
‘Na een afwezigheid van 
drie weken vanwege de 
meivakantie heeft Drechtje 
haar wekelijkse spreek 
’kwartiertje’ weer hervat.  
 
De laatste weken is de na-
tuur flink aan de gang 
gegaan en alles is weer 
volop groen. In de singel 
zwemt een zwanenecht-
paar trots rond met hun 
jonkies. Het is ongetwijfeld 
hetzelfde paar als van vo-
rig jaar. De Molensingel is 
ook dit jaar weer een 
schitterend groen plaatje.  
En het is met name het 
’groen’ waarover Drechtje 
vandaag wordt aange-
klampt en geraadpleegd. 

Een dame uit de flat Sa-
turnus meldt Drechtje dat 

er onlangs twee grote 
populieren aan de Luna-
weg zijn gekapt. Volgens 
zeggen is dit gebeurd 
omdat enkele bewoners 
van de aanleunwoningen 
geklaagd hadden omdat 
de bomen hen teveel zon-
licht uit hun woningen zou 
ontnemen. Maar weet u 
Drechtje, het Reijgersbosch 

verdwijnt toch eerdaags? 
De helft van het complex 
staat al leeg. Heeft men 
de bewoners die last on-
dervonden van deze bo-
men, dan gewoon niet in-
tern kunnen laten verhui-
zen?  De grote bomen tus-

sen de A10 en onze flat 
Saturnus zijn enorme fijn-
stofvangers! Dat weet ie-
dereen en het is al hon-
derden keren ter sprake 
gebracht. Dit feit wordt 
weliswaar altijd weer be-
aamd maar er wordt ver-
volgens totaal geen reke-
ning mee gehouden; dat 
zie je maar!  

Drechtje hoort het allemaal 
gelaten aan. De kap had 
voorkomen kunnen wor-
den, maar dit keer had de 
groep van verontruste 
Duivendrechters (ja, ja, 
die van ‘groen en klein-
schalig’) jammer genoeg 
de bezwaartermijn over 
het hoofd gezien. Er rollen 
dan wel geen koppen, 

In het bronsgroen eikenhout? 
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Drechtje spreekt:



Drechtje spreekt verder:

maar het is wel direct: Kap-
pen! Een kwestie van jam-
mer, maar helaas… 
Een bewoner uit de flat Jupi-
ter laat weten dat het niet 
blijft bij het kappen van al-
leen deze twee bomen.  Op 
21 mei jl. waren er twee 
mannen grondmonsters in 
het Zonnehofplantsoen aan 
het nemen. Hij vernam van 
hen dat zij in opdracht van 
de gemeente werkten. Zo 
zou de kwaliteit van de bo-
dem te wensen over laten, 
er zouden bomen ziek zijn, 
en last but not least: er zou-
den bomen kùnnen om-
waaien! Ja…, op die manier 
is er natuurlijk altijd een stok,  
of in dit geval een hele 
boomstam, om een hond 
mee te slaan! 

Als pleister op de wonde 
wisten de mannen nog te 
vertellen, dat er wel weer 
nieuwe bomen zouden 
worden teruggeplaatst. 
Maar Drechtje, wat hèbben 
wij nu aan boompjes van 
ongeveer 2,5 meter? Het 

duurt jáááren voordat dit 
weer mooie en flinke fijn-
stofvangers zijn! 

Nòg een groenprobleem 
komt Drechtje ter ore. Wel-
iswaar speelt dit niet in 
Duivendrecht zelf maar in 
haar buur Ouderkerk a/d 
Amstel. Een Duivendrecht-
se mijnheer gaat af en toe 
in het weekeinde graag 
naar de Ouderkerkerplas 
om daar met zijn hond te 
wandelen en om dan 
meteen een mooie na-
tuurwandeling te maken. 
Zo ook een paar weken 
geleden.  
Bij aankomst bleek tot zijn 
grote verbijstering dat dit 
mooie stukje natuur volle-
dig verwoest was. Waar-
om?  
Het evenement ‘Dirt Ma-
niacs’ (een loopparcours 
met obstakels en modder) 
heeft daar op 11 april 
plaatsgevonden. Duidelijk 
nog steeds héél kwaad 
hierover vertelt hij verder. 



Drechtje spreekt verder:

Van de berichtgeving in het 
weekblad Ouder-Amstel nà 
afloop van het evenement 
werd ik niet veel wijzer, 

Drechtje! Eerst wordt gesteld: 

de gemeente heeft hier toe-
stemming voor gegeven 
nadat Groengebied Amstel-
land, de beheerder van het 
gebied, had aangegeven 
‘dat een dergelijk evene-
ment geen kwaad kon’!  En 
verder: wellicht gaat het 
gebied (volgens de info uit 
het weekblad), gebruikt 
worden als (permanent!) 
trainingscentrum. Het be-
stuur van het Groengebied 
Amstelland heeft begin april 
ingestemd met een pilot 
voor één seizoen. Om die 
reden zijn de obstakels van 
Dirt Maniacs in het terrein 
blijven staan en heeft de 
ondernemer (lees: Dirt Ma-
niacs) een vergunning aan-
gevraagd bij de gemeente 

OA! Weet je Drechtje: vol-

gens mij een gevalletje van 

het paard achter de wagen 
spannen!! Eerst het leed la-
ten geschieden en achteraf 
eens bekijken of er inder-
daad een vergunning voor 
wordt afgegeven? Of zie IK 
dit nu verkeerd? 

Rondje Internet leert dat het 
vorig jaar rond de Gaasper-
plas werd gehouden. Waar-
om zou Amsterdam het daar 
nou niet meer willen…? Lees 
het blog uit 2014 van de 
Heerlijkheid Gein. 

Al met al, wat is het ge-
volg? Wèg, weer een mooi 
stukje groengebied, wèg 
vogels, wèg bloemen, 
dàààg kinderen!  Tja, ook 
hier heeft ‘mijnheer De Uil’ 
het veld moeten ruimen… 
en voor degenen die hier-
over hun mening hebben, 
geldt kort gezegd: Snavel-
tjes toe! 

Of? Kom 13 juni gewoon 
gezellig stoepkrijten en/of 
kijken op t Dorpsplein. 

Voorbereidend werk

En dan modderen…

http://www.heliam.net/Gein/weblog/vergunning-dirt-maniacs.html
http://www.heliam.net/Gein/weblog/vergunning-dirt-maniacs.html

