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NIEUWE AKERWEG 14, 1066 ES AMSTERDAM - SLOTEN

dorpsloten@gmail.com, www.slotenoudosdorp.nl

Deze Nieuwsbrief wordt samengesteld door de werkgroep Publiciteit van de
Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en staat onder redactie van Tamar Frankfurther

en Erik Swierstra. Hebt u nieuws of wilt u reageren? Mail dan naar
bovenstaand emailadres.

45e jaargang – nummer 2195 – 22 februari 2023

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Verlanding van Siegerpark halt toegeroepen

Plaatsing duiker bij bouwkavel voormalige garage Kuykhoven

Bent u de nieuwe ondersteuner / secretaris van de Dorpsraad?

Meld u aan voor NLdoet in het landelijke gebied

AGENDA

Zaterdag 25 februari

• Vanaf 10 uur: Werkgroep 'Dorpshuis Sloten' verricht groot onderhoud aan

het Dorpshuis. Deze week op het programma: de elektra en stucwerk. Komt u

ook gezellig helpen? Van harte welkom! Nieuwe Akerweg 14, Sloten.

Zondag 26 februari

• 10.00 uur: Voorpremière 'Onder het Maaiveld', een film over de ongeziene

wereld onder onze voeten. Aansluitend gesprek met vrijwilligers van

het Voedselpark Amsterdam. Cinema De Vlugt, Burgemeester de Vlugtlaan

125, Slotermeer. Meer info en kaartjes.

• 13.00 – 14.30 uur: Lutkemeerommetje (ca. 2 km) door de Lutkemeerpolder

met onderweg informatie over de natuurwaarden van de polder en over de

stand van zaken rond het Voedselpark Amsterdam. Gratis deelname, maar

donatie wordt gewaardeerd. Verzamelen bij boerderij De Boterbloem,

Lutkemeerweg 262B, Oud Osdorp. Meer info en aanmelden.

• 14.00 – 23.00 uur: Jazzzzz Bitessss… Again! Gezellig lunchen, borrelen of

dineren met jazzmuziek. The Cantina 'De Zeemeermin Zonder Hoofd' en de

Kookstudio zijn geopend. Oude Haagseweg 75, Sloten.

Maandag 27 februari

• 20.00 uur: Vergadering Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Wilt u iets met de
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Dorpsraad bespreken? Graag eerst mailen met voorzitter Sjoerd Jaasma.

Tijdelijk: in Buurthuis België, Hageland 117, Nieuw Sloten.

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.

Dagelijks

• 10.00 – 17.00 uur: De Molen van Sloten open. Om 16.00 uur begint de

laatste rondleiding. Akersluis 10, Sloten.

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.

NIEUWS

Verlanding van Siegerpark halt toegeroepen

Het riet in de vijvers van het prachtige parkje met zijn entree

tegenover Sloterweg 746 rukte steeds verder op.

Dat was een doorn in het oog van de beheerders Ruud Lutterlof en Marina den

Ouden van de gemeente Amsterdam. Gebiedsmakelaar Nikki Weeling vond

vervolgens eind vorig jaar een passend 'potje' waardoor een aannemer aan de

slag kon.

Op slappe veengrond

Het Siegerpark is een kwetsbaar ecologisch natuurpark met een zachte

veenbodem. Het was dus niet zo makkelijk om met de noodzakelijke zware

apparatuur al dat riet uit de vijvers te scheppen.

Lees verder…
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Marina den Ouden en Ruud Lutterlof vissen de laatste losse rietstengels
handmatig uit de vijvers.

Plaatsing duiker bij bouwkavel voormalige garage Kuykhoven

Het vervangen en verplaatsen van een duiker onder de Lies

Bakhuyzenlaan zorgde vorige week voor een langdurige stroomstoring

op Sloten.

Deze werkzaamheden waren nodig in verband met de toekomstige bebouwing

van de kavel in het hart van het beschermde dorpsgezicht.

Onzorgvuldig

Helaas werden deze werkzaamheden – net als de eerdere grondwerk-

zaamheden – opnieuw onzorgvuldig uitgevoerd: Er werd een kabel kapot

getrokken, waardoor op dinsdag een flink deel van de woningen in de Slotense

dorpskern vijf uur lang te kampen had met een stroomstoring. De

werkzaamheden veroorzaakten ook opnieuw trillingen in de naastgelegen

kwetsbare arbeiderswoningen uit 1875.

Stand van zaken bouwplan locatie Kuykhoven

Of het ingediende en door de gemeente toegestane bouwplan voor acht

woningen van drie verdiepingen hier ook echt gebouwd mag worden, staat nog

niet vast. De omwonenden, gesteund door de Dorpsraad en Tuinpark V.A.T.,

leggen deze zaak voor aan de rechter.

Zij zijn, met zeer velen die indertijd de petitie hebben ondertekend, van

mening dat dit te hoge bouwplan niet past tussen de rondom veel lagere

bebouwing en hier dus niet mag verrijzen. Projectontwikkelaar Lebo mag

ondertussen wel al met de bouw beginnen, maar als Lebo de rechtszaak

verliest, moeten zij alles wel weer afbreken.



De bouwkavel met rechts de Lies Bakhuyzenlaan, in de volksmond de 'Steeg'.
Wie door zijn oogharen kijkt, krijgt vanaf dit standpunt een goed beeld van
hoe het dorpshart eruit zou komen te zien als er ongeveer een halve meter
links van de bouwhekken tegenover de lage arbeiderswoninkjes zes hoge

huizen van drie verdiepingen zouden komen te staan.

AKERTJES

Bent u de nieuwe ondersteuner / secretaris van de Dorpsraad?

De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp is op zoek naar iemand die het

bestuur tegen een vrijwilligersvergoeding vier uur per week komt

helpen.

Deze persoon mag in het landelijk gebied wonen, maar dat hoeft niet.

Breed takenpakket

Het takenpakket zal variëren, maar omvat in ieder geval de verslaglegging van

de tweewekelijkse vergaderingen op maandagavonden van 20.00 tot 21.30

uur en de (digitale) postverzorging. Ook het organiseren van activiteiten en

bijvoorbeeld flyers maken behoren bijvoorbeeld tot de werkzaamheden.

Meer weten? Lees verder...

Meld u aan voor NLdoet in het landelijke gebied

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart bent u weer van harte welkom om

gezellig te komen klussen. Dit jaar wordt uw hulp vooral ingeroepen

om te schilderen, schoonmaken en tuinieren.

Vijf Slotense en Oud Osdorpse verenigingen en stichtingen zijn op zoek naar

hulpkrachten. U bent meer dan welkom bij: 

• PLUK! Groenten van West Boterbloem csa: gereedschapsschuurtje bouwen of

helpen met tuinieren. Zaterdag 11 maart van 13:00 tot 17:00 uur.

Lutkemeerweg 262, Oud Osdorp. Meer info en aanmelden.

• Manege Het Molenpaardje: de stallen schilderen en paddock, kantine en
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buitenboel opknappen en opfrissen. Zaterdag 11 maart van 10:00 tot 17:30

uur. Lutkemeerweg 46, Oud Osdorp. Meer info en aanmelden.

• Molen van Sloten: herindelen en opknappen van de tuin door de rozenboog

te verwijderen en een hekwerk te plaatsen. Vrijdag 10 maart van 12:00 tot

16:00 uur. Akersluis 10, Sloten. Meer info en aanmelden.

• Speeltuinvereniging Sloten: de speeltuin weer netjes maken voor het nieuwe

seizoen, grasperken onderhouden, kleine reparaties verrichten, schilderen.

Zaterdag 11 maart van 10:00 tot 16:00 uur. Sloterweg 1252A, Sloten. Meer

info en aanmelden.

• Manege De Ruif: schilderen, kozijnen vernieuwen, schoonmaken, zodat alles

weer netjes is voor het nieuwe seizoen. Zaterdag 11 maart van 9:00 tot 16:00

uur. Sloterweg 675, Sloten. Meer info en aanmelden.

Ook bij Manege De Ruif aan de Sloterweg bent u van harte welkom om te
komen klussen.

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

Ondanks diverse meldingen heeft de gemeente niet ingegrepen om
toekomstige vervuiling van de sloten in Oud Osdorp te voorkomen. De giftige

grond, die zelfs moest worden afgedekt en werd afgezet met een
waarschuwingshek, is niet afgevoerd, maar is al onder het asfalt verdwenen.
Inmiddels is ook het puin vol plastic en elektronisch afval, dat ter versteviging

op de Osdorperweg was gestort, overgoten met een dikke laag asfalt.
Hetzelfde hekje, het afdekzeil en de bekende waarschuwingsborden staan nu

even verderop bij de Slibveldenweg...

De weg wordt tijdens dit groot onderhoud niet alleen verstevigd maar,
tegen de afspraken in, stiekem ook ruim een meter verbreed. Dit bevestigt
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voor de omwonenden opnieuw dat de gemeente met dit groot onderhoud de
nog steeds relatief smalle en rechte dijkweg met deze werkzaamheden vooral
geschikter wil maken voor zwaar vrachtverkeer. Ook sluipverkeer zal straks
met nóg hogere snelheden over het gladde asfalt kunnen racen tussen de

Ookmeerweg en Halfweg. De belofte dat fietsers hier op hun Hoofdnet Fiets,
waar officieel 30 km/uur geldt maar waar nooit wordt gehandhaafd, straks

veiliger zullen kunnen fietsen is in het niets verdwenen... 
Foto: Theo Durenkamp.

De illegale caravans in De Oeverlanden bij de Riekerweg zijn terug van
weggeweest. Eerder had de gemeente de caravans onder bestuursdwang uit
het natuurgebied verwijderd. De Dorpsraad staat hierover in contact met de

gemeente. Foto: Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Sinds vorige week is er langs de Osdorperweg een lange rij mysterieuze
paaltjes geplaatst. Dit doet vermoeden dat de gemeente van plan is om hier
een hek te plaatsen. Maar waarom, met welk doel? En is dit wenselijk in het

beeld van het landelijke gebied? Er is geen overleg geweest met omwonenden.
Misschien wil de gemeente voorkomen dat ganzen en zwanen de

Osdorperweg nog kunnen oversteken omdat er straks te veel en te snel
rijdend verkeer over de dijkweg met glad asfalt ligt? Foto: Theo Durenkamp.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u
zich hiervoor hebt ingeschreven bij

www.slotenoudosdorp.nl.

Aanmelden

Afmelden

Wie naar het Dorpshuis loopt, kijkt tegenwoordig naar een licht en
open gebouwtje. Van binnen lijkt het pand nu veel groter. Afgelopen zondag
dronk de afvalprikgroep Sloten Schoner er na gedane arbeid 'gewoon' koffie.
De verbouwing vordert gestaag: het systeemplafond, het kantoorhok en de

bar zijn verwijderd. Gaten in het plafond zijn gevuld. De elektra wordt
vernieuwd. Er hangt al een nieuwe thermostaat op de houten steunbalk. De

'keuken' komt straks rechtsachter in het pand. Komt u ook helpen? De
werkgroep gaat hier de komende zaterdagen vanaf 10 uur aan de slag.
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