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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Het is nog wachten op wellicht aangepast bouwplan Kuykhoven

Gemeente informeert hoe nu verder met verkeer op Sloterweg

Giftige Dodemansvingers in Slenk langs Slotervaart

Wandelen vanaf de Noorderakerweg door Nieuw- en Oud West

Al 3.172 mensen dragen € 290.037 bij voor aankoop Lutkemeer

Slotense zwerfkattenopvang op de bres voor Oekraïense dieren

Kwartiermaker Onno van het Groenewoud plotseling overleden

AGENDA

Woensdag 16 maart

• 7.30 – 21.00 uur: Stemmen voor de gemeenteraad en stadsdeelcommissie.
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O.a. in de Tuin van Sloten (Sloterweg 1252A), bij Tuinpark Lissabon

(Sloterweg 865) en Buurthuis De Aker (Noorderakerweg 2). Neem uw stempas

en legitimatiebewijs mee.

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; 17.00 uur: live orgel-muziek.

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

• Politiebureautje Sloten open op verzoek: beme@dds.nl, Dorpsplein 5.

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

NIEUWS

Het is nog wachten op wellicht aangepast bouwplan Kuykhoven

Tijdens de laatste vergadering van de oude stadsdeelcommissie op 9

maart heeft Mustapha Daher van de PvdA geïnformeerd naar de stand

van zaken rond het bouwplan op de plek waar vroeger garage

Kuykhoven stond.

Eind vorig jaar had portefeuillehouder Mauer immers aangekondigd dat de

inspraak over het bouwplan in januari 2022 middenin het Beschermde

Dorpsgezicht opnieuw van start zou gaan.
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Mogelijk aanpassing bouwplan

Daarna bleef het stil. Nu blijkt dat  de gemeente nog geen nieuwe

vergunningsaanvraag van projectontwikkelaar Lebo heeft ontvangen. Waar dat

precies aan ligt, is niet duidelijk.

Lees verder...

Google Maps legde de oude situatie van oktober 2010, toen garage Kuykhoven
hier nog stond, heel goed vast. Deze foto legt de vinger op de belangrijkste

zere plek van het eerder ingediende bouwplan en verklaart ook waarom daar
zoveel verzet tegen bestaat. Projectontwikkelaar Lebo wilde veel hoger gaan

bouwen vergeleken met wat hier vroeger stond: huizen van twee verdiepingen
met puntdak. Daarnaast was er verzet tegen het uiterlijk van de huizen, die
een 'dorp in een dorp' zouden gaan vormen door de materiaalkeuze en de

bouwstijl. Als het DB van Nieuw-West straks toestemming verleent voor het
bestaande bouwplan, dan zal er op een toekomstige oktoberdag veel minder

zon- en daglicht gaan binnenkomen in de woonkamers van de lage
arbeiderswoningen ten oosten van nieuwbouw.

Gemeente informeert hoe nu verder met verkeer op Sloterweg

De gemeenteraad besloot op 26 januari om de Sloterweg en de Laan

van Vlaanderen af te sluiten voor doorgaand verkeer.

Vorige week verspreidde de gemeente een bewonersbrief met daarin
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informatie over het vervolgtraject. De gemeente streeft ernaar de maatregelen

na de zomer van 2022 in te voeren. Alle Slotense en Nieuw Slotense adressen

blijven voor iedereen altijd bereikbaar via het Plusnet Auto.

Ontheffingenbeleid eind mei/begin juni

Bewoners van Sloten en Nieuw Sloten krijgen voor voertuigen geregistreerd op

hun woonadres een ontheffing. De gemeente hoopt dat dat automatisch

geregeld kan worden. Hoe het verdere ontheffingsbeleid er precies uit gaat

zien, wordt waarschijnlijk eind mei/begin juni bekend. Om de afsluitingen te

realiseren, moet het stadsdeel een verkeersbesluit nemen. Dit staat open voor

bezwaar en beroep.

De gemeenteraad besloot ook om op de Sloterweg, Langsom, Vrije Geer en

Ditlaar een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen. De raad nam

daarnaast vijf moties aan die de wethouder opdragen om een aantal zaken

nader uit te zoeken en voor te bereiden.

Lees verder...

Variant 2A zoals door de gemeenteraad op 26 januari 2022 aangenomen. 

Giftige Dodemansvingers in Slenk langs Slotervaart
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Peter Kilian deed een bijzondere ontdekking in de Slenk (het

verwilderde groen tussen de School en de rotonde) langs de

Slotervaart.

Op een moeilijk bereikbare plek trof hij 'Dodemansvingers' aan. Deze plant,

die officieel 'Oenanthe crocata' heet, is volgens de Verspreidingsatlas van

Floron zeer zeldzaam. Dat is dus goed nieuws voor de ontwikkeling van de

natuurwaarden in dit gebied.

De plant komt oorspronkelijk uit het westelijke Middellandse Zeegebied en lijkt

een beetje op Peterselie of Fluitenkruid. Ze staan vaak langs water waarin een

beetje stroming aanwezig is. Via het stromende water kunnen de zaden zich

verplaatsen. Ook kunnen de zaden verspreid worden doordat ze aan de poten

van watervogels blijven hangen.

Het aanraken van Dodemansvingers is geen probleem, het inslikken van

plantendelen wel. De grootste concentratie gif bevindt zich in de knolvormig

verdikte wortels, die wel wat weg hebben van vingers en daarmee de

Nederlandse naam Dodemansvingers verklaren.

Dodemansvingers. Foto: IVN.
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Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 2

Anneke Heikoop en Niko Koers zetten tien wandelingen uit door Sloten

en Oud Osdorp met als startpunt de Noorderakerweg.

In deze Nieuwsbrief treft u telkens een nieuwe wandelroute. Volg de

voetstappen van Anneke en Niko.

Deze keer loopt u vanaf de Noorderakerweg onder andere langs de Sloterplas,

de Erasmusgracht, door het Erasmuspark via de Bretten naar Geuzenveld. De

hele wandeling behelst 21 kilometer. U loopt door Nieuw- én Oud West, plas én

park, stad én jungle, langs gebouwen in de Amsterdamse School én in

de Nieuwe Zakelijkheid, door stadsvernieuwing én stedelijke vernieuwing. En

dat alles in één wandeling.

Beschrijving van de wandeling

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

CROWDFUNDING VOEDSELPARK AMSTERDAM IN

LUTKEMEERPOLDER
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Al 3.231 mensen dragen € 294.442 bij voor aankoop Lutkemeerpolder

Het gaat goed met de grote crowdfundingsactie om de grond van de

bedreigde Lutkemeerpolder in Oud Osdorp aan te kopen.

Niet alleen het bedrag dat is opgehaald is van belang, maar ook het aantal

mensen dat een bijdrage stort telt mee. Hoe groter die groep, des te meer

kans dat het gaat lukken om het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder te

herzien.

Dat de gemeenteraad ervoor kiest om de bestemming weer terug te

veranderen in 'landbouw' in plaats van 'bedrijventerreinen' wat het nu is. Doet

u ook mee? U kunt een bedrag overmaken of alleen toezeggen als het plan

doorgaat. Klik dan hier.

AKERTJE

Slotense zwerfkattenopvang op de bres voor Oekraïense dieren

De Stichting Amsterdamse Zwerfkattenopvang (SAZ) op Sloten zet

zich nu ook in voor de poezen en andere dieren in het oorlogsgebied.

Zolang de oorlog aanhoudt zamelt SAZ eten en spullen in voor de dieren in

Oekraïne. Zij regelen vervolgens ook dat alles in het oorlogsgebied op goede

bestemmingen komt.

Wat er nodig is:

* katten- en hondenvoer
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* medicatie

* verbandmiddelen

* reismandjes

Breng uw spullen naar

SAZ, Vrije Geer 2 (hoek Vrije Geer/Slimmeweg), Sloten: maandag t/m vrijdag

tussen 14.00 en 19.00 uur.

Deze drie poezen hebben geluk gehad dat ze naar de Amsterdamse
Zwerfkattenopvang op Sloten zijn gebracht. Hun Oekraïense soortgenoten

en de honden in het oorlogsgebied kunnen ook hulp gebruiken. 

LIEF EN LEED

Kwartiermaker Onno van het Groenewoud plotseling overleden

Op 4 maart overleed, geheel onverwacht, op 56-jarige leeftijd Onno van het

Groenewoud. Nieuw-West, en vooral Sloten en Nieuw Sloten hebben veel aan

hem te danken. Als kwartiermaker voor het Mobiliteitsplan droeg hij enorm bij

aan de plannen voor een betere toekomstige bereikbaarheid.

Na decennia lange bestuurlijke verwaarlozing van de Sloter



verkeerproblematiek legde hij als projectmanager 'Autoluw Sloten en Nieuw

Sloten' tot februari 2021 hét fundament voor de nu bereikte oplossingen. Een

warme persoonlijkheid en gepassioneerd en ook zeer bij bewoners betrokken

ambtenaar. 

Wij wensen zijn familie en collega’s veel sterkte bij de verwerking van dit

verdrietig makende verlies.

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 de twee hectare landbouwgrond van de biologische boerderij De
Boterbloem aan de Lutkemeerweg in Oud Osdorp groeit de boerenkool als

kool. Op de achtergrond de grote zandhopen waar de gemeente graag grote
bedrijvenloodsen ziet verschijnen. 

mailto:dorpsloten@gmail.com


Er is de laatste tijd veel, heel veel, veranderd op de Sloterweg. Zoals hier: De
omgeving van Sloterweg 711 - 715, waar vroeger de cultuurhistorisch

belangwekkende arbeiderswoningen stonden, is het onherkenbaar veranderd.
Hier worden nu vijf vrije kavels bouwrijp gemaakt. Foto Piet Renooy.

Nu de Vrije Geer-ooievaars nog niet hoeven te broeden, verzorgen, voeren en
waken, kan het verliefde echtpaar er nog samen op uittrekken en even

'bijpraten' met andere bewoners van het Slotense natuurpark. De



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

nestvoorbereidingen op Sloten zijn echter in volle gang.

De ooievaars van het nest op de schoorsteen van de Lutkemeerschool zijn al
begonnen met broeden. Het is lastig om precies te volgen wat er in dat hoge
nest gebeurt. Bovendien zijn de Oud Osdorpse ooievaars duidelijk gesteld op
hun privacy. Ze maken de 'muren' van hun nest ieder jaar hoger, waardoor
het nest steeds dieper komt te liggen. Het wordt vanaf beneden daardoor

steeds lastiger om te volgen wat er in het nest gebeurt. Buren Anja en Koos
Rol zullen echter hun best blijven doen om u zo goed mogelijk op de hoogte te

houden van het wel en wee van de Lutkemeer-ooievaars.
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