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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Door Groot onderhoud wordt Osdorperweg nóg veel onveiliger

Werkzaamheden ProRail Oude Haagseweg stilgelegd

Ooievaars in Sloten en Oud Osdorp hebben jongen, maar

hoeveel...

Meng-installatie Nieuwe Meer voorkwam blauwalg in 2021 niet

Wandelen vanaf Noorderakerweg deel 8

Geweldloos mollen verdrijven met knoflook

AGENDA

Zaterdag 21 mei

• 20.00 – 22.00 uur: Live muziek door muzikanten van Tuinpark V.A.T. Bar
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open: 19.00 – 00.00 uur. Gratis toegang. Gebouw de Schakel, Lies

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

Zondag 22 mei

• 11.00 – 12.30 uur: Vogelexcursie in De Oeverlanden o.l.v. Wendela Tenner

en Wichert Stemerdink. Genieten van vogelzang van veel soorten bos- en

moerasvogels. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: € 2,50.

Verzamelen bij het depot. Aanmelden niet nodig. Meer informatie.

• 13.00 – 14.30 uur: Zondagmiddagactiviteit in de Lutkemeerpolder:

Poldertekenen. Wilde kruiden, bloemen of plantjes tekenen en daarna

inkleuren met zelfgemaakte natuurlijke verf. Aanmelden niet nodig. Deelname

is gratis, maar een vrijwillige donatie wordt gewaardeerd. Ecologische

boerderij De Boterbloem, Lutkemeerweg 262 in Oud Osdorp.

• 13.00 – 16.00 uur: Klaverjassen in gebouw de Schakel. Tuinpark V.A.T.; Lies

Bakhuyzenlaan 17, Sloten.

• 15.00 uur: Matinee concert Sloterkerk: Fluitiste Mariya Semotyuk (van het

Concertgebouworkest), pianist Vital Stachievitch en drie conservatorium-

studenten spelen muziek van o.a. Pergolesi, Bach, Chopin en Saint-Saëns.

Toegang: € 10,- (Vrienden: € 9,-).

Donderdag 26 mei

• 14.00 – 16.00 uur: Het Danspaleis in de Speeltuin Sloten. Dansend of

zittend gezellig naar eigen verzoeknummers uit de oude doos luisteren.

Eventuele consumpties in de Tuin van Sloten zelf betalen. Aanmelden niet

nodig. Vragen? Bel met Eva van der Drift: 06 401 849 49.

Iedere dinsdag

• 16.00 uur: Gratis rondleiding in het Oekraïens (of in het Engels) door de

Molen van Sloten voor vluchtelingen. Graag van tevoren aanmelden.

Vluchtelingen kunnen zo kennismaken met traditioneel Nederlands erfgoed.

Wilt u deze activiteit ondersteunen? Help de molen door Vriend te worden.

Iedere donderdag

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

Ieder weekend en bij mooi weer

• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. Op verzoek: beme@dds.nl,

Dorpsplein 5.

Eerste dinsdag van de maand

• 13.00 – 14.00 uur: Spreekuur van wijkagent Maurice Groenen en gebieds-

makelaar van de gemeente Nikki Weeling in het Politiebureautje Sloten.

Dorpsplein 1. Kom kennismaken, stel uw vragen en deel uw zorgen.

Eerste zaterdag van de maand

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

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

koffie aan. Meer informatie.

Dagelijks

• 10.00 – 17.00 uur: De Molen van Sloten open. 16.00 uur: laatste

rondleiding.

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

NIEUWS

Door Groot onderhoud wordt Osdorperweg nóg veel onveiliger

Begin juli gaat de gemeente het langverwachte en telkens uitgestelde
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groot onderhoud aan de Osdorperweg dan toch eindelijk uitvoeren.

Uit de aankondiging in de bewonersbrief van 11 mei 2022 en contact daarna

met omgevingsmanager Pim Leuverink blijkt helaas dat de Osdorperweg na de

werkzaamheden nóg véél onveiliger (voor fietsers) wordt.

Brede vrachtwagen-corridor op vers asfalt

De gemeente gaat de Osdorperweg met deze opknapbeurt willens en wetens

onveiliger maken. De KOO: “De Osdorperweg valt onder het Hoofdnet Fiets.

Hier gaat 30 km/uur gelden. Dan verwacht je toch dat de gemeente daar nu al

rekening mee houdt? Niet dus! Ze willen de weg juist geschikt maken voor

hogere snelheden én zwaarder verkeer. Heel gevaarlijk en een verspilling van

gemeenschapsgeld." Hans de Waal, jarenlang actief in de KOO, is ontsteld,

verloor al zijn vertrouwen in de gemeente en schreef een Open Brief.

Ambtenaren handelen tegen wil politici

Deze ingrepen staan haaks op het gemeentelijke beleid én op de keuze van

de vorige stadsdeelcommissie. Die nam hierover drie maanden geleden, op 22

februari, zelfs al twee moties van GroenLinks en de PvdA aan. De meerderheid

van de commissie wil op de Osdorperweg 30 km zo snel mogelijk als

maximum snelheid invoeren en doorgaand sluipverkeer tegengaan. Dan ga je

deze smalle dijkweg nu toch niet voor veel geld verzwaren voor vrachtvervoer?

Van begin juli tot eind november stremming

De Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO) hamert al jaren op de noodzaak om

deze smalle dijkweg op te knappen. Het asfalt is inmiddels zo slecht dat het

levensgevaarlijk is voor fietsers. De gemeente verwacht dat de

werkzaamheden op het noordelijke deel van de Osdorperweg, tussen de Joris

van den Berghweg en Halfweg van begin juli tot eind november gaan duren.

Lees verder…
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Ook het wegdek van het Onderweggetje, dat parallel aan de Osdorperweg
achter de huisnummers 517 tot en met 571 loopt, is hard aan vervanging toe.

Het is onduidelijk wanneer de gemeente hier aan de slag gaat. 
Foto: Theo Durenkamp.

Ooievaars in Sloten en Oud Osdorp hebben jongen, maar hoeveel...

Ook dit jaar zorgen 'onze' ooievaars op Natuurpark Vrije Geer en op

de schoorsteen van de Lutkemeerschool weer voor nageslacht.

Hoeveel kinderen er in de hoge nesten zijn geboren, is nog onbekend.

Prooien uitkotsen

Waarschijnlijk is de lichting 2022 op beide locaties op 5 mei geboren. Sinds dat

moment kotsen de ouders immers prooien uit in het nest. Van die lekkernijen

maakt de andere ouder dan hapklare brokjes voor de mini-ooievaartjes. De

kans bestaat dat ook de nieuwe ooievaarsouders op de beide andere wel erg

karige nesten op de Lutkemeerschool kroost gaan voortbrengen. Daar wordt

nog fanatiek gebroed.



Els Albers kwam eigenlijk foto's maken van de net geboren ooievaartjes.
"Maar dat gaat niet lukken, want die komen nog niet boven de nestrand uit",
liet Els weten. Toen zij er was, kon zij wél twee andere ooievaars vastleggen,
die kwamen op een van de andere palen kwamen buurten. De vogel links op

de foto is geringd (5E 979). Die is in 2019 geboren in het Vondelpark.
Sindsdien is deze ooievaar diverse malen waargenomen in Amsterdam. 

Werkzaamheden ProRail Oude Haagseweg stilgelegd

De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ waakt nauwgezet over het

gebied, maar ook deze betrokken vrijwilligers kunnen niet dag en

nacht álles in de gaten houden.

Eerder begeleidde de vereniging de verstorende aanleg van de vrije busbaan

langs het natuurgebied al naar beste kunnen.

Diepe sleuf vernielt bloemrijke berm

Afgelopen week bleken Liander en ProRail meteen te gaan doorpakken met

werkzaamheden rond de energietransitie. De elektriciteitscapaciteit moest

worden uitgebreid met kabels en nieuwe transformatorstations. “Als vereniging

doen we er alles aan om met de verschillende instanties in gesprek te blijven

om zaken van tevoren goed af te stemmen en onaangename verrassingen te

voorkomen.

Maar dat lukt niet altijd. Plotseling stond er op een veel te zichtbare plek een



lelijk transformatorhuisje”, vertelt bestuurslid Nico Jansen. “ProRail begon ook

zomaar - tegen de afspraken in – middenin het groeiseizoen een diepe sleuf te

graven voor nieuwe kabels. In samenspraak met het stadsdeel zijn de

werkzaamheden stilgelegd en is de sleuf dichtgegooid. Tijdens de

plantenexcursie begin juli gaan we kijken wat de gevolgen van deze ingreep

zijn. Hopelijk valt het mee.”

ProRail legde zomaar dwars door de bloemrijke bermen van de Oude
Haagseweg een diepe geul aan en gebruikte hiervoor ook veel te zwaar

materieel waardoor de grond is verdicht. Foto: Hans Bootsma.

Meng-installatie Nieuwe Meer voorkwam blauwalg in 2021 niet

Trouwe zwemmers in de Nieuwe Meer wisten het allang: De dure anti-

blauwalg-installatie in de Nieuwe Meer kon in zijn eerste jaar de

vorming van blauwalg helaas niet tegengaan. 

Toen er vorig jaar zomer tóch weer overlast van blauwalg in de Nieuwe Meer

was, heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoek gedaan naar de

mogelijke oorzaak hiervan.

Onvoldoende menging aan de randen

Verschillende mogelijkheden zijn bekeken en geanalyseerd. Uit het onderzoek



komt naar voren dat de ondiepere zones langs de oever onvoldoende worden

gemengd door de nieuwe installatie. In de diepere gedeeltes werd nauwelijks

blauwalg aangetroffen. Daar was de menging dus wel voldoende was om

vorming van drijflagen te voorkomen.

Uitbreiding systeem en hogere capaciteit

Rijnland: "Om de menging in de ondiepere zone te verbeteren zal het huidige

systeem worden uitgebreid met een extra streng. De werkzaamheden op het

water worden de komende weken uitgevoerd. De capaciteit van de compressor

aan het Jaagpad (oostelijk deel) is aanzienlijk verhoogd.

De compressor aan de Oude Haagseweg (westelijk deel) is half april al

uitgebreid. Met deze uitbreiding werkt de installatie krachtiger dan vorig jaar.

Tezamen met de extra steng wordt hiermee de menging sterk verbeterd. Op

basis van de ervaringen van komende zomer kijken we of verdere

aanpassingen nodig zijn."

De natuurlijke oevers in De Oeverlanden zorgen ook voor een forse
vermindering van blauwalg in het water van de Nieuwe Meer. 

Foto: Marijke Turksma.

Wandelingen 10 x 10 vanaf de Noorderakerweg: Aflevering 8

Deze week wandelt u met Niko Koers de meest voor de hand liggende

wandeling voor Nieuw-Westerlingen: rond de Sloterplas.



Het 'Rondje Sloterplas' blijft toch heel bijzonder. De route is - mede dankzij de

tomeloze inzet van de Vrienden van de Sloterplas - bijna helemaal

onverhard. Behalve asfaltpaden stikt het  hier namelijk van leuke onverharde

wandelpaadjes,. Soms vlak langs de plas, soms door het bos. De wandeling

gaat door 'Heemtuin Sloterpark' en 'Het Ruige Riet'. Wonderschoon. De

wandeling bedraagt 12 kilometer.

Wandelingen vanaf de Noorderakerweg. Foto: Niko Koers.

AKERTJE

Geweldloos mollen verdrijven met knoflook

"Hoe verjaag je mollen zonder ze te vermoorden?". Dat is een vraag

die velen (in het landelijke gebeid) weer bezighoudt.

Tot wanhoop van veel tuineigenaren zijn de zo vriendelijk ogende gravers weer

actief. Ze veranderen vers ingezaaide gazons en perken (met bij-vriendelijke

planten) keer-op-keer in mini-berglandschappen.

Knoflook stinkt
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De Slotense Frieda Holthaus komt met de Gouden Tip: "Graaf de molshoop

open. Zoek de gangen en stop daarin doorgesneden tenen knoflook. Gooi de

boel daarna weer dicht." Mollen zijn blind, maar hebben heel gevoelige neusjes

en houden niet van de sterke knoflookgeur. De actieve gravers zullen uw

stinkende tuin dus bijna altijd gaan mijden. En een mooie bijvangst: Na

verloop van tijd komen er eetbare knoflook stengels naar boven...

De mollen zijn ook op het kerkhof rond de Sloterkerk lekker aan het graven.

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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Tijdens het Open Huis in het Dorpshuis Sloten was het afgelopen
maandagavond druk en erg gezellig. De filmbeelden uit het Sloten van 1965

en de dia's boden vermaak en inspiratie voor nieuwe activiteiten in het
Dorpshuis. Maar het was toch vooral bijzonder om te zien hoe anders het

dorpse leven enkele decennia geleden er nog uitzag. In de loop van de avond
koppelde Peter de Graaf terug welke ideeën voor activiteiten er al op de gele

briefjes waren ingediend. Leuke plannen, waar de werkgroep Dorpshuis Sloten
mee aan de slag gaat. Kon u niet aanwezig zijn, maar hebt u wél ideeën voor

activiteiten in het Dorpshuis? Stuur dan een mail naar de werkgroep.

mailto:dorpshuissloten@gmail.com


De Dorpsraad en de omwonenden in de Gerrit van der Puijstraat op Sloten
verzetten zich niet langer tegen het bouwplan van vijf woningen op de

adressen Sloterweg 1321C en 1321 D en op de Gerrit van der Puystraat 6A,
6B en 6C. De ontwikkelaar heeft zijn bouwplannen diverse malen aangepast,

zodat ze beter in het dorp zouden passen. Deze vijf woningen komen op
de plek waar nu nog oude schuren staan, in de steeg en zijstraat van de

Sloterweg. De ontwikkelaar heeft sinds kort een fotodoek opgehangen met een
zogenaamde 'artist impression' van de nieuwe woningen. Deze afbeelding

hangt op de etalageruit van de voormalige Bakkerij Scheltes, Sloterweg 1329.



De Slotense Luc Upson en zijn dochter Zoey op 14 mei op weg naar de eerste
grote nationale betoging voor krimp van de luchtvaart op Schiphol. Het

zelfgemaakte bord met de tekst "Er is geen plan(eet) B" spreekt boekdelen.
Eén van de organisatoren van het protest is Vliegherrie.nl, het onafhankelijke

platform waar iedereen overlast (geluid en/of stank) van vliegtuigen kan
melden. In de 44 weken dat dit meldpunt nu bestaat, werden hier al 105.839

openbare meldingen van vliegtuigoverlast geregistreerd.

Lekker grazen in de Osdorper Binnenpolder-Zuid.
Foto: Yolanda Salentijn-Abels.
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