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Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther

en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Fietsersbond blij met snelfietsroute tussen Schiphol en de Zuidas

Vissterfte karpers en brasem, voorn en andere vissen

Nieuw meldpunt voor geluids- en stankoverlast Schiphol

AGENDA

Iedere donderdag

• 10.00 – 12.00 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Open kerk: Meditatie en kaars branden in de Sloterkerk.

Iedere zaterdag en zondag
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• 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

Dagelijks

• 11.00 - 17.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

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

NIEUWS

Fietsersbond blij met snelfietsroute tussen Schiphol en de Zuidas

De Fietsersbond Amsterdam stemt in grote lijnen in met de voorstellen

uit de Concept Ontwikkelstrategie voor De Oeverlanden. Zo blijkt uit

hun Inspraakreactie.

Het bestuur is verheugd dat de snelfietsroute Schiphol − Oeverlanden −

Zuidas een belangrijk onderdeel van de plannen is. Nieuwe fietspaden zijn niet

nodig. De bestaande Oeverroute biedt veel afwisseling en doorzichtjes.

Doorsteek vanaf Plantijnpad is wél wenselijk

De gemeente bekijkt de betere toegankelijkheid teveel vanuit de auto, met

nadruk op Johan Huizingalaan en Anderlechtlaan. Beide drukke wegen zijn

Hoofdnet Auto en onaantrekkelijk om langs te fietsen. Zet voor fietsers

daarom vooral in op de drie overige ingangen: Jaagpad (autoluw), Christoffel

Plantijnpad (autovrij) en Ringvaartdijk (autovrij). Vanuit het Plantijnpad is een,

nu ontbrekende, logische en korte doorsteek richting Oeverpad wenselijk.

Voor fase I heeft de Fietsersbond een sterke voorkeur voor realisatie van het

snelfietspad Oude Haagseweg- Riekerweg, met tijdelijke doorbinding langs het
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Jaagpad naar de Schinkelsluizen. Dit hoeft relatief weinig te kosten.

Fiets-Oeverroute, Natuurgebied De Oeverlanden. Foto: Marijke Turksma.

Vissterfte karpers en brasem, voorn en andere vissen

Vooral in de sloten van polders in Oud Osdorp, de Lutkemeerpolder en

de Osdorper Binnenpolder, drijven sinds enige tijd veel dode vissen.

Waternet heeft onderzocht wat er aan de hand is. De karper-populatie kampt

met een virus. Brasem, voorn en andere vissoorten zijn verzwakt door het

koele voorjaar en de bijkomende paai-stress en leggen ook vaker het loodje.

Als u dode vissen ziet drijven, vragen Waternet en de gemeente dit vooral te

melden. Dode vissen worden dan verwijderd in de hoop verspreiding van

virussen tegen te gaan.

Lees verder…
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Osdorperweg Oud Osdorp. Foto: Erik Swierstra.

AKERTJE

Nieuw meldpunt voor geluids- en stankoverlast Schiphol

Omwonenden van Schiphol hebben onder de naam “Meld vliegherrie!”

zelf een website gelanceerd. Dit meldpunt is, anders dan BAS,

helemaal onafhankelijk én transparant.

Via deze link kunt u een account aanmaken op deze website. Eenmaal

aangemeld kunt u zoveel klachten indienen als u wilt. Anders dan bij BAS

gelden er geen beperkingen. Dat kan gaan over alle door u ervaren overlast

van Schiphol, zoals geluid, stank, veiligheid of andere milieu-zorgen. Op de

site zijn alle ingediende klachten zijn per buurt terug te vinden. Complete

openheid dus.

Lees verder…
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Foto: Gerhard G. via Pixabay.

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
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

Na goed oefenen, durfde de lichting 2021 op Natuurpark Vrije Geer het aan
om 'over te hopsen' van paal naar paal. Heel slim, Zo blijf je op hoogte.

Inmiddels verlaten ze hun paal al voor steeds langere tochten. 's Nachts keren
ze wel nog terug naar hun veilige nest. Foto: Els Albers.

Wie de Raesberg in Oud Osdorp 'beklimt' zou bijna denken een site met
archeologische opgravingen te betreden. Nee dit is een "natuur-speel-kunst-

sportplaats", zoals de gemeente het project benoemt. Foto: Trees Kaizer.
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