
Het wordt lente, de kro-
kusjes steken hun kopjes 
al boven de grond en de 
vogels beginnen al steeds 
meer te fluiten. Drechtje  
heeft vanwege de vakan-
tie twee weken lang nie-
mand gesproken en is 
benieuwd wat de inwo-
ners van Duivendrecht 
haar vandaag te melden 
hebben.  
 
Uit de Plusmarkt komt een 
man met een grote bood-
schappentas. Hij woont in 
de Zonnehof en heeft gis-
teren de Nieuwsbrief van 
de gemeente in de brie-
venbus gevonden. Vol-
gende week zaterdag is 
hij zéker van plan om naar 
de informatiemiddag in 

de Kantine van de Sport-
zaal te gaan om het ont-
werp van het Dorpsplein 
te bekijken. Mooi, dat dit 
ontwerp nu eindelijk de 
definitieve fase heeft be-
reikt! 

Ook heeft hij gelezen dat 
het ontwerp openbare 
ruimte Zonnehof nu defini-
tief geworden is. Het is 
hem alleen uit de Nieuws-
brief niet duidelijk of dit 
ontwerp op dezelfde dag 
ook ter inzage ligt. Als 
Zonnehofbewoner is hij, 
na jaren van plannenma-
kerij, -tig ontwerpen en di-
verse werkgroepen, vrese-
lijk nieuwsgierig naar het 
eindresultaat. Van het te-
keningetje er naast wordt 

hij namelijk geen steek wij-
zer. Ja, er komen extra 
woningen, dat zie ik wel. 
Maar wat komt er in dat 
’paasei’ met die groene 
ring er om heen? Drechtje 
tuurt met hem mee en 
nee… zij weet hier ook 
geen antwoord op. 

Een mevrouw met hondje 
(alle twee ook uit de Zon-
nehof) mengt zich in het 
gesprek. Op geagiteerde 
toon laat zij weten dat zij 
zich een week of twee ge-
leden rot geschrokken is. 
Zij trof toen nl. drie groen-
ambtenaren aan bij de 
populieren bij de flat Jupi-
ter.  
  

Dorpse perikelen 

GROEN EN KLEINSCHALIG                           STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT                              7 MAART 2015  

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

Geïnteresseerd en/of meer weten?         Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds?  Ons IBANnummer is NL70 INGB 00 0498 3590  in Duivendrecht

Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

Ze woont al heel lang in de 
flat en weet uit ervaring 
dat zo’n bezoek meestal 
niet veel goeds oplevert 
voor het behoud van de 
bomen! 

Ja Drechtje, jij weet immers 
ook dat het groen in het 
Zonnehofgebied zwaar de 
dupe is geworden van de 
recente bouwactiviteiten! 
Ik vind dan ook dat de 
gemeente bij elke nieuwe 
opdracht duidelijk aan 
moet geven dat het huidi-
ge groen niet verdwijnt, 
maar geïntegreerd wordt 
in de nieuwe plannen zoals 
ons ook is beloofd. Er is nog 
maar weinig groen over en 
mijn slogan is dan ook:  
   
   kappen met dat kappen! 

Mijnheer no.2 die ook in 
een van de flats woont, 
heeft met de komst van de 
nieuwe school geen moei-
te, maar dat het Zonne-
hofpark stilletjes aan ver-
dwijnt vindt hij erg jammer. 

Het park was toch een 
rustpuntvoor de bewoners. 
De nieuwe school/scholen. 
Afgelopen maandag 2 
maart was een heugelijke 
dag in het dorp. Alle kinde-
ren van de A. Bekema-
school en De Grote Beer 
verhuisden naar hun nieu-
we school. Het ziet er alle-
maal prachtig uit: leuke 
speelplaatsen omgeven 
door een hekwerk waar-
langs haagbeuk is geplant. 
Over een jaar of twee is dit 
dus een prachtige heg. 
Bovenop het dak staat het 
vol met zonnecollectoren 
voor eigen energie. Binnen 
is een grote hal, er zijn 
nieuwe meubeltjes en digi-
tale schoolborden. Moder-
ner kan het niet! De oude 
schoolmeubeltjes gaan 
niet in de afvalcontainer 
maar worden in een zee-
container verscheept naar 
Gambia, waarveel scholen 
niet eens over schoolmeu-
belen beschikken. Een pri-
ma idee: Drechtje wordt he-
lemaal warm van een 
dergelijk initiatief… 



Drechtje spreekt verder:

Toch hoort Drechtje ook wat 
minpuntjes o.a. van een 
passerende oma. Zij is deze 
week in de school geweest 
en vindt met name de klas-
lokalen op de tweede ver-
dieping aan de kleine 
kant. 
Op de oorspronkelijke te-
keningen stonden 24 tafels 
en stoeltjes per lokaal ge-
tekend, maar bij haar 
kleindochter zitten 29 kin-
deren in de klas. Een vader 
van drie kindjes weet te 
vertellen dat kinderen te-
genwoordig niet meer zo 
veel in hun klaslokaal zit-
ten, maar ook veel in de 
hal/speelzaal. De oma 
roept pinnig: Ja,dat kan 
wel zo zijn, maar daar kun-
nen ze toch niet allemaal 
tegelijkertijd zitten! Een 
moeder die alles staat aan 
te horen weet te vertellen 
dat er waarschijnlijk nu al 
één schoollokaal te weinig 
is. Daarom misschien 29 in 
plaats van 24 kinderen in 
één klas?  
Ach, zegt Drechtje, laten wij 
alles positief bekijken en 
eerst maar eens de officië-

le opening van de scholen 
op 24 april a.s. afwachten. 
De vader van de drie kind-
jes wil het ook nog even 
hebben over de geplande 
woningbouw in het Zonne-
hof. Worden dit koopwo-
ningen Drechtje, of wordt 
het sociale woningbouw? 
Als het koopwoningen 
worden is hij nl. bang dat 
die gekocht zullen gaan 
worden door Young Urban 
People (ofwel Yuppen). 
Ten eerste omdat die al-
leen een dergelijke woning 
kunnen betalen en ten 
tweede omdat zij dan toch 
dicht bij de stad wonen. 
Hijzelf heeft in de Kinker-
buurt gewoond, die vol-
gens hem de laatste 10 
jaar helemaal ‘veryupperi-
seerd’ is. Maar ook die 
trend is maar tijdelijk want 
zodra de yuppen yuppies 
krijgen, willen ze weer de 
stad uit en dan is een dorp 
als Duivendrecht natuurlijk 
een goede optie. Is dit zo-
maar een gedachtespinsel 
of een ver vooruitziende 
blik? Oef… hier moet zelfs 
Drechtje eens diep over 
nadenken. 


