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IN DEZE NIEUWSBRIEF

AHOLD (AH) wil waarschijnlijk bouwen in de Lutkemeerpolder

Verkeerssituatie Sloterweg met 4 versmallingen verre van ideaal

De Oeverlanden blijven groen en krijgen hogere natuurwaarden

Lief en leed

Ooievaarsnieuws

AGENDA

Zaterdag 5 juni

• 10.00 uur: Zwerfafval prikken bij de Roerdomp (Oud Osdorp). Tom

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Meer info op: www.roerdomp-

amsterdam.nl
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Met ingang van 5 juni dagelijks

• 11.00 - 17.00 uur: De Molen van Sloten is, na bijna een half jaar sluiting,

eindelijk weer open voor bezoekers. Corona-regels gelden. Kom vooral langs

voor een rondleiding!

Iedere zaterdag en zondag

• Politiebureautje Sloten bij droog weer open van 13.00 tot 17.00 uur en

daarnaast op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

Iedere zondag

• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten; na afloop gratis

drankje voor alle prikkers. Verzamelen in het Dorpshuis Sloten, Nieuwe

Akerweg 14 (tegenover de Sloterkerk). Contact: Werkgroep Sloten Schoner.

• Vanaf 12.00 uur: Kom ook tuinieren in de Tuinen van de Lutkemeer.

Etnastraat, voorbij de Lutkemeerweg. Info: info@behoudlutkemeer.nl.

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Orgelpunt 5 in de Sloterkerk, Osdorperweg 28. In stilte

luisteren naar orgelmuziek (17.00 – 17.15 uur), kaars branden, mediteren.

Gratis toegang. Reserveren niet nodig. Iedereen is welkom.

Dagelijks

• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl.

NIEUWS

AHOLD (AH) wil waarschijnlijk bouwen in de Lutkemeerpolder

De wethouder wilde het niet vertellen, maar actiegroep ‘Behoud

Lutkemeer’ is er zélf achter gekomen dat AHOLD mogelijk voor Albert

Heijn een distributiecentrum wil gaan bouwen in de

Lutkemeerpolder. AHOLD oriënteert zich nog. Er is nog niets besloten.

De actiegroep maakte de naam van deze Nederlandse multinational bekend

tijdens een persconferentie, gehouden op vrijdagmiddag 28 mei voor de

Stopera. Hierna volgen demonstraties en blokkades bij AH-filialen en het
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hoofdkantoor: “AH has to go!” Immers: Je kunt het in deze enorme

klimaatcrisis – zeker als voedselverkoper – toch niet maken om kostbare

biologische landbouwgrond op te offeren voor een versteend bedrijventerrein?

AHOLD en AH: klimaat-vijandig!?

Wat doet dat met het imago van AHOLD en AH als ze de Lutkemeerpolder

willens en wetens gaan vernielen? Kun je het je tegenwoordig nog veroorloven

om te boek staan als ‘klimaat-vijandig bedrijf’? Het is duidelijk: De actiegroep

gaat er alles aan doen om AHOLD op andere gedachten te brengen: “Ze

mogen het definitieve koopcontract niet gaan ondertekenen!”

Lees verder…

Op vrijdag 28 mei kreeg AH meteen al luid en duidelijk van 100 actievoerders
te horen dat de multinational niet welkom is in de Lutkemeerpolder.

Foto: Behoud Lutkemeer.

Verkeerssituatie Sloterweg met 4 versmallingen verre van ideaal

Na de consultatie van de gemeente over het project 'Sloterweg:

verkeersveilig en bereikbaar' werken de gemeente-ambtenaren nu
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achter de schermen door aan hun verkeersplan.

Ondertussen is het - vooral voor fietsers - verre van veilig op de hele

Sloterweg (tussen de dorpskern Sloten en de Johan Huizingalaan) en de

Ditlaar, Vrije Geer en in Nieuw Sloten.

Balans opmaken

Het is nu twee maanden geleden dat de gemeente de zeven drempels op de

helft van de Sloterweg weer heeft verwijderd. Op de weg tussen de dorpskern

en de rotonde liggen nu vier versmallingen. Hoog tijd om te kijken "hoe het

hier staat met de verkeersveiligheid".

Lees verder....

De Oeverlanden blijven groen en krijgen hogere natuurwaarden

De gemeente Amsterdam gaf de afgelopen weken veel publiciteit aan

de groene toekomst van natuurgebied ‘De Oeverlanden’. Er werd

gesproken over een ‘landschapspark’ en dat deed bij menigeen de

wenkbrauwen fronzen.

Immers, wat blijft er nog over van de belangrijke natuurlijke component van

‘De Oeverlanden’ als hier teveel recreatie komt? Juist aan de rand van het

versteende Nieuw-West is een sterk natuurgebied met een hoge biodiversiteit

van levensbelang.

De redactie van deze Nieuwsbrief vroeg daarom aan het bestuur van de
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vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ of ook zij positief zijn over de

gemeentelijke plannen. Liesbeth Stricker doet namens het bestuur verslag. Zij

oordeelt positief over de plannen in de Ontwikkelstrategie, maar “het thema

‘natuur’ is duidelijk nog onder de maat”.

Lees verder…

De gemeente zegt toe dat de natuurwaarden en de biodiversiteit binnen De
Oeverlanden worden versterkt. Deze ‘rauwe’ natuur moet dus blijven bestaan.

Foto: Marijke Turksma.

LIEF EN LEED

Geboren

Op 23 mei werd Hanne Schaefers geboren! Hanne is de dochter van de

Slotense Nina Jaasma en Teuntje Schaefers. Zij woog bij haar geboorte 3320

gram en was 48 cm lang. Bijzonder te vermelden: Moeder Nina werd in de

Slotense dorpskern op hetzelfde adres (Sloterweg 1243) geboren en… er

wonen nu vier generaties van de familie Jaasma op Sloten!
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Op het geboortekaartje van Hanne staat een aquarel van de ooievaars op
Natuurpark Vrije Geer. Deze aquarel is gemaakt door Meryam Cenziger en is

als ansichtkaart te koop bij het Politiebureautje.

Overleden

Op 19 mei werd het team van SBO De Driesprong op Sloten opgeschrikt door

het vreselijke nieuws dat juf Lilian Redmond plotseling is overleden. Lilian

was al 15 jaar juf op de Slotense basisschool. Ze was altijd positief op zoek

naar het mooie en bijzondere in al haar leerlingen, bij wie ze geliefd was. Oud-

leerlingen kunnen nu niet meer terugkomen om trots hun goede rapporten en

diploma’s aan haar te laten zien. Zowel door de leerlingen van toen en nu als

door haar collega’s zal juf Lilian enorm worden gemist. Op 29 mei vormden

haar (oud-) leerlingen op de Sloterweg nog één keer een erehaag voor hún juf.



Een waardig afscheid van juf Lilian bij de schoolingang op de Sloterweg.
Foto: Daisy Ozinga.

AKERTJE

Dag tegels, hallo groen!

De afgelopen periode was nat. Ongetwijfeld volgt straks een extreem

droge periode... Zo is ons nieuwe klimaat. Is uw tuin al voorbereid?

Klik hier voor groene tuintips.

In tuinen vol tegels ontstaat snel wateroverlast. Groene tuinen houden het

water vast en verhogen de biodiversiteit. Vaak gehoord: "Ik was altijd al van

plan om tegels uit mijn tuin te verwijderen, maar ja, het komt er niet van..."

De gemeente helpt mee en komt oude tegels gratis ophalen. Leg de tegels op

de stoep. Zo dicht mogelijk tegen de straatkant. Doe dat op de dag voor de

ophaaldag na 16.00 uur (en op 14 juni zelf voor 7.30 uur).
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OOIEVAARS-NIEUWS

De lichting 2021 groeit voorspoedig

Terwijl beide jonge ooievaars gevoerd worden met kikkers en andere

lekkernijen, vechten twee nieuwe ooievaars om een buurnest.

In dit filmpje van Ruud Lutterlof ziet u hoe deze nog onbekende ooievaars

vechten om de westpaal. Het is deze keer dus niet de ongeringde papa-

ooievaar van de noordpaal die zijn nieuwe buren verjaagt. Deze beide

vechtende nieuwe ooievaars zijn namelijk geringd. Het blijft spannend wie de

nieuwe bewoners  van de westpaal worden...

Koekoek... koekoek...

Op Sloten roept de Koekoek nu vaak zijn naam. Normaal gesproken zie je ze

nooit, maar nu wel! Klik hier op de beelden gemaakt door Ruud op Natuurpark

Vrije Geer en u ziet hem (of haar) eindelijk een keer 'koekoeken'.

Ondertussen is het huiselijk gezellig op de noordpaal van
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Natuurpark Vrije Geer. Foto: Janine Kerste.

Het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp in beeld

Uw foto's van Sloten en Oud Osdorp blijven welkom. Stuur ze op naar:

dorpsloten@gmail.com

Ook Cato (links) en Norah deden mee aan het jeu de boules-toernooi voor 3
tot 12-jarigen van het buurtinitiatief 'Gezellig Sloten' op het Dorpsplein. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Natuurpark Vrije Geer is nu ook ontdekt door een lepelaar!
Foto: Ruud Lutterlof.
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