
‘Een Duivendrechts echt-
paar komt stevig gearmd 
naar Drechtje gelopen. 
‘Zoals ’t nu reilt en zeilt…’  
zegt de dame ‘ongeruste 
bewoners van 21 woonbo-
ten en nog meer (500!) 
huishoudens in de Zonne-
hof die hun Park kwijt ra-
ken. Dat raakt kant noch 
wal’… 

‘Haar echtgenoot meent 
begrepen te hebben dat 
er voor alle woonbootbe-
woners van rijkswege al 
gewerkt wordt aan repa-
ratiewetgeving. De ge-
meente is met de legalise-
ring van woonarken de 
boot ingegaan en moet 
‘gedwongen door de 
Raad van State’ een an-

dere koers varen, maar zal 
alle zeilen bijzetten om te 
zorgen dat de eigenaren 
van de woonboten geen 
averij oplopen en weer in 
rustig vaarwater terecht 
komen.  

Een doorgaans goedge-
mutste Zonnehofbewoner 
steekt hierna van wal:  ‘In 
1978 werden de flats in de 
Zonnehof gebouwd en 
voor de bewoners van de 
flats werd het Zonnehof-
park aangelegd: hun ei-
gen gemeenschappelijke 
‘tuin’. Jarenlang was dit 
een fijn park voor de be-
woners: een rustpunt tus-
sen al het ‘steen’.  
Veel vogelsoorten vonden 
het hier ook goed toeven, 

net zoals egeltjes, en konij-
nen’.  
Zijn gezicht betrekt: ‘De 
eerste bomen werden ge-
kapt voor de bouw van de 
nieuwe scholen en daarna 
werd al het lage groen 
weggesnoeid’. Hij vervolgt: 
‘Zonder vooraf overleg of 
enige aankondiging ver-
namen de Zonnehofbe-
woners dat er in een ge-
deelte van ’t (toch al flink 
ingekrompen) park een 
Natuurlijke Speelplek komt. 
De aanleg van de speel-
plek is na de zomer ge-
pland, na afloop van het 
broedseizoen. Hoezo na 
het broedseizoen?  Er valt 
nog maar bar weinig te 
broeden, want ’t meeste is 
al weggesnoeid!’.  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Een mevrouw pakt haar te-
lefoon en laat de omstan-
ders ’n paar recente foto’s 
zien: ‘Kijk, eind maart werd 
het stuk waar de speelplek 
moet komen, afgebakend 
met ’versierde’ takken. Drie 
weken later liggen deze tak-
ken her en der door het park 
verspreid. Het ook-weer-op-
ruimen van het takkenpro-
ject was klaarblijkelijk niet 
van belang… Het hele Zon-
nehofpark is intussen àl een 
Natuurlijke Speelplek!’  

Een meneer die regelmatig  
met zijn honden in de Zon-
nehof wandelt bevestigt dat 
de  kinderen door het hele 
park rennen, ondanks hun 
eigen afgebakende speel-
plaatsen, in bomen klim-
men, het grasveldje bij Jupi-
ter kaal trappen en de leer-
krachten vinden het alle-
maal prima. Alle omstanders 
vinden het een puik idee 
dat de schoolkinderen met 
een architect hun eigen 
‘natuurlijke’ speelplaats mo-
gen gaan inrichten en van-

zelfsprekend MOET er een 
afvaardiging van de huidige 
bewoners betrokken wor-
den. Niet alleen bij die 
speelplek voor de kids, maar 
vooral ook bij het wel of niet 
kappen van de overgeble-
ven bomen én  bij het toe-
komstige groenplan van hun 
eigen woongebied.’  
Hier moeten wij geen gras 
over laten groeien want 
waar de boom gevallen is, 
blijft hij liggen!’ concludeert 
een omstander. 
 

‘Bouwbedrijf de Nijs heeft 
onlangs een intentieover-
eenkomst getekend met de 
gemeente voor de bouw 
van nieuwe woningen in het 
Zonnehofpark’ 

Een mevrouw uit Diemen, 
die regelmatig op ’t plein in 
Duivendrecht d’r bood-
schappen komt doen,wil iets 
dat haar bezig houdt, delen 
met de mensen die bij 

Drechtje staan. 

Zij volgde de laatste twee 
jaar de samenwerkingsplan-
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nen, tussen Diemen, Uit-
hoorn, Ouder-Amstel en De 
Ronde Venen: DUO+. ‘Ik be-
grijp sinds kort dat een duo, 
het tweetal Uithoorn - Ou-
der-Amstel, als koppel op 
bijna alle terreinen gaat sa-
menwerken. De gemeente 
Diemen maakt heel bewust 
pas op de plaats.  
 

‘Het is geen DUO+ maar 
DUO- geworden’, grapt ie-
mand’. 

De Plussen en de Minnen 
voor de burgers en gemeen-
temedewerkers zijn nog on-
voldoende duidelijk voor de 
Raad om nu al te kunnen 
beslissen. De  Ronde Venen 
haakte al eerder af, toch?’ 

 ‘Waar die plus (+) voorstaat 
begrijp ik niet’, merkt een 
Duivendrechter op, ‘eerst 
waren er 4 gemeenten aan 
het flirten en dacht ik dat 
die ‘plus’ voor De Ronde 
Venen stond, dat zelf een 
samenvoeging  is van Mijd-
recht, Vinkeveen, Waver-
veen en Wilnis. En daar 
kwam  in 2011 Abcoude nog 
bij’.  
Laconiek reageert een jon-
ge man: ‘Het kwartet werd 
een trio en lijkt nu een du-
ootje te worden. Ik lees in 
meerdere artikelen dat eer-
dere samenwerkingen tus-
sen gemeentes geen kos-
tenbesparing opgeleverd 
heeft. Dé oplossing voor 
Ouder-Amstel op korte ter-
mijn weet ik eerlijk gezegd 
ook niet. Ik krijg te weinig in-

formatie uit Ouder-Amstel. 
Diemen en Uithoorn zijn 
opener met hun informatie, 
daar lees je veel meer over 
de perikelen. Ik vraag mij 
oprecht af die naam DUO 
nog wel van toepassing is?.’ 

‘Als kind had ik vroeger op 
school een heel goed cijfer 
voor topografie’ vertelt een 
pensioengerechtde trots ‘ik 
vond het heerlijk leren, al die 
kleine plaatsjes in Neder-
land. Laatst kwam mij een 
Nieuwe Atlas onder ogen. 
Daar staat te lezen: Twee-
honderd jaar geleden be-
stond Nederland uit 1.249 
gemeenten. Op 1 januari 
2015 waren daar 393 van 
over. Uit een objectieve sta-
tistische analyse blijkt dat dit 
er nog teveel zijn. De nieuwe 
gemeentekaart laat zien dat 
Nederland het beste uit 57 
regiogemeenten zou kun-
nen bestaan. Of ik dat zelf 
nog mee maak weet ik niet, 
maar dat het die kant op 
gaat staat voor mij net zo 

vast als Drechtje op haar 

sokkel!’ 

Drechtje weet heel zeker dat 

in elk dorp en in elke stad in 
ons land altijd in eigen stijl 
gefeest zal blijven worden. 
Kom maar op 27 april naar 
het Dorpsplein in Duivend-
recht! Dat kleurt Oranje. 

Drechtje verheugt zich op de 

a.s. Koningsdag en op 23 

mei wordt ‘Drechtje spreekt’ 

weer vervolgd. 


