017.00, za 09.30-16.00 uur.
Grote sortering, model
desgewenst naar eigen ontwerp.
Uitvaartverzorging
De Loos Uitvaartverzorging
Venenweg 66b, 1161 AK
Zwanenburg, tel. 497 26 94,
info@deloosuitvaartverzorging.nl,
www.deloosuitvaartverzorging.nl
Uitvaartverzorging A. de Jong
Cliostraat 42, 1077 KJ
Amsterdam, tel. 676 13 37,
dejong@uitvaart.nl,
www.uitvaartcentrum.amsterdam
- Sloterweg 1184,
1066CV Amsterdam.
Ruim 50 jaar ervaring.

Belangenverenigingen

Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
dorpsloten@gmail.com,
www.slotenoudosdorp.nl
Stichting Eigenwijks
Hoofdlocatie:
Pieter Calandlaan 258a,
1069 KW Amsterdam,
tel. 346 06 70,
info@eigenwijks.nl,
www.eigenwijks.nl
Stichting Wonen Nieuw-West
Groenpad 4, 1068 EB
Amsterdam, tel. 523 01 20,
nieuwwest@wooninfo.nl,
www.wooninfo.nl

Beroepsonderwijs &
educatie

ROC TOP
Tel. 504 24 00, info@roctop.nl,
www.roctop.nl

Bloedafname/prikposten

Medisch Center
Badhoevedorp
(Huisartsenpraktijk)
Gebouw Atrium:
Sloterweg 303, 1171 VC
Badhoevedorp, ook voor spoed:
tel. 705 45 00,
contact@medischcenter
badhoevedorp.nl,
www.medischcenter
badhoevedorp.nl
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een bedrijfsfilm
lanceren?
wij regelen het
www.aksemedia.nl
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Bloemen & planten

Bloemenspeciaalzaak de Roos
Ditlaar 8, 1066 EE
Amsterdam, tel. 616 86 85,
info@deroosbv.com,
www.deroosbv.com
Frans Bloemen
Tel. 06 25 15 36 07,
info@fransbloemen.nl,
fransbloemen.nl
Kiosk: tegenover Westgaarde
Amsterdam, Ookmeerweg
tegenover nummer 273
(bij rotonde Osdorperban).

Bouwbedrijven

Etage-Standbouw Worm
Osdorperweg 781,
1067 SW Amsterdam,
tel. 06 54 65 54 02,
info@etagestand.nl,
www.etagestand.nl

Caravancentrum

Caravan Centrum Sloten
Sloterweg 1012, 1066 CS
Amsterdam, tel. 617 46 36,
info@caravancentrumsloten.nl,
www.caravancentrumsloten.nl

Coaching/counseling

3-Ineen-Coach
Zwarte Pad 14,
1069 MN Amsterdam,
tel. 06 53 41 10 66,
ineke@drie-in-een-coach.nl

Dag-/weekbladen

Weekblad de Westerpost
Visseringweg 40, 1112 AT
Diemen, tel. 398 08 08,
redactie@westerpost.nl,
www.westerpost.nl

Dieren (diversen)

Vogelclub Airsport
Eén keer per 2 maanden,
avond in gebouw van de
Gevleugelde Vrienden
(achter Sloterweg 1277).

Dierenambulance
Dierenambulance Amsterdam
Voorlandpad 2, 1098 TZ
Amsterdam, tel. 626 21 21,
info@dierenambulance
-amsterdam.nl,
www.dierenambulance
-amsterdam.nl
Dierenbescherming
Dierenbescherming regio
Noordwest
Tel. 088 811 33 90,
info.regionoordwest@
dierenbescherming.nl,
www.dierenbescherming.nl
Dierenhulp
Stichting Amivedi
Tel. 0900 264 83 34,
www.amivedi.nl
Dierenkliniek
Caressa Dierenziekenhuis
Amsterdam
Leuvenstraat 12, 1066 HC
Amsterdam, tel. 408 14 08,
amsterdam@
dierenziekenhuizen.nl,
dierenziekenhuizen.nl/
dierenarts-dierenkliniek
-nieuw-sloten-amsterdam
Stad & Land Dierenklinieken
Amsterdam
Tom Schreursweg 102,
1067 MC Amsterdam,
tel. 585 40 70,
info@dierenklinieken.net,
www.dierenklinieken.net

Fietsen & bromfietsen

Balke Brommobielen
Zuiderakerweg 22b, 1069 MH
Amsterdam, tel. 619 02 91,
balke@planet.nl,
www.balkebrommobielen.nl

Financieel
Verzekeringen
Albers Advies
Sloterweg 1a, 1171 CE
Badhoevedorp, tel. 449 60 20,
mail@albers-advies.nl,
www.albersadvies.nl

Fruitteelt

Fruittuin van West
Tom Schreursweg 48,
1067 MC Amsterdam,
tel. 06 12 32 23 96,
lisan@fruittuinvanwest.nl,
www.fruittuinvanwest.nl

Fysiotherapie/
manuele therapie

Praktijk voor Fysiotherapie
en Acupunctuur Sloten
Wilma Splinter, Sloterweg 1329,
1066 CM Amsterdam,
tel. 617 57 26.

Gehandicaptenorganisaties
MEE Amstel en Zaan
Derkinderenstraat 10-18,
1062 DB Amsterdam,
tel. 512 72 72, informatie@
meeaz.nl, www.meeaz.nl

Dieren (onderdak)
Dierenasiel
DOA het asiel van Amsterdam
Ookmeerweg 271, 1067 SP
Amsterdam, tel. 740 22 22,
info@doamsterdam.nl,
www.doamsterdam.nl
Stichting Amsterdamse
Zwerfkatten
Vrije Geer 2, 1066 EG
Amsterdam, tel. 619 03 57,
info@amsterdamsezwerfkatten.nl,
www.amsterdamsezwerfkatten.nl

Dankzij verbeterd maaibeleid
van de gemeente: bloeiende
bermen langs de helaas nog
altijd veel te drukke Vrije Geer.
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van idee tot eindproduct
wij regelen het

www.aksemedia.nl
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Gemeente Amsterdam
Contactpersonen
Gebiedsmakelaar De Aker
Elif Türkmen, tel. 06 12 64 24 32,
e.turkmen@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaar Oud Osdorp
Nikki Weeling: tel. 06 13 79 90 96,
n.weeling@amsterdam.nl
Gebiedsmakelaar Sloten/
De Oeverlanden
Mustapha El Houari,
tel. 06 30 50 03 35,
m.el.houari@amsterdam.nl
Algemene informatie
Tel. 14 020
Bureau Gevonden Voorwerpen
Gemeente Amsterdam:
Korte Leidsedwarsstraat 52,
1017 RC Amsterdam, maandag
t/m vrijdag 12.00-16.00 uur:
tel. 251 02 22.

Gezondheidscentra

Everybody Lifestyle Centers
Locatie: Sloterweg 303,
1171 VC Badhoevedorp,
tel. 088 246 04 30, contact@
everybodylifestylecenters.nl,
www.everybodylifestylecenters.nl
Locatie: Osdorpplein 470,
Amsterdam (ingang AH).
Gezondheidscentrum
Badhoevedorp
Sloterweg 303, 1171 VC
Badhoevedorp, tel. 740 11 00,
contact@gezondheidscentrum
badhoevedorp.nl,
www.gezondheidscentrum
badhoevedorp.nl

Grondwerken

J. van der Veldt Grondwerken
Osdorperweg 485, 1067 SR
Amsterdam, tel. 06 20 39 67 02,
johan.van.der.veldt@gmail.com

Groothandel

Luminot verlichting en
elektronische artikelen
Slimmeweg 10-11, 1066 EV
Amsterdam, tel. 617 05 22,
info@luminot.nl, www.luminot.nl

Mini-rommelmarkt – coronaproof – op Sloten
Ton de Jeu
Osdorperweg 452, 1067 SX
Amsterdam, tel. 610 52 05,
info@tondejeu.nl, www.tondejeu.nl

Heiwerken

Hei en Pulsbedrijf V&M
Osdorperweg 462, 1067 SX
Amsterdam, tel. 667 45 37.

Horeca (diversen)
Brouwerij
Brouwerij De 7 Deugden
Akersluis 8d, 1066 EZ
Amsterdam, tel. 667 32 21,
info@de7deugden.nl,
www.de7deugden.nl
Cafetaria
Tuin van Sloten, huiskamer
van de Speeltuin Sloten
Sloterweg 1252a, 1066 CW
Amsterdam, tel. 06 50 64 53 65,
info@speeltuinsloten.nl,
www.speeltuinsloten.nl/
tuin-van-sloten
Restaurants
Café Restaurant Kerkzicht
Sloterweg 1209, 1066 CG
Amsterdam, tel. 615 39 04,
www.caferestaurantkerkzicht.nl

Het Rijk van de Keizer B.V
Jolijn Kohne,
Joris van den Berghweg 109,
1067 HP Amsterdam,
evenementenlocatie:
tel. 497 75 06,
info@hetrijkvandekeizer.nl,
www.hetrijkvandekeizer.nl
Restaurant De Halve Maen
Sloterweg 1345, 1066 CM
Amsterdam, tel. 615 38 21,
info@dehalvemaen.com,
www.dehalvemaen.com

Snackbar
De Patatza(a)k
Langsom 5, 1066 EW
Amsterdam, tel. 669 18 68,
patatzaak@planet.nl,
www.bestellenbijdepatatzaak.nl
IJshoeve Sloten
Sloterweg 1335,
1066 CM Amsterdam,
ijshoevesloten@gmail.com

Houthandel

Houthandel Hoogendam
Lutkemeerweg 262, 1067 TH
Amsterdam, tel. 619 41 73,
info@houthandelhoogendam.nl,
www.houthandelhoogendam.nl
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Huisartsen

Huisartsen Badhoevedorp
Pa Verkuyllaan 3, 1171 EA
Badhoevedorp, tel. 449 28 55,
info@huisartsenbadhoevedorp.nl,
www.huisartsenbadhoevedorp.nl
Medisch Center Badhoevedorp
(Huisartsenpraktijk)
Gebouw Atrium: Sloterweg 303,
1171 VC Badhoevedorp, ook voor
spoed: tel. 705 45 00, contact@
medischcenterbadhoevedorp.nl,
www.medischcenter
badhoevedorp.nl
Huisartsenposten Amsterdam
Spoed: tel. 088 003 06 00,
www.huisartsenposten
amsterdam.nl
Huisartspraktijk Heeneman
Houtrijkstraat 31, 1165 LJ
Halfweg, tel. 497 45 93,
info.heeneman@ezorg.nl,
www.heeneman.praktijkinfo.nl

Huisvesting (diversen)

Kunst

Milieu

Kunstzinnige vorming
Kunstenaarsterrein Nieuw en
Meer, Kunst en Bedrijven
Oude Haagseweg 51,
1066 BV Amsterdam,
stichting@nieuwenmeer.nl,
www.nieuwenmeer.nl

Geluid en milieu
Melding openbare ruimte Gemeente Amsterdam
Tel. 14 020, of via internet:
meldingen.amsterdam.nl/
incident/beschrijf
Meld bij de gemeente: als een
auto verkeerd geparkeerd staat
of als u op straat of in een park
iets tegenkomt waarvan u denkt
dat het hersteld of opgeruimd
moet worden.

Levensmiddelen
Kaas & zuivel
Kaasboerderij Sloten
Akersluis 6, 1066 EZ
Amsterdam,
tel. 06 39 68 56 66,
info@kaasboerderijsloten.nl,
www.kaasboerderijsloten.nl

Maatschappelijke
dienstverlening

SEZO
Postbus 90453, 1006 BL
Amsterdam, tel. 667 51 00,
info@sezo.nl, www.sezo.nl

Geluidshinder
Klachtennummer Schiphol
Stank- en geluidsoverlast:
tel. 601 55 55.

Musea

Stichting Molen van Sloten
Akersluis 10, 1066 EZ
Amsterdam, tel. 669 04 12,
info@molenvansloten.nl,
www.molenvansloten.nl

Bedrijfshuisvesting
Loogman Agri Beheer BV
Lutkemeerweg 220, 1067 TH
Amsterdam, tel. 06 57 61 43 24.
Glazenwasserij
M. v.d. Woude Glazenwasserij
& Schoonmaakbedrijf
Osdorperweg 62, 1066 EM
Amsterdam, tel. 669 61 09,
tel. 06 55 58 28 81,
mariovanderwoude@upcmail.nl
Antispin Techniek.
Keukens
GP Interieur Idee
Badhoevelaan 47a, 1171 DB
Badhoevedorp, tel. 659 54 06,
info@gp-interieur-idee.nl,
gp-interieur-idee.nl

ICT service

Meerschap BV
Sloterweg 1210, 1066 CV
Amsterdam, tel. 671 53 36,
info@meerschap.nl,
www.meerschap.nl
ICT-beheer voor MKB-bedrijven.

Het zicht op de dorpskern Sloten is behouden dankzij het succesvolle referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer. Op de
website geheugenvanwest.amsterdam staan drie films die vertellen
hoe de actievoerders dit voor elkaar kregen. Leuk om te zien en
wellicht ter inspiratie voor uw eigen actie…
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Muziek en zang
Muzieklessen
Muziekschool
Dorpshuis Sloten:
Nieuwe Akerweg 14, 1066 ES
Amsterdam, Andrea Fleck:
tel. 06 29 43 43 38,
a.fleck@live.nl

Natuur
Natuurgebieden
Vereniging
De Oeverlanden blijven!
Esther de Boer-van Rijkstraat
36-1, 1065 GN Amsterdam,
voorz. Liesbeth Stricker:
tel. 615 45 57,
bestuur@oeverlanden.nl,
www.oeverlanden.nl

Openbaar vervoer

Connexxion
Klantenservice:
tel. 0900 266 63 99 (lokaal
tarief), www.connexxion.nl
GVB
Postbus 2131, 1000 CC
Amsterdam, klantenservice:
tel. 0900 80 11, www.gvb.nl
Nachtbus
Postbus 2131, 1000 CC
Amsterdam, klantenservice:
tel. 0900 80 11, www.gvb.nl

Ouderen

PCOB, afd. Amsterdam
Inl.: F.H.M.A. van Geijn,
Trompenburgstraat 34,
1079 TZ Amsterdam,
tel. 642 07 32,
fgeijn@kpnmail.nl
Zonnebloem, afd. Sloten
Zieken en bejaarden:
inl. mw. C. van Weerdenburg:
tel. 06 18 25 99 72.

Patiëntenorganisaties

Stichting Esperanza Inloophuis
Badhoevelaan 82, 1171 DE
Badhoevedorp, tel. 723 05 22,
info@inloophuisesperanza.nl
Geopend: ma, di en wo
10.00-16.00 en 1x per maand
van 19.00-21.30 uur, data te
zien op
www.inloophuisesperanza.nl

Pedicure

Schoonheidssalon en
Pedicure Tijd voor Jezelf
Sloterweg 838, 1066 CP
Amsterdam,
tel. 06 44 85 08 89,
info@schoonheidssalon
tijdvoorjezelf.nl,
www.schoonheidssalon
tijdvoorjezelf.nl

Persoonlijke verzorging
Haarverzorging
Carin’s Coiffures
Noorderakerweg 17, 1069 LW
Amsterdam,
tel. 06 26 11 06 64,
ca_schreurs@hotmail.com
Hans Beers Hair Stage
Sloterweg 1254, 1066 CW
Amsterdam, tel. 617 16 14,
info@hansbeers.com,
www.hansbeers.com

Politie

Alarmnummer 112
Bij niet spoedeisende gevallen:
tel. 0900 88 44.
Wijkagent Sloten en
Oud Osdorp
Rob Reuter: tel. 0900 88 44,
rob.reuter@amsterdam.politie.nl
Algemeen
Bureau Nieuw West Zuid:
Meer en Vaart 284, 1068 LE,
Postbus 2287, 1000 CG
Amsterdam, www.politie.nl

Radio/TV

AT5
Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP,
Postbus 9823, 1006 AM
Amsterdam, tel. 555 11 11,
info@at5.nl, www.at5.nl

Ook vlak bij de rotonde (met de Vlindermolen) in de Sloterweg doen bewoners met succes hun best de
landelijke sfeer in stand te houden.
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RTVNH
Aletta Jacobslaan 9, 1066 BP,
Postbus 9823, 1006 AM
Amsterdam,
tel. 088 850 50 50,
nieuws@rtvnh.nl, www.rtvnh.nl

Religie en
levensbeschouwing

Gereja Utusan Kristus/
Christus Afgezanten kerk
Langsom 34, 1066 EW
Amsterdam,
tel. 06 25 55 52 66,
info@guk.nl, www.guk.nl
Samenkomst: Eredienst
zondagen om 12.00 uur in de
Nederlandse/Indonesische taal.
Bidstonden op maandagen en
woensdagen, aanvang 19.00
uur. Mannen- en vrouwenkring
iedere 2e- en 4e vrijdag van de
maand, aanvang 19.00 uur.
Odd Fellows
Dorpshuis: Nieuwe Akerweg 14,
1066 ES Amsterdam, inl. John
van Haeften:
tel. (071) 364 60 65,
12amstel@oddfellows.nl,
www.oddfellows.nl
Protestantse Wijkgemeente
Osdorp-Sloten
De Sloterkerk:
Osdorperweg 28, 1066 EL
Amsterdam, scriba A. Klene:
tel. 449 11 55,
scribaat@osdorpsloten.nl,
www.osdorpsloten.nl
Predikant: ds. Martijn van
Leerdam, tel. 06 49 98 81 64,
dominee@osdorpsloten.nl en
diaconie@osdorpsloten.nl
Diensten: zondagen om de week
om 10.00 uur.
- Huwelijken en uitvaarten:
mw. G. van den Abeele,
tel. 615 42 60.
- Beheerder wijkgebouw Vink
en Boer (verhuur tot 20.00
uur), mw. W. van der Spek,
tel. 617 37 39.

R.K. Parochie St. Pancratius
Kerk: Sloterweg 1186, 1066
CV Amsterdam, tel. 615 38 63,
info@pancratiussloten.nl,
www.pancratiussloten.nl
- Kerkhofaangelegenheden:
J.A. van Weerdenburg,
tel. 615 64 97.
- Eucharistievieringen: elke zo
10.30 met koorzang (1e, 3e
en ev. 5e zo Latijnskoor, 2e
en 4e Nederlands koor).
- Koren:
Latijnskoor: Vox Laudans,
dirigent: B.J.M. Niekus,
tel. (0299) 46 37 75,
tel. 06 29 34 89 14,
organist: vacant, inl.: J.H.
Vermist, Jan Springerhof 28,
1067 LH, tel. 613 51 89,
tel. 06 40 41 68 64,
vermist@hetnet.nl
Latijn, meerstemmig en
Gregoriaans. Rep. op vr
13.30-15.30 uur in de kerk.
Verzorging eucharistie en in
overleg uitvaarten,
huwelijken en jubilea.
Nederlandstalig koor:
St. Cecilia, organist:
O. van den Aardweg.
Rep. wekelijks op do van
10.00-12.00 uur in de kerk.
Verzorging eucharistie en in
overleg uitvaarten,
huwelijken, jubilea.
- Zonnebloem (zieken en
bejaarden): inl.: mw. C. van
Weerdenburg, Sloterweg 1012,
1066 CS, tel. 615 64 97.
- Bejaardensoos: wo van
13.30-16.00 uur in de
Conferentiezaal.
- Klaverjassen: iedere laatste
di van de maand om 20.00
uur in het Parochiehuis.
- Beheerder Parochiehuis
(avondverhuur alleen voor
parochie-doeleinden):
J.A. van Weerdenburg en
mw. C. van Weerdenburg,
Sloterweg 1012, 1066 CS,
tel. 615 64 97.

Scouting

Scouting Phoenix
Bij de zeilschool aan de
Sloterplas:
Christoffel Plantijngracht 5,
1065 DA Amsterdam,
www.phoenixamsterdam.nl

Sport
American Football
Amsterdam Crusaders
Sloterweg 1043g,
1066 CC Amsterdam,
tel. 06 14 48 17 04,
info@crusaders.nl,
www.crusaders.nl
Amsterdam Panthers
Spark United:
Bok de Korverweg 20,
1067 HR Amsterdam,
www.amsterdampanthers.nl
Beachvolleybal
Beachvolleybal BeeVeeStrand
Tom Schreursweg 10,
1067 MC Amsterdam,
info@beeveestrand.nl,
www.beeveestrand.nl
Biljarten
Biljart Vereniging Osdorp
De Halve Maen:
Sloterweg 1345,
1066 CM Amsterdam,
tel. 06 41 40 26 43,
www.biljartverenigingosdorp.nl
Fitness
EMS Health Studio
Langsom 28,
1066 EW Amsterdam,
tel. 06 57 58 48 58,
info@emshealthstudio.nl,
www.emshealthstudio.nl
Golf
Golfbaan Sloten
Sportpark Sloten:
Sloterweg 1045, 1066 CD
Amsterdam, tel. 614 24 02,
info@golfbaansloten.nl,
www.golfbaansloten.nl
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Handbal
Handbalvereniging Aristos
Tom Schreursweg 10,
1067 MC Amsterdam,
contact@aristosamsterdam.nl,
www.aristosamsterdam.nl
Handbal DSG
Sloterweg 1045, 1066 CD
Amsterdam, Bart de Haan:
tel. 06 15 27 95 84,
info@dsghandbal.nl,
www.dsghandbal.nl
Hockey
Hockeyvereniging SBHC
Xenios
Sportpark Sloten Oost:
Sloterweg 1045, 1066 CD
Amsterdam, info@xenios.nl,
www.xenios.nl
Honkbal
Amsterdamse Honkbal Club
Quick
Sloterweg 1045,
1066 CD Amsterdam,
bestuur@quickamsterdam.nl,
www.quickamsterdam.nl
Kaatsen
Kaatsclub Amsterdam
P/a: Dusseldorperweg 17,
1906 AH Limmen,
info@kaatsclubamsterdam.nl,
www.kaatsclubamsterdam.nl
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Rugby
AAC Rugby
Sportpark De Eendracht:
Bok de Korverweg 6a,
1067 HR Amsterdam,
tel. 611 07 19,
info@aacrugby.com,
www.aacrugby.com

Surfen
Plankzeilvereniging
Amsterdam Windsurfing
Riekerweg 40, 1066 BT,
Postbus 75565, 1070 AN
Amsterdam, bestuur@
amsterdamwindsurfing.nl,
amsterdamwindsurfing.nl

Ruitersport
Mandy’s PonyPlezier
Akersluis 6, 1066 EZ
Amsterdam,
info@mandysponyplezier.nl,
www.mandysponyplezier.nl
Manege De Ruif
Sloterweg 675, 1066 CA
Amsterdam, tel. 615 66 67,
info@manegederuif.nl,
www.manegederuif.nl
Stichting Het Molenpaardje
Lutkemeerweg 48, 1067 TH
Amsterdam, tel. 610 43 88,
www.hetmolenpaardje.net
tel. 06 25 18 92 10 of
tel. 06 14 87 67 24.

Sporthal
Sporthal Aristos
Tom Schreursweg 10,
1067 MC Amsterdam,
tel. 611 46 10.

Snooker
Bij 8 eraf darts snooker pool
Slimmeweg 8, 1066 EV
Amsterdam, tel. 617 70 62,
www.bij8eraf.com

Sportparken
Sportpark De Eendracht
Bok de Korverweg 4, 1067 HR
Amsterdam,
www.sportparkdeeendracht.nl
Sportpark Sloten
Sloterweg 1045, 1066 CD
Amsterdam.
Tennis
Tennisvereniging Geuzenveld
Tom Schreursweg 12,
1067 MC Amsterdam,
tel. 613 92 65,
bestuur@tvgeuzenveld.nl,
tvgeuzenveld.nl

Voetbal
ASV Blauw-Wit
Sportpark Sloten:
Sloterweg 1045, 1066 CD
Amsterdam,
info@fcblauwwitamsterdam.nl,
www.fcblauwwitamsterdam.nl
Atletico Club Amsterdam
Bok de Korverweg 12,
1067 HR Amsterdam,
tel. 613 18 29.
FC Portugal
Sloterweg 1043d, 1066 CD
Amsterdam, tel. 617 61 13,
info@afcp.nl, www.afcp.nl
Germaan/De Eland
Amsterdam
Sportpark de Eendracht:
Bok de Korverweg 8, 1067 HR
Amsterdam, tel. 613 73 23,
germaandeeland.nl
SC Eendracht’ 82
Bok de Korverweg 12,
1067 HR Amsterdam,
sceendracht82@outlook.com,
www.sportparkdeeendracht.nl/
sporten/voetbal/s-c-eendracht-82
SV Nieuw-West United
Bok de Korverweg 14,
1067 HR Amsterdam,
info@svnwu.nl, svnwu.nl
SV Parkstad
Bok de Korverweg 16,
1067 HR Amsterdam,
tel. 611 44 00.
Watersporten
WSV Onklaar Anker
Riekerweg 36, 1066 BT
Amsterdam,
tel. 06 81 21 16 95,
onklaaranker@xs4all.nl,
www.onklaaranker.nl
Wielersport
ASC Olympia
Velodrome en buitenbaan:
Sloterweg 1043l, 1066 CC
Amsterdam,
info@ascolympia.nl,
www.ascolympia.nl

Yoga
Fabulous Yoga
Langsom 28, 1066 EW
Amsterdam,
tel. 06 15 46 58 54,
info@fabulousyoga.nl,
www.fabulousyoga.nl
YARAYOGA
Sloterweg 1192,
1066 CV Amsterdam,
tel. 06 47 15 83 98,
info@yarayoga.nl,
www.yarayoga.nl

Tandartspraktijk van der Vijgh
Pelikaanstraat 20, 1171 DH
Badhoevedorp, tel. 358 08 05,
info@tandartsvdvijgh.nl,
www.tandartsvdvijgh.nl
Tandprothetische praktijk Vonk
Sloterweg 20a, 1171 CR
Badhoevedorp, tel. 823 29 23,
info@tppvonk.nl, www.tppvonk.nl
Gespecialiseerd in het
aanmeten en vervaardigen van
uitneembare kunstgebitten.

Tandzorg

Theater de Meervaart
Meer en Vaart 300, 1068 LE
Amsterdam, bereikbaar ma t/m
vr 09.00-16.30 uur:
tel. 410 77 00,
kaartverkoop@meervaart.nl,
www.meervaart.nl

Tandartsen
Mondzorg Sloterweg
Sloterweg 1160,
1066 CV Amsterdam,
tel. 06 15 23 12 59,
info@mondzorgsloterweg.nl,
mondzorgsloterweg.nl
Tandarts J. Pannekoek
Sloterweg 303a, 1171 VC
Badhoevedorp, tel. 449 04 44,
info@tandartspannekoek.nl,
www.tandartspannekoek.nl
Tandartsencentrum
Osdorpplein
Osdorpplein 367, 1068 EV
Amsterdam, tel. 610 46 11,
tandarts@tandartsencentrum
osdorpplein.nl,
www.tandartsencentrum
osdorpplein.nl
Tandartspraktijk
J.A.J.M. de Groot
Schotse Hooglanden 2,
1060 NM Amsterdam,
tel. 667 06 05,
tandartspraktijk.jajmdegroot@
kpnplanet.nl,
tandartspraktijk-jajmdegroot
.tandartsennet.nl
Behandeling volgens afspraak.
Tandartspraktijk René
Dubbelmondehof 33, 1069 ZA
Amsterdam, tel. 610 28 83,
tandartspraktijkrene@
hotmail.com,
www.tandartspraktijk-rene.nl

Theater

Thuiszorg

Cordaan Thuiszorg
Havengebouw:
De Ruyterkade 7, 1013 AA
Amsterdam, dag en nacht:
tel. 435 63 00,
info@cordaan.nl,
www.cordaan.nl

Toerisme
Hotels en pensions
B&B Amsterdam Houseboat
Zwarte Pad 19a, 1069 MN
Amsterdam, tel. 06 51 61 03 65,
info@bed-and-breakfast
-amsterdam-houseboat.com,
www.bed-and-breakfast
-amsterdam-houseboat.com
Greenstay Ditlaar
Ditlaar 7, 1066 EE Amsterdam,
amsterdam@green-stay.nl,
www.green-stay.nl

Transportbedrijven

van Waveren Transport B.V.
Sloterweg 1081, 1066 CE
Amsterdam, tel. 669 55 44,
info@vanwaverentransport.nl,
www.vanwaverentransport.nl
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Tuin (aanleg & onderhoud)
Hoveniersbedrijf
Hoveniersbedrijf Richard
Noorderakerweg 14, 1069 LW
Amsterdam, tel. 610 88 54,
info@hoveniersbedrijf-richard.nl,
www.hoveniersbedrijf-richard.nl
Kooter Hoveniers
Osdorperweg 756, 1067 TA
Amsterdam, tel. 06 51 56 43 59,
info@kooterhoveniers.nl,
www.kooterhoveniers.nl
Van der Tol
Regio Noord-Holland:
Lutkemeerweg 328, 1067 TH,
Postbus 9349, 1006 AH
Amsterdam, tel. 667 77 77,
info@vandertolbv.nl,
www.vandertolbv.nl

Tuinparken

Het Oude Bijenpark
Sloterweg 787, 1066 CA
Amsterdam,
siertuinen@bijenpark.nl,
www.bijenpark.nl

Stichting Bijenpark Amsterdam
Baron Schimmelpenninck
van der Oyeweg 4, 1067 HV
Amsterdam, siertuinen@
bijenpark.nl, www.bijenpark.nl
Tuinpark Lissabon
Sloterweg 865, 1066 CB
Amsterdam, tuinparklissabon@
gmail.com, www.tuinparklissabon.nl
Tuinpark Ons Buiten
Riekerweg 15, 1066 BT
Amsterdam, tel. 617 47 07,
tuinpark@ons-buiten.nl,
www.ons-buiten.nl
Tuinpark Osdorp
Baron Schimmelpenninck
van der Oyeweg 10, 1067 HV
Amsterdam,
secretariaat@tuingroeposdorp.nl,
www.tuingroeposdorp.nl
Tuinpark T.I.G.E.N.O.
Nico Broekhuysenweg 4,
1067 HT Amsterdam,
tel. 610 01 63,
bestuur@tuinparktigeno.nl,
www.tuinparktigeno.nl

Tuinpark VAT-Sloten
Lies Bakhuyzenlaan 17,
1066 CJ Amsterdam,
tel. 617 85 14,
vat@vat-sloten.nl,
www.vat-sloten.nl
Volkstuinpark De Eendracht
Joris van den Berghweg 4,
1067 HS Amsterdam,
bestuur@volkstuinpark
-de-eendracht.nl,
www.volkstuinpark
deeendracht.nl
Volkstuinpark Eigen Hof
Sloterweg 1173, 1066 CE
Amsterdam,
bestuur@tuinparkeigenhof.nl,
www.tuinparkeigenhof.nl

Vastgoed
Makelaars
ABECO Vastgoedadvies
Sloterweg 796, 1066 CN
Amsterdam, tel. 661 38 11,
info@abecovastgoedadvies.nl,
www.abecovastgoedadvies.nl

Neem vooral een kijkje op de website slotenoudosdorp.nl. Hier treft u o.a.: de agenda, nieuwsberichten
en historische documenten. Nieuws over de beheergroep Natuurpark Vrije Geer, werkgroepen en
verenigingen en organisaties actief in het landelijk gebied. Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en blijf
zo op de hoogte van het wel en wee van Sloten en Oud Osdorp.
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Nieuw West Makelaardij
Pieter Calandlaan 310,
1060 TS Amsterdam,
tel. 419 30 09,
info@nieuwwestmakelaardij.nl,
www.nieuwwestmakelaardij.nl

Onroerend goed
Res & Smit
Sloterweg 796, 1066 CN
Amsterdam, tel. 667 58 75,
info@ressmit.nl, www.ressmit.nl

Verenigingen

Oranje Vereniging Sloten
www.slotenoudosdorp.nl/
oranjeverenigingsloten
Speeltuinvereniging Sloten
Sloterweg 1252a, 1066 CW
Amsterdam,
info@speeltuinsloten.nl,
www.speeltuinsloten.nl
Stichting Over de Rand
Hoek Osdorperweg/Joris van
den Berghweg:
Osdorperweg 690, 1067 TA
Amsterdam, Nico van der Laan:
tel. 06 13 25 11 61,
info@overderand.nl,
www.overderand.nl
Stichting Vrienden van de
Sloterkerk
Osdorperweg 28, 1066 EL
Amsterdam,
svvs28@gmail.com,
www.sloterkerk.nl

Welzijnswerk
Vrijwilligerswerk
De Regenboog Groep
Informele Zorg Amsterdamse
Vrienden
Oranje Nassaulaan 51-ii,
1075 AK Amsterdam,
tel. 531 76 00,
info@deregenboog.org,
www.deregenboog.org
VCA Vrijwilligers Centrale
Amsterdam Nieuw-West
Pieter Calandlaan 258a,
1069 KW Amsterdam,
tel. 408 10 40,
nieuwwest@vca.nu, www.vca.nu

Woninginrichting

Transvorm
Langsom 20, 1066 EW
Amsterdam, tel. 468 88 86,
transvorm@transvorm.nl,
www.transvorm.nl

Vloeren
B&J Projecten V.O.F.
Badhoevelaan 27, 1171 DA
Badhoevedorp,
Barry: tel. 06 57 59 53 34,
Jan: tel. 06 22 95 02 12,
bjprojectenvof@hotmail.com,
www.bjprojectenvof.com
www.barryenjan.nl

Zorginstellingen
Zorgboerderijen
Ecologische Zorgboerderij
De Boterbloem
Lutkemeerweg 262b, 1067 TH
Amsterdam, tel. 610 08 21,
deboterbloem@kpnplanet.nl,
www.ecoboterbloem.nl
Winkel open: ma t/m za
09.00-18.00, zo 13.0017.00 uur, dinsdag gesloten.

Voorlichting & adviezen
Belangenorganisaties
Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9,
1018 LL Amsterdam,
tel. 752 51 00,
info@clientenbelangamsterdam.nl,
www.clientenbelangamsterdam.nl

Wegenbouw

Schoutenwegenbouw BV
Slimmeweg 14, 1066 EV
Amsterdam, tel. 615 54 30,
info@schoutenwegenbouw.nl,
www.schoutenwegenbouw.nl

Op 1 januari 2021 was het precies honderd jaar geleden dat de
gemeente Sloten door Amsterdam werd geannexeerd. Ter gelegenheid hiervan maakte de werkgroep Historie Sloten-Oud Osdorp een
fietsfolder, die te koop is bij het Politiebureautje en de Molen van
Sloten. De folder wijst u op nog zichtbare herinneringen aan de
tijd van de landelijke gemeente Sloten, die sinds 1921 grotendeels
is verdwenen voor de westelijke stadsuitbreidingen, waaronder
Nieuw-West. De fietsroute bedraagt ongeveer 30 kilometer.
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Tips voor Slotense dorpsommetjes
1. Wandel rond en over Natuurpark Vrije Geer.
Als het sluipverkeer op de Sloterweg verdwijnt,
komt dat ook hier ten goede aan de leefbaarheid.
2. Gluur naar binnen bij de stichting Amsterdamse
Zwerfkatten aan het adres Vrije Geer 2:
heerlijk ‘katten kijken’ op Sloten.
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3. Wandel via de Ringvaartdijk naar
De Oeverlanden en geniet onderweg (onder het
viaduct van de A4) van prachtige straatkunst.

Adverteerdersindex
Acupunctuur

Belastingadvies

Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen......2

Administratie en Adviesbureau van der Veldt.....4

Administratiekantoren

Beveiliging

Administratie en Adviesbureau van der Veldt.....4

Stuffers Bewaking.........................................36

Advocaten

Bewaking

Jaasma de Winter Advocaten.........................32

Stuffers Bewaking.........................................36

APK

Bloemen

Auto 24 uur Service.......................................32
Garage Rene Singer.......................................38

Frans Bloemen................................................2

APK keuringen

Bloemenspeciaalzaak de Roos........................36

Autobedrijf Sloten, apk keuring-station...........52

Apotheken
Apotheek Caleidoscoop....................................4

Arbodienstverlening
Everybody Lifestyle Centers..... 56, achteromslag

Architecten
Kentie en Partners Architecten B.V.
.................................. binnenzijde achteromslag

Auto onderdelen
Rooie Ben Automontage................................32

Auto onderhoud

Bloemist
Boeketten
Frans Bloemen................................................2

Cafetaria’s
De Patatza(a)k................................................2

Chinese geneeswijze
Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen......2

Chinese kruiden
Lingzhi traditioneel Chinese behandelwijzen......2

Computerhulp
Meerschap BV...............................................52

Auto 24 uur Service.......................................32

Crematieverzorging

Autobedrijven

De Loos Uitvaartverzorging
..................................... binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong........................34

Autobedrijf Sloten, apk keuring-station...........52
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn..........34

Autoruiten
Hulsebos Autoschade...... binnenzijde vooromslag

Autoschade
Hulsebos Autoschade...... binnenzijde vooromslag

Autosloperijen
Rooie Ben Automontage................................32

Begrafenisverzorging
De Loos Uitvaartverzorging
..................................... binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong........................34

Druk- en printwerk
smartdruk.nl

Echtscheidingen
Jaasma de Winter Advocaten.........................32

Eetgelegenheden
De Patatza(a)k................................................2

Garage
Auto 24 uur Service.......................................32
Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn..........34
Garage Rene Singer.......................................38

Geneesmiddelen
Apotheek Caleidoscoop....................................4
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Gezondheidszorg

Kunstgebitten

Apotheek Caleidoscoop....................................4
Tandartspraktijk van der Vijgh.......................44

Tandprothetische praktijk Vonk......................52

Glazenwassers

Jaasma de Winter Advocaten.........................32

M. v.d. Woude Glazenwasserij &
Schoonmaakbedrijf..........................................4

Grafstenen
Lavertu Steenhouwers...................................34

Hairstylist
Carin’s Coiffures..............................................2

Hospitality services
Stuffers Bewaking.........................................36

Hotels
Greenstay Ditlaar..........................................40

Houthandel
Houthandel Hoogendam.................................38

Huisstijlontwikkelingen
aksemedia.nl

Hypotheken
Albers Advies..................................................4

ICT
Meerschap BV...............................................52

Inloophuis
Stichting Esperanza Inloophuis......................36

Kappers

Loopbaanbegeleiding
Nu van Werk naar Werk BV..... 56, achteromslag

Maatwerk
GP Interieur Idee............................................3

Machinale houtbewerking
Houthandel Hoogendam.................................38

Maneges
Stichting Het Molenpaardje...........................38

Mondgezondheid klachten
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot................52

Mondhygiënisten
Mondzorg Sloterweg....... binnenzijde vooromslag

Mondzorg
Tandarts J. Pannekoek...................................53
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot................52
Tandartspraktijk van der Vijgh.......................44
Tandprothetische praktijk Vonk......................52

Natuursteen
Lavertu Steenhouwers...................................34

Nazorg (bij kanker)
Stichting Esperanza Inloophuis......................36

Carin’s Coiffures..............................................2

Occasions

Kapsalons

Automobielbedrijf E.M. v.d. Laan & Zn..........34
Rooie Ben Automontage................................32

Carin’s Coiffures..............................................2

Kastwandsystemen
GP Interieur Idee............................................3

Keukens
GP Interieur Idee............................................3

Keuringen
Everybody Lifestyle Centers..... 56, achteromslag

Kinderfeestjes
Stichting Het Molenpaardje...........................38
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Letselschades

Oncologie
Stichting Esperanza Inloophuis......................36

Overlijden
Lavertu Steenhouwers...................................34

Overnachten
Greenstay Ditlaar..........................................40

Pensioen aanvullingen
Albers Advies..................................................4

Pony en paardrijden

Verzekeringen

Stichting Het Molenpaardje...........................38

Albers Advies..................................................4

Ramen, deuren en kozijnen

Verzuimmanagement

Houthandel Hoogendam.................................38

Nu van Werk naar Werk BV..... 56, achteromslag

Re-integratie

Videoproducties

Nu van Werk naar Werk BV..... 56, achteromslag

aksemedia.nl

Relatiegeschenken

Vitaliteitstrajecten

Bloemenspeciaalzaak de Roos........................36

Everybody Lifestyle Centers..... 56, achteromslag

Reparatie en onderhoud

Vloeren

Autobedrijf Sloten, apk keuring-station...........52

B&J Projecten V.O.F...................... achteromslag

Rouwbloemen

Woninginrichting

Bloemenspeciaalzaak de Roos........................36

B&J Projecten V.O.F...................... achteromslag

Rouwwerk

Zakelijke dienstverlening

Frans Bloemen................................................2

Meerschap BV...............................................52

Schadeherstel

ZZP dienstverlening

Garage Rene Singer.......................................38

Administratie en Adviesbureau van der Veldt.....4

Schadeherstelbedrijven
Hulsebos Autoschade...... binnenzijde vooromslag

Schoonmaakbedrijven
M. v.d. Woude Glazenwasserij &
Schoonmaakbedrijf..........................................4

Short stay hotels
Greenstay Ditlaar..........................................40

Snackbars
De Patatza(a)k................................................2

Tandartsen
Mondzorg Sloterweg....... binnenzijde vooromslag
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot................52
Tandprothetische praktijk Vonk......................52

Het is alweer jaren geleden dat garage Kuykhoven
in het hart van Sloten werd gesloopt. Sindsdien
gaapt er een gat in het oude dorp. Het is van
groot belang dat de nieuwbouw goed past bij de
dorpse sfeer in het Beschermde Dorpsgezicht.

Tandartspraktijken
Mondzorg Sloterweg....... binnenzijde vooromslag
Tandarts J. Pannekoek...................................53
Tandartspraktijk J.A.J.M. de Groot................52
Tandartspraktijk van der Vijgh.......................44

Uitvaartverzorging
De Loos Uitvaartverzorging
..................................... binnenzijde vooromslag
Uitvaartverzorging A. de Jong........................34

De Speeltuinvereniging Sloten viert in 2021 haar
honderdjarige bestaan. Het is hier nog altijd goed
toeven voor jong en oud. Steun de speeltuin door
lid te worden!
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Beroepsonderwijs & educatie.......................... 33

Beveiliging en bewaking................................. 29
Biljarten....................................................... 41
Bloedafname................................................. 33
Bloemen & planten........................................ 35
Bouwbedrijven............................................... 35
Bouwprojecten.............................................. 22
Bromfietsen................................................... 35
Brouwerij...................................................... 37
BuurtAlert-groepen......................................... 7

C
Cafetaria....................................................... 37
Caravancentrum............................................ 35
Coaching/counseling....................................... 35
Contactpersonen............................................ 37
Crematie....................................................... 33

D
Dag-/weekbladen........................................... 35
Dealers......................................................... 31
De Gouden Speld............................................. 6
Dierenambulance........................................... 35
Dierenasiel.................................................... 35
Dierenbescherming......................................... 35
Dieren (diversen)........................................... 35
Dierenhulp.................................................... 35
Dierenkliniek................................................. 35
Dieren (onderdak)......................................... 35
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F

L

Festivalbeleid................................................ 21
Fietsen.......................................................... 35
Financieel..................................................... 35
Fitness.......................................................... 41
Fruitteelt....................................................... 35
Fysiotherapie/manuele therapie...................... 35

Levensmiddelen............................................. 39

G
Garage.......................................................... 33
Gehandicaptenorganisaties............................. 35
Geluid........................................................... 39
Geluidshinder................................................ 39
Gemeente Amsterdam.................................... 37
Gezondheidscentra......................................... 37
Glazenwasserij.............................................. 39
Golf.............................................................. 41
Grondwerken................................................. 37
Groothandel.................................................. 37

Maatschappelijke dienstverlening.................... 39
Makelaars..................................................... 44
Manuele therapie........................................... 35
Medisch........................................................ 33
Milieu........................................................... 39
Molen........................................................... 39
Musea........................................................... 39
Mutaties....................................................... 53
Muziek.......................................................... 40
Muzieklessen................................................. 40

N
Natuur.......................................................... 40
Natuurgebieden............................................. 40
Natuursteen.................................................. 33

H

O

Haarverzorging.............................................. 40
Handbal........................................................ 42
Heiwerken..................................................... 37
Het Wapenbord............................................... 6
Het Zilveren Bord............................................ 6
Hockey.......................................................... 42
Honkbal........................................................ 42
Horeca (diversen).......................................... 37
Hotels en pensions......................................... 43
Houthandel................................................... 37
Hoveniersbedrijf............................................ 44
Huisartsen.................................................... 39
Huisvesting (diversen).................................... 39

Ondernemersvereniging.................................. 29
Onroerend goed............................................. 45
Openbaar vervoer.......................................... 40
Ouderen........................................................ 40

I

R

ICT service.................................................... 39

Radio............................................................ 40
Religie en levensbeschouwing.......................... 41
Restaurants................................................... 37
Rugby........................................................... 42
Ruitersport................................................... 42

J
Jaaroverzicht................................................... 8

K
Kaas............................................................. 39
Kaatsen........................................................ 42
Kerken.......................................................... 41
Keukens........................................................ 39
Kunst............................................................ 39
Kunstzinnige vorming..................................... 39
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M

P
Patiëntenorganisaties..................................... 40
Pedicure........................................................ 40
Persoonlijke verzorging.................................. 40
Plattegronden............................................... 26
Politie........................................................... 40
Postkantoor/postbedrijf................................. 29
Prikposten.................................................... 33

S
Scholen......................................................... 33
Scouting....................................................... 41
Snackbar...................................................... 37
Snooker........................................................ 42
Sport............................................................ 41
Sporthal....................................................... 42
Sportparken.................................................. 42
Steenhouwerij............................................... 33
Surfen........................................................... 42

In 2020 is de ‘Vlindergroep Sloten’ van start gegaan. Op Natuurpark Vrije Geer, maar vooral op de
bloemrijke Slenk langs de Slotervaart, fladdert er veel rond. De beginnende vlinderaars ontdekten hier
o.a. de Klaverspanner (links) en de kleine vuurvlinder.

T
Vloeren......................................................... 45
Voetbal......................................................... 43
Voorlichting.................................................. 45
Vrijwilligerswerk........................................... 45

Tandartsen.................................................... 43
Tandzorg....................................................... 43
Tankstations.................................................. 31
Tennis........................................................... 42
Theater......................................................... 43
Thuiszorg...................................................... 43
Toerisme....................................................... 43
Transportbedrijven......................................... 43
Tuin.............................................................. 44
Tuinparken.................................................... 44
TV................................................................ 40

W

U

Y

Uitvaartverzorging......................................... 33

Yoga............................................................. 43

V

Z

Vastgoed....................................................... 44
Verenigingen.................................................. 45
Verkeer......................................................... 20
Verzekeringen................................................ 35

Zang............................................................. 40
Zorgboerderijen............................................. 45
Zorginstellingen............................................. 45
Zuivel........................................................... 39

Watersporten................................................ 43
Wegenbouw................................................... 45
Welzijnswerk................................................. 45
Wielersport................................................... 43
Woninginrichting........................................... 45

OPNAME OF WIJZIGING IN DEZE GIDS
kunt u doorgeven aan redactie@aksemedia.nl o.v.v. gids Sloten-Oud Osdorp of
telefonisch via (0223) 67 30 10.
Indien u reeds in deze gids bent opgenomen, kunt u ook gebruik maken
van het mutatieformulier op:

sloten-oudosdorp.SmartMap.nl
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