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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Amsterdamse Hoofdgroenstructuur wordt ernstig bedreigd

De bankjes in de Riekerpolder van 'De Oeverlanden Blijven'

Informatiebijeenkomst voor Slotenaren over betaald parkeren

Kinder-kerstrondleiding en speurtocht door de Molen van Sloten

AGENDA

Woensdag 14 december

• 10.00 – 12.00 uur: Repair Café in het Dorpshuis Sloten. Vrijwilligers helpen

u met uw laptop of tablet en proberen uw kapotte kleine huishoudelijke spullen

weer tot leven te wekken. Iedereen is ook welkom voor een praatje en een

kop koffie. Gratis toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

• 15.30 – 19.00 uur (aanvang: 16:00 uur; borrel en gezamenlijk eten: 18:00

uur): Commons Lab over stadslandbouw in Nieuw-West en de

Lutkemeerpolder en Osdorper Bovenpolder. Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4,

gratis toegang. Aanmelden verplicht.

Zaterdag 17 december

• 17.00 – 20.00 uur: Expositie van Anastasija Kiake 'Sweet River Motherland',

die bestaat uit tekeningen, keramische beelden en het voorlezen van

gedichten. Centraal staat de 'rivier die langs je wervelkolom loopt'. Gratis

toegang. Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51, Sloten.

Zondag 18 december

• 12.30 uur: Kerstconcert van her Amsterdams Mandoline Orkest en zangkoor

Odysseus uit Landsmeer in de Sloterkerk. Na afloop koffie drinken in ‘Vink en

Boer’ achter de kerk. Voor een broodje wordt gezorgd. Gratis toegang. Een

vrijwillige gift na afloop wordt gewaardeerd. Osdorperweg 28, Sloten.
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• 14.00 – 17.00 uur: Expositie 'Sweet River Motherland'. Zie hierboven.

• 14.30 – 16.00 uur: Winterwandeling langs de Nieuwe Meer o.l.v. Nico Jansen

en Tom Koudstaal. Geniet van de rustige atmosfeer. Als het koud is, zijn er

veel watervogels. Deelname voor kinderen gratis, volwassenen: 2,50 euro.

Verzamelen bij het Depot in De Oeverlanden. Aanmelden niet nodig. Meer info.

• 15.00 uur: Leerlingen van de Cellogroep en het Cello-orkest van

muziekscholen in Bloemendaal en Amstelveen treden op in het Dorpshuis

Sloten. Op het programma: Kerstmuziek, filmmuziek en klassieke stukken.

Gratis toegang. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Maandag 19 december

• 19.30 uur: Informatiebijeenkomst in het Dorpshuis Sloten over

het voornemen van de gemeente om in en rond Sloten betaald parkeren in te

voeren. Lees door bij 'Akertjes'.

Vrijdag 23 december

• 17.30 uur: Kerstzingen op het Dorpsplein Sloten. De Dorpsraad Sloten-Oud

Osdorp zorgt voor gratis erwtensoep en glühwein. Elkaar ontmoeten en samen

zingen rond de kerstboom. Bij slecht weer: in de Sloterkerk.

Iedere donderdag

• 10.00 – 11.30 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.

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: Ed Stoop.

• 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

Amsterdamse Hoofdgroenstructuur wordt ernstig bedreigd
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De druk op het schaarse Amsterdamse groen wordt groter en groter.

Wethouder Reinier van Dantzig (D66) ging ervan uit dat de meerderheid van

de gemeenteraad zijn plannen om de Hoofdgroenstructuur nog verder uit te

kleden wel zou steunen.

Grote gevolgen voor Oud Osdorp en De Oeverlanden

Dat is (nog) niet gebeurd. Het verzet tegen de voorliggende plannen is groot

en breed. Mede doordat de wethouder het beleidsvoorstel ná de inspraak

begin 2022 zelf nog heeft aangepast. Daardoor zouden de groene longen van

Amsterdam nog verder aangetast worden. Als dit beleid zou worden

aangenomen, heeft dit grote gevolgen voor diverse groengebieden in de stad

en zeker ook voor Oud Osdorp en De Oeverlanden.

Inspraak volgt volgend jaar

De Partij voor de Dieren heeft hier samen met andere partijen uit de

gemeenteraad een stokje voor gestoken. De wethouder heeft tijdens de

commissievergadering Ruimtelijke Ordening op 7 december moeten toezeggen

dat hij volgend jaar een inspraakavond over zijn beleidsvoorstel zal

organiseren. Ook Platform Behoud Lutkemeer was uiteraard van de partij en

blikt terug op de commissievergadering.

Lees verder…

Wat blijft er op termijn over van Oud Osdorp als de Hoofdgroenstructuur in het
landelijke gebied straks vogelvrij zou worden? Een mooie impressie van de

weidsheid van het gebied gezien vanaf de Slibveldenweg met zicht op
de tuinstad Osdorp. Foto: Theo Durenkamp.

De bankjes in de Riekerpolder van 'De Oeverlanden Blijven'

Als het weer het toelaat, lokt Natuurgebied De Oeverlanden voor een

fijne (winter)wandeling. Onderweg komt u langs het Jaagpad zeven

nieuwe bankjes tegen, die uitkijken over de Nieuwe Meer richting het

Amsterdamse Bos.

Bijna alle van de nu 16 bankjes in De Oeverlanden zijn opgedragen aan een

persoon die van betekenis was in de rijke geschiedenis van het gebied.

Ook bankje voor Henk Smit

Eén van de nieuwe bankjes uit 2022 draagt de naam van ‘Henk Smit’, die in

2016 overleed. Henk Smit stond de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ met

raad en daad bij en heeft veel invloed gehad op ‘het groen’ in en rond Sloten.

Dat deed hij als tuinder van Eigen Hof, waar hij al heel vroeg aandacht vroeg

voor ecologie en duurzaam tuinieren. Dankzij Henk is het Siegerpark

behouden gebleven en nu een oase van rust.
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En het was ook zijn idee om achter de ‘afgehakte’ percelen aan de Sloterweg

een ecologische zone in Nieuw Sloten aan te leggen. Nu genieten velen hier

dagelijks van het aangename wandelpad op de Peilscheidingskade. Ook de

andere personen naar wie een bankje is vernoemd hebben hun sporen

verdiend. 

Lees verder...

Deze plattegrond laat zien waar de bankjes in natuurgebied De Oeverlanden
staan. Wie doorklikt naar de website van de vereniging ‘De Oeverlanden

Blijven!’ en op een bankje klikt, ziet naar wie of wat dat bankje is vernoemd.
Met uiteraard een korte beschrijving waarom dat bankje zo is vernoemd.

AKERTJES

Informatiebijeenkomst voor Slotenaren over betaald parkeren

Op maandag 19 december zijn bewoners van Sloten welkom bij een

door de Dorpsraad en werkgroep Sloten georganiseerde informatie-

bijeenkomst over het voornemen van de gemeente om overal rond

Sloten, maar niet op Sloten zelf, betaald parkeren in te voeren.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis

Sloten. Aangezien verkeerswethouder Van der Horst nu in gesprek is met

'stakeholders' over het uitstel van de invoering van Variant 2A om de

Sloterweg veiliger te maken en zij pas in januari met haar standpunt hierover

komt, heeft het geen zin om hier op 19 december aandacht te besteden.

Beschikt gemeente over correcte gegevens

Dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma zal de bijeenkomst als gastheer

begeleiden. Slotenaar Marc Makkes van de werkgroep Sloten heeft zelf de

parkeerdruk op Sloten gemeten en heeft zijn data daarna vergeleken met die

van de gemeente. Zijn gegevens en die van de gemeente blijken fors te

verschillen. Hij wil deze uitkomsten delen met de Slotenaren. Tijdens de avond

zijn ook enkele medewerkers van het stadsdeel aanwezig.
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De parkeerdruk op Sloten varieert afhankelijk van het tijdstip van de dag.
Overdag kan het vol zijn, maar vooral 's avonds is er een evident tekort aan

parkeergelegenheid.

Kinder-kerstrondleiding en speurtocht door de Molen van Sloten

Een origineel kerstvakantie-uitje met uw (klein)kinderen: de

avontuurlijke kerst-speurtocht door de prachtig versierde molen met

onderweg originele attracties.

Na afloop staat voor iedereen warme chocolademelk met een oliebol klaar. Alle

kinderen krijgen een kleine attentie mee naar huis. De kinderspeurtochten

vinden plaats op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 december, telkens

om 13.30 en 15.30 uur. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 5 tot 12

jaar.

Prijs: 10,- euro voor volwassenen (maximaal één begeleider per kind) en 6,-

euro per kind. Van tevoren aanmelden is verplicht. Akersluis 10, Sloten.

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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Op 7 december legden de ecologen van de gemeente in Theehuis De
Akermolen aan alle belangstellenden uit welke werkzaamheden verricht

zullen worden aan de 12 eilanden tussen het Zwarte Pad en woonwijk De Aker.
Als onderdeel van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS moet het
leefklimaat in dit beschermde ecolint weer aantrekkelijk gemaakt worden voor 
andere planten en bedreigde diersoorten. Deze illustratie geeft op hoofdlijnen
weer wat het effect zal zijn van de werkzaamheden die de gemeente volgend

jaar buiten het broedseizoen gaat uitvoeren. 
Voor wie de kleine lettertjes niet kan lezen: Links staat de huidige situatie

afgebeeld en rechts de herstelde situatie. De bovenste afbeeldingen
visualiseren de eilanden en die daaronder de rietlanden. Foto: Cees Fisser.

Even verderop loopt De Groene AS vanaf de Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder over de Akersluis, langs de Slotervaart via de Slenk

onder de Plesmanlaan door naar Natuurpark Vrije Geer. Onder de brede
verkeersweg zijn jaren geleden al een natte en een droge verbindingstunnel

aangebracht. Meestal zie je ze niet, maar nu het riet is verwijderd, is de
ecotunnel weer zichtbaar. 

De waterspitsmuis, noordse woelmuis en wellicht ooit ook ringslang maken
graag gebruik van deze nu weer begaanbare veilige route.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Ruim 170 mensen genoten op 11 december in de Sloterkerk van het
kerstconcert van het 'Cecilia international choir of The Hague'. 

Foto: Geert Verweij.

Komt u op vrijdag 23 december om 17.30 uur ook gezellig kerstliedjes
meezingen op het Dorpsplein Sloten? De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp zorgt
voor gratis erwtensoep en glühwein. Een mooie gelegenheid om elkaar ook in

de winter weer te ontmoeten en bij te praten met buren. Bij slecht weer is
iedereen welkom in de Sloterkerk. Foto: Sjoerd Jaasma.
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