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IN DEZE NIEUWSBRIEF

De Oeverlanden valt onder nieuwe Westeinderscheg

Kerkuil gespot in natuurgebied De Oeverlanden

Het bankje van Bas van Wijk

AGENDA

Zaterdag 2 oktober

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

Schreursweg 102, bij de dierenkliniek. Na afloop biedt de Fruittuin van West

koffie aan.

• 11.00 – 19.00 uur: Kunstige Kofferbakmarkt bij Nieuw en Meer: Is dit kunst

of mag het weg? Oude Haagseweg 51. Bij regen wordt de markt op 3 oktober
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gehouden. Laatste nieuws hierover.

Zondag 3 oktober

• 15.00 – 16.00 uur: Matinee concert Sloterkerk is al volgeboekt.

Dinsdag 5 oktober

• 19.30 – 21.00 uur: Digitale informatiebijeenkomst van de gemeente over

Nota van Uitgangspunten 'Sloterweg-West verkeersveilig'. Aanmelden.       

 Tot en met 29 oktober: indienen (positieve) zienswijze.

Hele maand september

• 11.00 – 16.00 uur: Gratis rondleiding bij de jarige Molen van Sloten voor

iedereen die deze maand óók 30 wordt. Telefonisch reserveren (tussen 9.30 en

16.00 uur): tel. 020 - 669 0412.

Iedere dinsdag

• 15.15 – 17. 15 uur: 'Klein Sloten Ontmoet' in het Dorpshuis Sloten. Kinderen

tot 14 jaar zijn met (groot)ouders gratis welkom. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Iedere donderdag

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

Iedere vrijdag

• 16.30 – 17.30 uur: Sloterkerk open: meditatie; 17 uur: live orgel-muziek.

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.

Dagelijks
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• 11.00 – 16.00 uur: De Molen van Sloten is open voor rondleidingen.

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

NIEUWS

De Oeverlanden valt onder nieuwe Westeinderscheg

Nóg een extra reden om natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden

voor áltijd in zijn huidige vorm te behouden: De Oeverlanden zijn niet

alleen onderdeel van de Hoofdgroenstructuur De Groene AS, maar

maken straks ook deel uit van de nieuwe Westeinderscheg.

Dat blijkt uit de gelijknamige startnotitie die de provincie Noord-Holland eerder

presenteerde. Dit is de negende Amsterdamse scheg, zeg maar ‘spaak in het

wiel’ rond Amsterdam, die de natuur tot diep in de stad laat doorlopen.

Amsterdammers krijgen zo makkelijker toegang tot de natuur. Deze nieuwe

scheg ligt in het verlengde van de ‘Amsterdamse Bos-scheg’. Van de

Westeinderplassen, via de Bovenlanden, het Amsterdamse Bos, De

Oeverlanden en de Schinkel(kades) naar het IJ.

Wandelroutes

Recent is het wandelnetwerk Amstelland geopend, waardoor de

toegankelijkheid in dit deel van het gebied is verbeterd. Verder start een

onderzoek hoe de hardlooproutes vanuit het Amsterdamse Bos kunnen worden

doorgetrokken naar de Westeinderscheg.
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Kerkuil gespot in natuurgebied De Oeverlanden

Dat mag ook wel eens: goed natuurnieuws. Er zijn 71 braakballen in

de uilen-broedkast in De Oeverlanden gevonden.

Hans Bootsma, actief in De Oeverlanden, zag onlangs een “flink plakkaat witte

vogelpoep” op het oprijlaantje van het depot in De Oeverlanden liggen. Dat

móest haast wel afkomstig zijn van een kerkuil. Zijn poep is immers erg wit

doordat hij veel kalk binnenkrijgt, omdat hij zijn prooien met beenderen en al

verschalkt… Hoog tijd om de nestkast na jaren stilte van het uilenfront maar

weer eens te inspecteren.

Lees verder...
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Kerkuil in een nestkast. Foto: Kerkuilenwerkgroep Landschap Noord-Holland.

LIEF EN LEED

Overleden

Op 15 september overleed Dicky van Maanen op 84-jarige leeftijd. Zij

woonde twintig jaar jaar op de Nieuwe Akerweg 2. Het zal vreemd zijn om

haar te moeten missen, zittend in het zonnetje voor haar huis, tussen haar

plantjes met vrolijke bloemen. Dicky is op Zorgvlied begraven.

AKERTJE

Het bankje van Bas van Wijk

Sinds begin vorige maand staat op de pier in De Oeverlanden een

bank als eerbetoon aan de vorig jaar vermoordde Bas van Wijk.

Het bankje is het gemeenschappelijke initiatief van het bestuur van de

vereniging van 'De Oeverlanden blijven!' en de heer Banshi van restaurant

Aquarius, even verderop: "Zo geven we deze tragedie een blijvende

herinneringsplek in De Oeverlanden. Vanaf de bank heb je prachtig uitzicht



over het water."

De bank van Bas van Wijk. Foto: Diana Hense.

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

"Hoe kan dat nou? Gaan ze nu tegen de afspraak in tóch al beginnen met de
aanleg van dat tijdelijke privé-fietspad voor hockeyclub Xenios?", vroegen veel

bezorgde Slotenaren zich af. Vooral de timing en locatie van de
werkzaamheden zorgden voor groot wantrouwen richting het

stadsdeelbestuur. Ze vonden precíes op het beoogde tracé plaats. En ze 
begonnen op de ochtend na een belangrijk besluit  van het DB en de

stadsdeelcommissie. In dat besluit staat dat het tijdelijke fietspad pas mag
worden aangelegd als de specialisten zeggen dat dit verantwoord is voor het

groen en de verkeersveiligheid. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Bij navraag kon portefeuillehouder Erik Bobeldijk gelukkig melden dat er
toevallig op diezelfde plek werkzaamheden plaatsvonden en dat het niet om
het fietspad ging: "De gasleidingen op het sportpark worden dieper onder de
grond geplaatst, omdat die te dicht aan de oppervlakte lagen." De natuur is
hierbij zoveel mogelijk gespaard. Na afloop is de grond bedekt met stronken
en takken. Kleine zoogdieren, vogels en reptielen vinden hierin beschutting.

Afgelopen zomer voerde ook Dorine Duyster, vrijwilliger van de Beheergroep
Natuurpark Vrije Geer, weer kruiwagens vol groenafval af. Als de

beheergroep dat niet zou doen, zou dit vruchtbare natuurgebied in korte
tijd overwoekerd raken. Het aantal plantensoorten, en daarmee het aantal
insecten en kleine dieren, zou dan sterk afnemen. Op 9 oktober gaat de

beheergroep weer aan de slag. Foto: Ruud Lutterlof. 
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