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Het kleinste Politiebureautje van Nederland staat in Amsterdam

Wist u dat het kleinste Politiebureautje van Nederland te vinden is in het Amsterdamse 
dorp Sloten? Sloten is ouder dan Amsterdam. De oudste vermelding stamt uit de 
Middeleeuwen tussen de jaren 993 en 1049. Sinds 1175 ligt het dorp op zijn 
tegenwoordige plek op een terp aan de Sloterweg. Als het goed is dan wordt Sloten deze 
maand een beschermd dorpsgezicht. Ontdek dit bijzonder gave dorp met zijn 
unieke voormalige politiepost! Die we binnenkort hopen aan te kopen.

Tekst Stella van Heezik en Tamar Frankfurther

Het dorp Sloten

Sloten ligt op een halfuur fietsen van de Amsterdamse binnenstad tegen Badhoevedorp 
aan, maar het voelt alsof je ‘in de provincie bent beland’. De boerderijen met 
landbouwgronden van de gemeente Sloten (geannexeerd in 1921) zijn sinds de jaren 
vijftig bijna allemaal onder het zand verdwenen om Nieuw-West te bouwen. Het dorp 
Sloten vormde het levendige hart van deze gemeente. Sloten ademt nog altijd de sfeer 
van de tijd dat hier het winkelcentrum en andere voorzieningen waren gevestigd. De 
winkelruiten van de vleeshouwerij, de ronde etalageruiten van de sjieke kruidenierszaak 
en vele andere winkelpanden getuigen van dat verleden. In het dorp staan ook twee 
rijksmonumentale kerken, een oude boerderij en kleine arbeiderswoningen aan steegjes. 
Er zijn op Sloten nu nog twee kroegen over, maar begin vorige eeuw waren dat er nog 
zeven!

In dit levendige centrum gebeurde dan ook nog weleens wat. Dat ging dan vooral om 
diefstal, dronkenschap en kattenkwaad. De dorpsveldwachter sloot mensen, die een 
glaasje te veel op hadden weleens op in de cel van zijn Politiebureautje om hun roes uit te 
slapen. Kinderen die kattenkwaad uithaalden, werden ‘opvoedkundig’ ook een uurtje 



opgesloten. Die straf maakte diepe indruk op de scholieren, zo blijkt uit verhalen die ze 
daar nu nóg over vertellen!

De Slotenaren zijn in de afgelopen eeuw tot op vandaag actief om hun dorp zo goed 
mogelijk te beschermen tegen de oprukkende stad. Zo zorgden zij er begin jaren negentig 
voor dat de originele brandmelder uit 1927 op z’n plek bleef staan en hielden zij veel 
verstorende bouwplannen tegen. Ook organiseerden de Slotenaren in 1995 het 
succesvolle referendum over het behoud van het Weilandje Vrije Geer. Na de winst is dit 
landje nu omgetoverd tot natuurpark waar ook ooievaars broeden. Het dorp wordt 
waarschijnlijk op 19 april door stadsdeel Nieuw-West aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht.

Het kleinste Politiebureautje van Nederland

Het politiebureautje uit 1866 is sinds 1980 een beschermde gemeentelijk monument. Dat 
is ook logisch gezien de gaafheid en schoonheid van het unieke pandje. Het voormalig 
politiehuisje is wat betreft karakteristieke detaillering en ligging, centraal in het dorp, een 
van de pijlers onder het dorpsgezicht van Sloten. Sinds 2015 staat dit monument leeg, 
omdat de politie het niet meer gebruikt en dat doet het pand geen goed.

Stadsherstel krijgt als restaurerende instelling als eerste de kans om dit, door de 
gemeente af te stoten project te verwerven. Daarvoor heeft ze samen met de bewoners 
van Sloten een plan gemaakt om dit piepkleine Politiebureautje, met authentieke cel, te 
restaureren, te behouden voor het dorp en voor iedereen toegankelijk maken. Om dat plan 
te realiseren gaan we binnenkort een crowdfundingactie starten op 
www.mijnstadsherstel.nl. Daarover vertellen we u binnenkort meer in een digitale 
nieuwsbrief speciaal over dit project. Met daarin ook verhalen van de voormalige 
veldwachter, over de bijzondere Amsterdamse School-brandmelder, over politieposten in 
het algemeen en veel meer.

Van: https://stadsherstel.nl/nieuws/het-kleinste-politiebureautje-van-nederland-staat-in-
amsterdam/
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