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IN DEZE NIEUWSBRIEF

Voortgang herinrichting van het recreatiedeel Oeverlanden

Strijd voor een zo groot mogelijk ‘Voedselpark Amsterdam’ gaat

door

Bakker Milo brengt vers ambachtelijk brood aan huis op Sloten

AGENDA

Woensdag 11 januari

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

u met uw laptop of tablet, naai- en herstelwerk 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.

Donderdag 12 januari

• 19.30 uur: Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' vergadert in het Dorpshuis. Idee

voor een activiteit? Kom langs of stuur een mail. Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Vrijdag 13 januari

• 19.30 – 22.00 uur: Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad in Speeltuin Sloten.

Toespraken van Sandra Doevendans, lid van het Dagelijks Bestuur van

stadsdeel Nieuw-West, en van dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma. Bijpraten,

drankje en heerlijke hapjes uit de keuken van de Tuin van Sloten.

Zondag 15 januari

• 15.00 uur: Concert en CD presentatie. Fluitiste in het Concertgebouw-

orkest Mariya Semotyuk-Schlaffke en haar echtgenoot David Schlaffke,

organist van de Sloterkerk, spelen muziek van o.a. Mendelssohn, Rinck en

Hummel. Toegang: 12,00 euro. Sloterkerk, Osdorperweg 28, Sloten.

Iedere donderdag
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• 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

Voortgang herinrichting van het recreatiedeel Oeverlanden

De vereniging 'De Oeverlanden Blijven!' heeft voorstellen ingediend

over de toekomstige inrichting van het recreatiedeel van het gebied.

Vervolgens konden belangstellenden op 26 oktober 2022 tijdens een

gemeentelijke participatiebijeenkomst in restaurant Aquarius aangeven welke

inrichting zij het liefst zien. Dit alles uiteraard binnen de Ontwikkelstrategie die

de vereniging en de gemeente samen hebben opgesteld.

Behoud van rust en natuurwaarden

In totaal zijn er tijdens de inspraak 170 reacties ingediend. Het overgrote deel

van de participanten gaf de voorkeur aan het behoud van rust, natuurwaarden

en het bijzondere karakter van De Oeverlanden. Nico Jansen van de vereniging

'De Oeverlanden Blijven!' is optimistisch en verwacht dat er deze keer "geen

gevecht geleverd hoeft te gaan worden tegen vlakke grasmatten met

prullenbakken, omdat de Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2022 breed

wordt ondersteund". Het definitieve ontwerp voor de westelijke strandjes en

de boulevard is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 gereed.
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Donkergroen: waardevol natuurlandschap; gearceerd langs de oevers van de
Nieuwe Meer: nieuwe water- en oevernatuur. Roestbruin: recreatiezone.

Donkergele lijn: snelfietspad. Lichtgele lijn: Rondje Nieuwe Meer. Sterren:
zoekgebied zandstrand en stadsstrand.

Ontwerpopgave De Oeverlanden, najaar 2021, gemeente Amsterdam.

Strijd voor een zo groot mogelijk ‘Voedselpark Amsterdam’ gaat door

Alle 4.734 donateurs die in het afgelopen jaar samen 483.371

euro bijdroegen om de Lutkemeerpolder in Oud Osdorp te kunnen

behouden, kregen eind december een persoonlijke dankmail.

Daarin stond dat de crowdfunding zou stoppen, maar dat de acties

onvermoeibaar doorgaan.

Haalbaar en broodnodig

De missie wordt voortgezet om op een zo groot mogelijk deel van

de Lutkemeerpolder een voedselpark te realiseren. De vrijwilligers werken

samen met architecten, stedenbouwkundigen, ecologen, ondernemers,

producenten en bewoners. Het Kernteam – dat bestaat uit vier organisaties

(Grond van Bestaan, Voedsel Anders, Foodcouncil MRA en Behoud Lutkemeer):

“We gaan aantonen dat de komst van het voedselpark niet alleen een breed

gedragen ideaal is, maar ook een haalbaar plan”.

Vier hoofdtaken

Het Kernteam hoopt dat iedereen het project (financieel) blijft steunen en

gebruikt ten minste 80% van de donaties voor het redden van een zo groot

mogelijk stuk van de Lutkemeerpolder en het verwerven van zo veel mogelijk

landbouwgronden aan de rand van Amsterdam zodat hier stadslandbouw kan

komen. De rest van de donaties kunnen worden gebruikt om draagvlak te

behouden en te creëren en te lobbyen bij de politiek en om een stichting en

coöperatie op te richten om Voedselpark Amsterdam steviger te verankeren en

te professionaliseren. Doet u ook (opnieuw) mee? Klik dan hier.

Barbara Baarsma legde in het Parool van 4 januari 2023 nog maar weer eens

uit waarom er echt een voedselpark in Oud Osdorp moet komen.
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Achter de biologische boerderij De Boterbloem aan de Lutkemeerweg worden
al reusachtige distributiehallen in de vruchtbare polder gebouwd. Maar, dat
geldt lang niet voor de hele polder. Het Kernteam: "Overal waar nog niet is

gebouwd kan de kostbare landbouwgrond alsnog worden gespaard en geschikt
worden gemaakt voor het voedselpark. Foto: Hans Homburg.

Bakker Milo brengt ambachtelijk brood aan huis op Sloten

Milo Tilstra (17), die de opleiding tot bakker volgt, bezorgt sinds eind

vorig jaar op zaterdagen vers brood, koek en gebak aan huis.

Die zijn de nacht ervoor gemaakt door Bjorn Bijl van Bakkerij Westerpark waar

Milo stage loopt. Hij volgt de opleiding 'Uitvoerend Bakker en Zelfstandig

werkend Bakker' aan het MBO College Centrum, ROC van Amsterdam.

Bestellen vrijdag voor 18:00 uur

Vanaf 1 uur 's nachts wordt er gekneed en rond 6 uur 's ochtends zijn de verse

knapperige broden gereed. Bjorn zorgt er dan iedere week voor dat de

bestellingen worden afgeleverd in Milo's ouderlijk huis in De Aker. Er zijn al

zoveel bestellingen dat zijn broer Liam (14) Milo op zaterdagochtenden tussen

08.15 en 12.00 uur helpt met het afleveren van de bestellingen. Met

voorkeurstijden houdt hij zo veel mogelijk rekening. Milo rekent 2,00 euro aan

bezorgkosten bij kleine bestellingen en komt ook langs in Nieuw Sloten, De

Aker, Badhoevedorp en Lijnden. Meer weten? Klik hier.

Van oudsher altijd bakkers op Sloten

In de Slotense dorpskern waren vroeger maar liefst vier (banket)bakkerijen

gevestigd. Toen het Tuinbouwgebied Sloten in de jaren tachtig van de vorige

eeuw verdween en plaatsmaakte voor Nieuw Sloten, stopte ook Bakkerij

Griffioen als laatste. Daarna kwam er een rijdende bakker op het dorp, maar

deze moest alweer jaren geleden door ziekte noodgedwongen stoppen.
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De Slotense Elke Verstralen heeft het ovenverse brood al ontdekt en is één
van Milo's vaste klanten.

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

De varkens van boer Dirk Koolen bij ‘De Herkomst’ aan de Osdorperweg langs
de Westrandweg in Oud Osdorp hebben het goed naar hun zin.

Foto: Minne Belger. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

"Die drempels op de Vrije Geer ogen misschien onschuldig, maar zijn dat zeker
niet", zo laat een lezer van deze Nieuwsbrief weten. "Ze werken uitstékend.

Als je maar even boven de 30 km/u rijdt, dan kun je rekenen op opklappende
spullen in de achterbak. Oppassen voor de schokbrekers dus!" 

Nieuwkomers, en degenen die nog wat moeten wennen, remmen bij de
tweede en volgende drempel dus flink af.
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