
Reactie op ontwerp paden van het herinrichtingsplan Sloterpark Oost 

Graag willen wij  u informeren over ons standpunt aangaande een aantal paden van het herinrichtingsplan. De 
paden die het betreft vindt u terug in de bijgesloten tekening.  
Aanpassing en/of toevoeging van extra paden is volgens de ontwerpers van het herinrichtingsplan noodzakelijk om 
de toegankelijkheid van het park te verbeteren  
Wij zijn zeer tegen de voorgestelde wijziging en toevoeging van paden. Ons inziens is de toegankelijkheid van het 
park zonder de voorgestelde wijzigingen van het herinrichtingsplan ruim voldoende. Bovendien zijn tegenwoordig in 
Amsterdamse parken op voetpaden, fietsers toegestaan. Nu al rijden naast fietsen, ook regelmatig scooters op de 
voetpaden in het Sloterpark, ook al is dat formeel niet toegestaan. Echter: zoals u waarschijnlijk ook weet: de 
gemiddelde Amsterdammer houdt zich niet altijd aan alle regels, dit ervaren wij al dagelijks op de voetpaden in het 
park. Door lange rechte paden (lijnen) te creëren, neemt de mogelijkheid op harder (elektrisch) fietsen/rijden toe 
waardoor de onveiligheid van de voetgangers (m.n. ouderen, kinderen, honden) toe zal nemen.  
Bovendien betekent extra paden een door ons ongewenste verharding. Ook betekent het: vijf toegangen naar het 
Rondje en de Sloterplas in plaats van drie, die de stroken langs het Plantijnpad versnipperen. 
 
Specifiek 

Pad 1:  De doortrekking van het voetpad  creëert een uitnodiging voor fietsers en met name scooters om te 
scheuren over het pad en overlast te geven voor de voetgangers. Dit paadje nodigt uit om de kortste weg te nemen 
naar het Rondje en de plas in tegenstelling tot de huidige “omweg”. Het is onwenselijke verharding en groen moet 
hiervoor verdwijnen. 

Pad 2: Dit pad vervangt het huidige pad dat 20 meter verderop ligt (met paars ingetekend). Het huidige pad 
functioneert prima als ontsluiting van het park naar de buurt en vice versa. Verlegging hiervan kost onnodig geld. 
Door dit nieuw aan te leggen pad door te trekken vlak voor de huizen van de bewoners langs creëer je ook hier de 
kans van overlast en onveiligheid door fietsers en scooters. Verder loopt het pad bijna tegen de lindes van het 
trapezium aan en zit je met het pad in het wortelpakket van deze bomen. (De op tekening aangegeven bomen staan 
in werkelijkheid anders). Voor het pad wordt ook nog eens onnodig een flink deel van het bos gekapt. (gearceerd) 
waaronder zo’n 25 eiken. Het pad komt uit op een smal uitstapstrookje voor de huizen. Iets wat je niet wilt als er 
enkele meters verderop een goede bestaande ontsluiting ligt. 

Pad 3: Een extra pad langs het speelveld is gevaarlijk. Op dit veld spelen kinderen: ze voetballen, vliegeren, spelen 
tikkertje etc. Kinderen zijn niet bedacht op fietsers en scooters tijdens hun spel. Je creëert een gevaarlijke situatie 
ook voor de voetgangers. Het pad is ook onnodig voor de toegankelijkheid. Geen buurtbewoner klaagt over de 
bereikbaarheid van het park of water. Bezoekers komen via de Postjesweg en/of Comeniusstraat: via deze ingangen 
is het park prima te bereiken.  Een racebaan naar de steiger is onwenselijk. Beter is het om juist niet alles doorgaand 
te maken om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit nieuw aan te leggen pad wordt eveneens 
doorgetrokken voor de huizen van de bewoners. Voor pad 3 geldt (en ook voor pad 2) dat met name in deze wijk 
jonge gezinnen met kinderen wonen die regelmatig buiten voor de deur en het grasveld er tegenover spelen en dus 
heen en weer lopen. Doortrekken van de paden voor de huizen langs creëert zeer onveilige situaties.  
 
Wij hopen u duidelijk te hebben gemaakt dat wij faliekant tegen de hierboven geschetste herinrichting van de paden 
zijn en waarom. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Buren van het Sloterpark, 
Jacqueline Kalsbeek 
 
Vereniging Vrienden van de Sloterplas, 
Harriët Haakma Wagenaar 
 
Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart, 
Tineke Rombout  
 

 



 

 


