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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Rijke historie Sloterweg vormt de basis van de verkeersoplossing
Zeldzame landarbeidershuizen worden gemeentelijk monument
Raad van State maakt brandhout van bezwaren tegen boskap

AGENDA
Dinsdag 18 januari
• Vanaf 17.00 uur: Digitale inspreekbijeenkomst over het voorkeursbesluit
(variant 2A), uitvoeringsbesluit en de Nota van beantwoording van het
verkeersveilig maken van de Sloterweg. 100 personen hebben zich hiervoor
reeds aangemeld en zij mogen ieder één minuut inspreken.
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
• 16.00 – 16.45 uur: Sloterkerk open: meditatie; 16.30 uur: live orgel-muziek.
Iedere zondag
• 10.30 – 12.00 uur: Zwerfafval prikken in en rond Sloten. 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
• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.
• Contact met de Dorpsraad? Mail dan naar: sjoerd-jaasma@hotmail.nl

NIEUWS

Rijke historie Sloterweg staat aan de basis van de verkeersoplossing
Tijdens de vergadering van 18 januari kunnen 100 mensen gedurende
één minuut aan de leden van de gemeenteraad laten weten wat zij
vinden van de door het College van B&W gekozen verkeersoplossing
(variant 2A) voor de Sloterweg en de Nota van beantwoording.
Tijdens de vergadering van 20 januari spreekt de commissie MLW van de
gemeenteraad hier vervolgens over en dat leidt op 26 januari dan
hoogstwaarschijnlijk tot een gemeenteraadsbesluit.
Juist nu de inspraakprocedure zijn laatste fase ingaat en besluitvorming
aanstaande is, is het interessant om de rijke geschiedenis van de eeuwenoude
smalle Sloterweg voor het voetlicht te brengen. Theo Durenkamp vertelt.

De verdwenen Sloterweg
Sinds de 14e eeuw werd de pelgrimsroute over de Sloterweg aangeduid als
'Heilige Weg'. Alleen het laatste stukje naar de Mirakelkapel in de Kalverstraat
draagt deze naam nu nog. Telkens weer werd een stukje van de oorspronkelijk
zeer lange weg afgeknabbeld. Met de weg verdwenen ook de boerderijen en
arbeiderswoningen, om plaats te maken voor nieuwbouw en infrastructuur.
Ook nu moet de Dorpsraad nog altijd strijden voor het behoud van de nog
resterende cultuurhistorie langs de weg. Maar, verbreding, en daarmee afbraak
van de weg tussen de dorpskern en de rotonde is niet aan de orde.
Lees verder...

16 november 1948: Het oude tracé van de Sloterweg, langs de huizen en
boerderijen op de voorgrond, is nog zichtbaar. De verbreding, met de ruime
boog richting het Aalsmeerplein, langs het toen nog nieuwe Nationaal
Luchtvaartlaboratorium, is nog in aanleg. Foto: Beeldbank Stadsarchief
Amsterdam.

Zeldzame landarbeiderswoningen worden gemeentelijk monument
Op 7 december 2021 heeft het DB van stadsdeel Nieuw-West weer
twee panden op Sloten aangewezen als gemeentelijk monument. Het

gaat om de voormalige landarbeiderswoningen Sloterweg 833 en 837.
Volgens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit hebben de woningen
'zeldzaamheidswaarde'. Ze kregen de monumentenstatus vanwege
"stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde als kleinschalige
arbeiderswoningen in een historisch, landelijk bebouwingslint".
Woningen voor personeel van veehouder J.J. van der Veldt
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onderbouwt deze aanwijzing als volgt: "De
panden van Sloterweg 833 - hebben architectonische waarde als voorbeelden
eenvoudig vormgegeven landarbeiderswoningen van omstreeks 1900.
Daarnaast vertegenwoordigen de gezamenlijk panden 'ensemblewaarde'.
Behalve de onderlinge waarde, geldt die ook voor hun architectonische link
met de aan de andere zijde van de Sloterweg gelegen hoeve Veldzicht. De
panden zijn in 1901 gebouwd in opdracht van de veehouder J.J. van der Veldt,
eigenaar en bewoner van hoeve Veldzicht schuin aan de overzijde van de weg
(Sloterweg 824) en vormen een illustratie van de economische drijfveer van
sommige boeren om personeel aan hun bedrijf binden door in woningen te
voorzien. Deze huizen hebben dan ook cultuurhistorische waarde als voorbeeld
van huisvesting van landarbeiders aan het begin van de twintigste eeuw op het
platteland rond Amsterdam."

Raad van State maakt brandhout van bezwaren tegen boskap
Begin januari hoorde de ‘Vereniging De Oeverlanden Blijven!’ dat de
gemeente de bomen bij de Oude Haagseweg mag kappen.
“Heel teleurstellend”, aldus bestuurslid Nico Jansen, “maar deze
uitspraak komt niet geheel onverwacht. De Raad van State beoordeelt een
zaak helaas niet inhoudelijk binnen de actuele maatschappelijke discussie. Men
kijkt puur juridisch of de gemeente alle benodigde stappen correct heeft
genomen.
Wij blijven ons ertegen verzetten dat er bomen gekapt zouden moeten worden
zodat de gemeente hier tijdelijk parkeerplaatsen en opslagterreinen kan
inrichten. Het is overigens nog spannend of de nieuwe regering door wil gaan
met de aanleg van het Zuidasdok. Voor zover wij weten loopt de nieuwe
aanbesteding nog en komen ze nog 1 miljard euro tekort.”
Lees verder…

De bedreigde bomen bij de Oude Haagseweg. Foto: Hans Bootsma.

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

Op 6 januari heeft het talrijke sluipverkeer op de Sloterweg wéér een
slachtoffer geëist: een wit gevlekte poes is aangereden. De Dierenambulance
kwam het - ongechipte - dode diertje ophalen. Het is onbekend welke eigenaar
mogelijk nog hoopvol op de thuiskomt van zijn lieve viervoeter wacht...

Zondagochtend 9 januari in de speeltuin Sloten: Zou er in het speelhuisje een

