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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Vier ooievaartjes geboren op Natuurpark Vrije Geer

Toch bouwen voor leegstand in de Lutkemeerpolder?

Geen hotel maar zorgwoningen aan de Akersluis naast de molen

Oeverlanden-foto op groot formaat te bewonderen op NDSM-werf

Bus 369 (Westtangent) moet wél stoppen bij De Oeverlanden

Vooraankondiging: Groot eeuwfeest bij Tuinpark Ons Buiten

AGENDA

Donderdag 26 mei

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

zittend naar eigen verzoeknummers uit de oude doos luisteren. Eventuele
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consumpties in de Tuin van Sloten zelf betalen. Aanmelden niet nodig. Vragen?

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

Zaterdag 28 mei

• 10.00 – 14.00 uur: Beheergroep gaat aan de slag op Natuurpark Vrije Geer,

Sloten. Kom ook! Gratis deelname. Info: Ruud Lutterlof, tel. 06 – 287 41 952.

Zondag 29 mei

• 13.00 – 17.00 uur: Galerie Tuinpark Eigen Hof is geopend. Gratis toegang.

Sloterweg 1173, ingang t.o. Ditlaar, Sloten.

Maandag 30 mei

• 10.30 – 12.00 uur: Projectteam 'Sloterweg' van de gemeente geeft online

uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen voor de

Sloterweg West. Wilt u deelnemen? klik hier. Als u op "Doorgaan in deze

browser" klikt, hoeft u hiervoor niets te downloaden of te installeren.

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.

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
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• 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

Vier ooievaartjes geboren op Natuurpark Vrije Geer

Vorige week kwam de lichting 2022 nog niet boven de rand van het

Slotense nest uit, maar nu wél.

Het zijn er vier! Het eerste jong is op 5 mei uit het ei gekropen. De laatste

waarschijnlijk zeker twee weken later. Het is te hopen dat de ouders - ondanks

de droogte - voldoende voedsel vinden om hun kwartet groot te brengen.

Drie nesten op Lutkemeerschool

Ook in het bestaande nest op de Lutkemeerschool zijn de ooievaarsouders

sinds 5 mei hard aan het werk om hun jongen te voeren. Daarvan is nog

onbekend hoeveel jongen er geboren zijn. Het nest is te hoog en heeft ook

nog eens hele hoge wanden, die ieder jaar weer vlijtig verhoogd worden. Op

de beide andere nieuwe kale nesten bovenop de school wordt nog altijd druk

gebroed. Eén van de nieuwe ooievaars werd in 2013 geringd in Heemstede.
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Nieuwsgierig?

Diverse fotografen hebben het jonge ooievaarsgeluk op Natuurpark Vrije

Geer vastgelegd. Zien wat zich afspeelt daar in dat hoge nest? Kikt hier.

Vier koppies steken nét boven de nestrand uit. Foto: Janine Kerste.

Toch bouwen voor leegstand in de Lutkemeerpolder?

Een investeerder wil op de Lutkemeerpolder een distributiecentrum

bouwen.

Aangezien de ontwikkelaar nog geen gebruiker voor dit distributiecentrum

gevonden heeft, gaat het hier om speculatie met vastgoed.

Geen bedrijven die zich in de Lutkemeer willen vestigen

Platform ‘Behoud Lutkemeer’ heeft bezwaar gemaakt tegen de aanvraag voor

deze bouwvergunning, “omdat er nog geen belangstellende bedrijven zijn om

zich hier te vestigen. Pas als die er zijn mag hier gebouwd worden.”

Geen goede ontsluiting en onvoldoende elektriciteit

Het wegennet rond de Lutkemeerpolder kan naast de bestaande

verkeersbelasting van de huidige bewoners en ondernemers van Nieuw-West

niet óók nog veel vrachtvervoer van bedrijven in de reusachtige

Lutkemeerpolder. Aanpassing gaat veel geld kosten. En het elektranet is

overbelast. Zeker tot 2027 geldt een stop op nieuwe aanvragen.

Alternatief: Voedselpark Amsterdam

Fernhout: “En dat terwijl er een prachtig ander plan op tafel ligt”, dat de steun

heeft van allerlei organisaties en nu al vijfduizend meebetalende

Amsterdammers: Voedselpark Amsterdam. Klik hier voor een filmpje van twee
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minuten waarin alle plannen uit de doeken worden gedaan. Doet u mee? Klik

dan hier. Inmiddels gingen 3.988 mensen u al voor. De teller staat al op €

399.556. Daarnaast zijn er ook diverse andere partijen die financieel bij gaan

dragen aan dit duurzame initiatief.

Lees verder…

Zolang er nog geen bedrijven zijn die zwart-op-wit laten vastleggen
dit distributiecentrum in de Lutkemeerpolder te gaan gebruiken, mag de
gemeente van de politiek geen medewerking verlenen aan dit bouwplan. 

Geen hotel maar zorgwoningen aan de Akersluis naast de molen

Dat vertelde projectontwikkelaar Midvast, toen deze op 11 april bij de

Dorpsraad op bezoek kwam.

Het vastgoedbedrijf heeft plannen zijn plannen aangepast voor het stuk grond

tussen de Molen van Sloten en de Kaasboerderij Sloten, waar vroeger

restaurant Syriana stond.

Informatiebijeenkomst in het Dorpshuis

Het plan is nu om hier een aantal zorgwoningen te bouwen. Midvast heeft zijn

plannen aan de Dorpsraad getoond. De Dorpsraad laat weten "in eerste

instantie niet negatief tegenover dit bouwplan te staan". Daarom heeft de

Dorpsraad aan Midvast gevraagd om een bewonersavond in het Dorpshuis te

organiseren.
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De ontwikkelaar kan dan zijn plannen aan de Slotenaren en andere

belangstellenden presenteren en alle vragen beantwoorden. Midvast zorgt

ervoor dat er een uitnodiging voor deze  bewonersavond bij alle Slotenaren

huis-aan-huis op de mat valt. Deze bijeenkomst zal ook in de agenda van deze

Nieuwsbrief worden aangekondigd.

Tijdens de nog te plannen bewonersavond in het Dorpshuis gaat ontwikkelaar
Midvast zijn nieuwe bouwplan voor zorgwoningen tonen. Midvast wil deze
woningen realiseren op de locatie van het voormalige restaurant Syriana. 

Foto: Erik Swierstra.

Oeverlanden-foto op groot formaat te bewonderen op NDSM-werf

Dat zíjn foto uitgekozen zou worden voor de expositie, had Hans

Bootsma, vrijwilliger bij De Oeverlanden, nooit verwacht.

Maar, dat gebeurde wél.

Klein bruggetje inspiratie voor ‘Sprong over het IJ’

Samen met ongeveer vijftig andere bruggen is ook Brug 1859 over de

Jaagpadsloot daarom tot en met 17 juli op groot formaat gratis te bewonderen

op de NDSM-werf. De gemeente en Arcam organiseren deze

openluchttentoonstelling ‘Sprong over het IJ’. Daarmee willen zij "het

voorkeursbesluit van de gemeenteraad van 17 februari 2022 over de
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voetgangerstunnel bij CS en de twee bruggen over het IJ markeren".

Hans wordt elke keer weer getroffen door de charme van het bruggetje en het

leek hem wel aardig om een foto in te sturen "van een bruggetje dat compleet

het tegenovergestelde is van wat ze over het IJ van plan zijn”, zo laat Hans

gniffelend weten.

Lees verder…

Brug 1859 in Natuurgebied 'De Oeverlanden'. Foto: Hans Bootsma.

AKERTJES

Bus 369 (Westtangent) moet wél stoppen bij De Oeverlanden

Er staat een petitie online om voor elkaar te krijgen dat bus 369 in de

toekomst weer mag stoppen bij de Nieuwe Meer en Natuurgebied De

Oeverlanden en om de halte voortaan de duidelijkere naam 'De

Oeverlanden' te geven.

Tot voor kort stopten alle bussen op deze halte met de nu nog onhandige

naam 'Anderlechtlaan'. Meer informatie.

Bus 369 moet hier weer gaan halteren, omdat:
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Dat Natuurgebied 'De Oeverlanden' en de Nieuwe Meer sinds de

opheffing van bus 69 zeer slecht bereikbaar zijn met het openbaar

vervoer. De gemeente doet aan de ene kant heel erg zijn best om dit

gebied aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken voor bewoners uit

Nieuw-West maar verbiedt tegelijkertijd bus 369 hier nog te stoppen.

Bus 369 (Westtangent) wel lángs de bestaande halte bij het

natuurgebied (halte Anderlechtlaan) rijdt maar hier niet mag stoppen.

Het om zijn minst 'vreemd' is dat passagiers uit Nieuw-West éérst met

bus 369 lángs deze halte moeten rijden en helemaal moeten doorreizen

naar Schiphol en dat ze dan met bus 397 moeten terugreizen om op

deze halte te mogen uitstappen.

Bus 369 rijdt lángs de halte 'Anderlechtlaan' maar mag hier niét stoppen.
Datzelfde geldt voor bus 341 naar station Zuid, de VU en het Spaarne Gasthuis
in Hoofddorp. Alléén bus 397 (tussen de Elandsgracht en Schiphol) mag hier

wél stoppen. Een wonderlijke situatie, in tijden dat het OV-gebruik juist
gestimuleerd moet worden. Het minimaliseren van de reisduur tussen

de eindpunten van een lijn zou niet langer leidend moeten zijn...
Foto: Hans Bootsma.

Vooraankondiging: Groot eeuwfeest bij Tuinpark Ons Buiten

Op zondag 12 juni organiseert Tuinpark Ons Buiten aan de Riekerweg

een gratis toegankelijke happening aan de rand van Natuurgebied 'De

Oeverlanden'.
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Het feest vindt van 11.00 tot 16.00 uur plaats op en rond het middenterrein

van het park aan de Riekerweg 15.

Alvast een impressie van de activiteiten

Een divers programma: een kunstmarkt met 45 kramen, wandelingen met

deskundige natuurgidsen, kindervrijmarkt, foto-expositie, vertoning van de

documentaire 'Boom in Amsterdam', een ritje met het minitreintje over het

terrein en... om 14.00 uur een optreden van Karin Bloemen.

Het (zonnige) terras voor een hapje en drankje is uiteraard geopend. Meer

weten? Klik dan hier.

Het wordt middenterrein van Tuinpark Ons Buiten leent zich heel goed voor dit
grote eeuwfeest en wordt vást gezellig druk.

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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Lammetjes-geluk in de Osdorper Binnenpolder Zuid, Oud Osdorp. 
Foto: Trees Kaizer.

Omdat het schapenland van Natuurpark Vrije Geer begin dit jaar weer
gemaaid was, kregen bloemrijke planten weer de kans om te groeien en

bloeien. Daardoor konden insecten hier al vroeg in het jaar voedsel vinden. Bij
de beplanting van het natuurpark (en uw eigen tuin) is het goed om te kiezen
voor vaste planten met verschillende bloeitijden. Dan hebben vlinders en bijen
het hele jaar door wat te eten. Wie zeker wil zijn dat insecten veilig van een

plant kunnen snoepen, kiest voor biologische - gifloze - kweek.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Osdorper Binnenpolder Zuid. Foto: Yolanda Salentijn-Abels.
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