
 

 

De kracht van de Sloterplas is ‘het groen’ 

19 april 2012 

 

 
De website Sloterplasidee is live. Sinds woensdag 18 april 2012 mag iedereen (die 
handig is met de computer) een pijltje met een lumineus idee op een digitale 
luchtfoto van de Sloterplas prikken. Met deze website hoopt het stadsdeel minimaal 
honderd ideeën te verzamelen die de Sloterplas tot trekpleister kunnen maken. Ook 
voor mensen van binnen de ring. Leuk, een beetje meer gezelligheid. Maar als ex-
bewoner van het centrum zeg ik: de kracht van de Sloterplas is ‘het groen’. 

 

Weg uit de hectische binnenstad 
Na zeventien jaar Jordaan verhuisde ik naar Slotermeer. Ik kende het hier al goed, 
want de jaren daarvoor ging ik iedere zaterdag naar het Sloterparkbad om baantjes 
te trekken. Een heerlijke workout in een zwembad waar nog ruimte is om te 
zwemmen. Eerst even een klein half uur fietsen om vanuit het bad genieten van 
prachtig uitzicht over de plas. Daarna soms nog een wandeling door het park of door 
de Heemtuin en het Ruige Riet. Helemaal onthaast kwam ik terug in die hectische 
binnenstad vol gebouwen en met veel te veel mensen per vierkante meter. 

 

De kracht van de natuur 

De Sloterplas met haar park is een heel fijn en uniek leefgebied van de stad 
Amsterdam. Je kunt er heerlijk wandelen, (water)sporten, onthaasten, barbecueën, 
picknicken en meer. Het is geen Vondelpark, Westerpark of Amstelpark. 
Rododendrons passen hier nu eenmaal niet. Grote dancefestivals die het groen 
aantasten evenmin. De natuur in het Sloterpark is prachtig, soms zelfs ruig. Dit komt 
onder andere door de oude bomen en de lage begroeiing daaronder. Dieren krijgen 
hierdoor een prettige verblijfplek. Regelmatig zie ik een grote uil en er schijnt een vos 
in de buurt rond te lopen. Maar steeds meer groen dreigt te verdwijnen. En 
oorspronkelijke groenelementen raken in verval. 

 

Behoud en verbeter 

Als voormalig centrumbewoner zeg ik: behoud dat groen, versterk het groen en ga 
verloedering tegen. Verbeter de kwaliteit van het water, zodat er weer gezwommen 
kan worden. Want met ‘het groen’ bedoel ik natuurlijk ook het blauw van de plas zelf. 
Sta hier en daar wat kleinschalige horeca toe en evenementen die in het natuurbeeld 
van het park passen. En knap de buurt rond het park wat op, vooral de toegang 

http://sloterplasidee.nl/
http://www.vriendenvandesloterplas.nl/


vanuit de stad. Dan wordt het een aantrekkelijk park voor mensen van binnen de 
ring. Even uitrusten. 

 

Prik ‘groen’ 
Beste Vrienden van de Sloterplas. Het stadsdeel wil honderd ideeën voor de 
Sloterplas vóór 1 juni 2012, de datum van de Sloterplasconferentie. Dat moet lukken: 
we zijn met honderden. Bent u net als ik voor behoud van het groen? Ga dan naar de 
website Sloterplasidee en plak er bomen, planten en ander groen bij en ideeën voor 
herstel van groenelementen die ooit mooi waren. 

 

Idee per post 
Bent u niet handig met de computer, maar wilt u toch een pijltje prikken? Stuur dan 
uw idee naar stadsdeel Nieuw-West, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam, onder 
vermelding van 'Sloterplasconferentie'. 

 

Eerdere artikelen over het onderwerp: 

Vrijdag 1 juni 2012: Sloterplasconferentie - Overspoel de Sloterplas met jouw 
ideeën, Westerpost 8 februari 2012 

Prikken maar!, Westerpost 18 april 2012 

 

Liane Zoeter 

 

 
 
^ Naar boven 
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