
Verslag overleg met stadsdeel over herinrichtingsplan Sloterpark Oost. 

 

17 januari 2018, 

Aanwezig: Busger NW, Elbers NW, Haakma Wagenaar VVS, Kalsbeek BvhS, Raats NW, 

Rombout VHS, Stuijvenberg NW en Verbraaken BvhS 

 

Mededeling: 

Maandag 22/1 overleg ambtenaren met Mauer en Bobeldijk. Besluit over hoe verder. 

 

Bodem: 

15 januari was het Bodem Advies Team in het park: 

Uitkomsten: 

 Er is nader geohydrologisch onderzoek nodig. 

 De bosvakken kunnen blijven staan, het droger maken van de grasvelden is geen 

probleem en zou zelfs gunstig uit kunnen vallen 

 De solitaire bomen op de grasvelden kunnen blijven staan tenzij een (grootschalige) 

aanpak van de grasvelden kap vereist. 

 

Naar aanleiding van het ontwerp: 

 

a. Alle bosvakken, kraaienbos en op de ligweide, blijven staan. Hier en daar wil 

stadsdeel dunnen i.o.m. met belangengroepen (BG). 

b. Door BG wordt benadrukt dat dit geleidelijk moet gebeuren. 

c. Er komt een beheerplan waar de te dunnen vakken in opgenomen wordt. 

d. BG is tegen bomen kappen voor aanleg van mantels langs de paden. Afgesproken is 

dat het hooguit dunnen is in overleg met de BG. 

e. Op ligweide mogen minder bomen terugkomen dan er in het verleden zijn gekapt. 

f. Eiken noordzijde speelveld blijven staan. 

g. Uitzicht op de plas kan ook gecreëerd worden zonder bomen te kappen door te 

snoeien. 

h. Extra pad bij toestellen verdwijnt uit het ontwerp. 

i. Toestellenstrook wordt later in overleg ingericht. 

j. Berken blijven staan, mogelijk gedund. 

k. Er worden geen bosgedeeltes van de bosvakken gekapt ten behoeve van aanleg 

mantels of verbreden van grasstrook langs Plantijnpad. 

l. Doortrekken pad vanaf Fruinlaan houdt ontwerpster aan vast. BG zijn tegen. 

m. Eventuele kap van de middenberm en strook ten westen van het fietspad rondje 

Sloterplas in overleg met BG. 

n. Uitzicht op de plas vanaf Fruinlaan kan ook gecreëerd worden zonder bomen te 

kappen maar door te snoeien. 

o. Uit tekening blijkt dat er nog heel veel gekapt wordt omdat er maar weinig bestaande 

bomen op tekening staan. Volgens ontwerper is dit slechts indicatief. Kappen gebeurt 

in overleg met BG. 



p. Het verleggen van het pad wordt door alle BG onzinnig genoemd, is overbodig en 

gaat ten koste van bomen. Ontwerpster houdt hier aan vast. Voor zicht. Voor wie en 

waarom is en blijft volkomen onduidelijk. Naar bestuur en bestuurscommissie. 

q. Ook aan het pad over het grote veld houdt ontwerpster aan vast. Voor wie en 

waarom is niet duidelijk. Op de bezwaren van BG wordt door NW niet ingegaan. Naar 

bestuur en bestuurscommissie. 

r. De strook tussen fietspad en voetpad bij steiger wordt als iepen daar uitvallen 

opnieuw ingeplant met bomen. 

s. De paddenpoelen worden zoveel mogelijk ingepast in de bestaande boomstructuur. 

t. De locatie van de te planten bomen op het grote veld wordt in overleg met BG 

bepaalt d.m.v. plaatsen van bamboe stokken. 

u. De strook langs het Plantijnpad ten zuiden van het grote veld wordt niet gekapt, ook 

de klimbomen blijven staan. 

v. In de bloemenstrook worden geen bomen gekapt. Dat daar op tekening slechts een 

paar bestaande bomen staan is indicatief. Er wordt in overleg gedund. 

w. Verlaging oever langs Plantijngracht is wens ecoloog. BG vinden het onzinnig om 

goede bomen ervoor weg te halen en veel grondwerk hiervoor te verrichten. BG 

kunnen er mee leven als bomen verplant kunnen worden. 

x. Te verplanten bomen komen terug op het zuidelijkste veld voorbij de Plantijngracht. 
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