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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Groeiend verzet tegen te hoog bouwplan in het hart van Sloten
Gedooggebied cruisers in De Oeverlanden gemarkeerd
Vrije Geer-ooievaar uit 2021 gespot in Zuidwest-Spanje
Vijf zandsculpturen met een boodschap in De Oeverlanden

AGENDA
Zaterdag 1 oktober
• 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.
• 17.00 – 18.00 uur: Choral evensong, muzikale dienst van bezinning, in de

Sloterkerk. Stemmige muziek in een sacrale omgeving, om even tot rust te
komen. Liederen van o.a. Bach, Attwood en Stravinsky. Osdorperweg 28,
Sloten. Gratis toegang. Na afloop: gezellig napraten. Meer info.
Dinsdag 4 oktober
• De wijkagent en gebiedsmakelaar houden geen spreekuur meer op Sloten.
Voor contact met hen: zie hieronder.
• 19.30 uur: Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma overhandigt de petitie tégen
het huidige bouwplan op de plek waar vroeger garage Kuykhoven stond aan de
stadsdeelcommissie. Kom dit meemaken in het Tuinstadhuis (stadsdeelkantoor
Nieuw-West) op Plein '40-'45 1, 1064 SW Amsterdam (Slotermeer). Zie
hieronder.
Tot en met zondag 23 oktober
• Dagelijks 11.00 – 16.00 uur: Gratis Zandsculpturen Festival in De
Oeverlanden en Tuinpark Ons Buiten. Zie hieronder bij 'Akertjes'.
Iedere donderdag
• 10.00 – 11.30 uur: Koffie-ochtend in de Sloterkerk. Iedereen is welkom.
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.
Ieder weekend, bij mooi weer
• 11.00 – 14.00 uur: Politiebureautje Sloten open. Op verzoek: beme@dds.nl,
Dorpsplein 5.
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. Om 16.00 uur begint de

laatste rondleiding.
Contactpersonen
• De wijkagent van Sloten: Maurice Groenen.
• De wijkagent van Oud Osdorp: Mariska de Haas.
• De gebiedsmakelaar van Sloten van de gemeente Amsterdam: Nikki Weeling.
• De gebiedsmakelaar van Oud Osdorp: k.el.gouy@amsterdam.nl.
• De voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp: Sjoerd Jaasma.

NIEUWS

Groeiend verzet tegen te hoog bouwplan in het hart van Sloten
“Voor het bouwproject op de locatie van de voormalige garage
Kuykhoven is nog geen definitieve bouwvergunning afgegeven. Zover
zijn we nog niet.”
Dat zei portefeuillehouder Sandra Doevendans tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 20 september.
Steun de petitie uiterlijk op 1 oktober
Veel mensen steunen de petitie waarin de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp aan
het stadsdeelbestuur vraagt om geen vergunning te verlenen aan dit
bouwplan. De petitie is al 500 keer ondertekend. U nog niet? Het kan nog even
via deze link. Dorpsraadvoorzitter Sjoerd Jaasma overhandigt deze petitie op
4 oktober aan de stadsdeelcommissie. U bent daarbij welkom.
Lager en passend in dorpshart
In de petitie staat dat er natúúrlijk gebouwd mag worden op die lege kavel,
maar dat er dan wel passende huizen moeten komen. Met andere woorden:
woningen van één verdieping met een dak, die qua uiterlijk goed aansluiten bij
de omliggende panden uit 1875-1900. Ook moeten de gevolgen van dit
bouwplan voor de openbare ruimte éérst in alle openheid met iedereen worden
afgestemd. Twee insprekers (Pia Smit namens Tuinpark V.A.T. en Slotenaar
Roos Quakernaat) droegen deze boodschap ook uit tijdens de vergadering van
de stadsdeelcommissie Nieuw-West op 20 september.

Lees verder…

Inspreker Roos Quakernaat vroeg – namens de gezinnen van de vier
naastgelegen arbeiderswoningen – aan het DB en de stadsdeelcommissie om
alsjeblieft geen bouwvergunning te verlenen voor dit te hoge bouwplan: “Ik
spreek hier niet alleen voor ons eigen woongenot dat verloren zou gaan. Waar
ik ook voor sta is het behoud van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Alle
huizen hier omheen zijn uit de periode 1875-1900. Als dit bouwplan er komt,
dan krijg je een soort mini-Manhattan in het hart van het dorp. Geen gezicht.
Onze huizen zouden hierdoor als ‘poppenhuizen’ ernaast wegvallen.”

Gedooggebied cruisers in De Oeverlanden gemarkeerd
Sinds afgelopen zomer is de kans kleiner dat je als niets vermoedende
wandelaar per ongeluk het cruisegebied in De Oeverlanden betreedt.
De toegangshekken rond het graasgebied van de Schotse hooglanders kregen
allemaal regenboogkleuren, die niet te missen zijn.
Moerasbos niet langer voor cruisers
De gemeente heeft hierover van tevoren goed overleg gevoerd met diverse
partijen. Ook een vertegenwoordiging van de cruisers en het COC hebben
meegedacht. Later gaat de gemeente de ervaringen van alle bezoekers van De
Oeverlanden met deze nieuwe markeringen nog evalueren. “Sommige cruisers
lieten meteen al weten het vervelend te vinden dat het Moerasbos niet langer
tot hun gebied hoort. Dat heeft een reden”, zo laat Hans Bootsma van de
Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ weten.

Lees verder…

De gedoogzone voor cruisers in De Oeverlanden is nu met regenboogkleuren
duidelijk gemarkeerd. Foto: Hans Bootsma.

Vrije Geer-ooievaar uit 2021 gespot in Zuid-Spanje
Bíjna altijd blijven de ooievaars die geboren zijn in het landelijke
gebied van Amsterdam ‘plakken’ in Amsterdam en lijken ze te lui om
helemaal naar Zuid-Europa te vliegen.
De uitzondering bevestigt de regel. Zo blijkt uit de terugmelding waarmee
ringer Engbert van Oort de beheergroep Natuurpark Vrije Geer vorige week
verraste: Ooievaar 7E250 die hij vorig jaar op Sloten ringde, is helemaal in
Córdoba waargenomen. De Spaanse vogelaar heeft zelfs de exacte
coördinaten van zijn waarneming vastgelegd: ruim 1.770 kilometer van het
Slotense natuurpark.
Lees verder…

Deze heldhaftige ooievaar (de joekel rechts op de foto) werd op 15 juni 2021
op Natuurpark Vrije Geer geringd, gemeten en gewogen door Engbert van
Oort. Tamar Frankfurther zorgde voor de administratie. Foto: Paul Koene.

Vijf zandsculpturen met een boodschap in De Oeverlanden
Tot en met 23 oktober kan iedereen tussen 11 en 16 uur gratis komen
genieten van vijf prachtige standbeelden van zand in De Oeverlanden
en Tuinpark Ons Buiten.
De zandsculpturen zijn mooi van zichzelf, maar dragen ieder ook een eigen
boodschap, een maatschappelijk probleem van De Oeverlanden, uit.
Het kunstwerk 'Knibbel, Knabbel, Gucci' is de hedendaagse geldbeluste versie
van het 'Hans en Grietje-huisje'. De 'Geboeide moeder' toont hoezeer het
natuurgebied te lijden heeft van uitlaatgassen, fijnstof en stikstofuitstoot. 'De
dromende reus' staat voor de slapende daklozen (of toeristen), die
hier verblijven.
Het kunstwerk 'Los in het Bos' is een monument voor de cruisers in De
Oeverlanden. 'Snoeihart' op Tuinpark Ons Buiten verbeeldt het dubbelfeest:
van het tuinpark dat zijn eeuwfeest viert en van de jongeren die zich aan de
overkant van de Riekerweg op hún manier vermaken op de parkeerplaats.

Kunnen ze tegen regen, storm en wind?
Klik hier voor een plattegrond met de locaties waar de kunstwerken staan. Ze
zijn, als het goed is, 'rainproof'. Dat komt doordat de kunstenaars biologisch
afbreekbare houtlijm op hun zandkunstwerken hebben aangebracht.

Het kunstwerk 'Los in het Bos' van Johannes Hogebrink is een monument voor
de cruisers in De Oeverlanden. Het toont ook de Schotse hooglanders, die in
dit deel van het natuurgebied leven. De grote runderen kwamen tijdens de
openingswandeling zelf ook even een kijkje nemen bij hun kunstwerk. Langs
het paadje ertegenover heeft Johannes ook nog een kabouter van zand
tevoorschijn getoverd. Die refereert aan het Kabouterpad dat ooit nog in De
Oeverlanden zou komen, zodat ook kinderen hier al op jonge leeftijd actief van
de natuur zouden kunnen genieten. Foto: Tanay Bilgin.

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

Kom ook naar de Lutkemeerpolder voor kakelverse groenten en bloemen of
voor courgettes van de Stadsgroenteboer. De winkel van biologische boerderij
De Boterbloem aan de Lutkemeerweg 262-B is dagelijks geopend van 9 tot 18
uur (zondagen: 13 tot 17 uur) maar gesloten op dinsdagen.

In aanwezigheid van gebiedsmakelaars Nikki Weeling (Sloten) en Frank
Huisman (De Aker) heeft speeltuinvoorzitter Ilse Groot op 23 september het
nieuwe Speelkasteel geopend. Dankzij de grote bijdrage uit het Buurtbudget
kunnen alle kinderen in de Speeltuin Sloten hierin vanaf nu gratis lekker
klauteren en klimmen. Foto: Jan Wich.

Op zondag 25 september verzorgde organist David Schlaffke op het
Knipscheerorgel van de Sloterkerk een prachtig concert met als thema ‘Vader
en zonen’. Kozen de vier componerende zonen een andere weg dan hun vader
Johann Sebastian Bach? David gaf muzikaal en in gesproken woord antwoord
op deze vraag. Foto: Sjoerd Heskes.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij
www.slotenoudosdorp.nl.
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