
Na een zomer met extre-
me hitte, fikse hagelste-
nen en de zwaarste storm 
van de eeuw staat Drechtje 
als vanouds fier overeind 
en is nog steeds bij de 
pinken. Haar vingers jeu-
ken. Maandenlang heeft 
zij tegen versierde bouw-
hekken aangekeken en 
de bouwers op de vingers 
gezien en nu verheugt zij 
zich op de ingebruikne-
ming van ’t nieuwe Dorps-
huis. 

Meteen steekt een me-
vrouw, die al jaren in het 
Dorpshuis gymt, haar vin-
ger op: ‘Ons clubje voelt 
zich in de vingers gesne-
den omdat er te weinig 

plaats in het nieuwe ge-
bouw zou zijn voor de Dui-
vendrechtse clubs. De lei-
ding zegt dat wij dat uit 
onze duim zuigen, maar 
heeft zelf de juiste vinger 
nog niet op de zere plek 
kunnen leggen. Wij wach-
ten af in de hoop dat het 
indelen van het Dorpshuis 
geen natte vingerwerk 
blijkt en dat 3 oktober een 
vrolijke dag wordt voor 
alle gebruikers en bezoe-
kers’. 

Een meneer knipt met zijn 
vingers om de aandacht 
te trekken van het groepje 
dat bij Drechtje de dorpse 
zaken met elkaar deelt: 
‘De Zonnehofbewoners 

vinden een natuurspeel-
plaats bij de nieuwe scho-
len, een goed idee. Ech-
ter voor het bouwen van 
de scholen en het plaat-
sen van containers zijn al 
heel veel prachtige bo-
men gekapt. En iedereen  
kan op zijn  vingers natel-
len dat met de bouw van 
én een zorgcomplex in 
het plantsoen én een lint 
woningen langs het plant-
soen, het einde van de 
kap nog lang niet in zicht 
is. Dat ligt er duimendik 
bovenop! In de flats van 
de Zonnehof,  waar bijna 
een derde van de inwo-
ners van Duivendrecht 
woont, heeft een groep 
bewoners, die het groen-
gebied rondom de flats 

Een vinger in de pap hebben. 
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koppen bij elkaar gesto-
ken. Zij willen bij het ont-
werpen van de nieuwe 
plannen - net als de leer-
lingen van de scholen -  
een vinger in de pap 
hebben. En zullen niet 
door de vingers zien dat zij 
gepasseerd worden bij de 
herinrichting van hun ei-
gen park.’  ‘Pas op hoor! ‘ 
waarschuwt een voorbij-
ganger, ‘als je ze een vin-
ger geeft nemen ze de 
hele hand ! ‘Juist daarom’ 
zegt de meneer ‘ hebben 
wij de projectleiding op de 
vingers getikt  en hebben 
samen met de projectlei-
der, de beleidsambtenaar 
van de afdeling Groen, de 
bedenker van de natuur-
speeltuin en de ontwerp-
ster van de eerste schet-
sen, ter plekke het be-
oogde speelterrein beke-
ken’.  
 
Een andere Zonnehofbe-
woner steekt haar duim 
omhoog en vindt dat het 
heel goed is de ontwer-
pers op de vingers geke-
ken worden. Zij hoorde tot 
haar schrik dat er 11 (!)  
gezonde populieren ge-

veld moeten worden in 
verband met onveiligheid; 
terwijl de Bomenstichting 
duidelijk  adviseert om in 
verband met takbreuk bij 
oudere bomen (de popu-
lieren aldaar zijn 20-40 
jaar)  overbelaste takken 
in te nemen. Daar steekt 
de Bomenstichting haar 
vinger voor op!  

Een mevrouw uit De Haze-
laar, op weg naar de 
nieuwe groenteman, zegt: 
‘Ik begrijp er helemaal 
niets van. Houd die lui on-
der de duim, hoor! Wo-
ningstichting  Eigen Haard 
wil bij ons wooncomplex 
ook al gezonde berken la-
ten vellen. En van mijn 
vriendin hoorde ik  dat 
men er even aan dacht 
om elf lindebomen aan 
de Rijksstraatweg bij het 
Waddenland te kappen. 
De gemeente moet eens 
ophouden haar vingers 
aan onze bomen te bran-
den!’  
Een bewoonster van de 
Rijksstraatweg is wel te-
vreden over de inspraak 
die er 20 augustus jl. ge-
weest is over de renovatie 

van de heggen aan de 
Rijksstraatweg door Dui-
vendrecht. Dat heeft de 
gemeente weer wél goed 
in de vingers… 

‘Zal ik jullie eens zeggen 
waar die populieren  toen 
wij 40 jaar geleden in de 
Zonnehof kwamen wonen 
vandaan kwamen?‘ gie-
chelt een bewoner van 
Mercurius. ‘Ik zie ze nog 
komen… het leken wel to-
tempalen die de grond 
ingingen de afgezaagde 
populieren die moesten 
wijken voor de uitbreiding 
van de snelweg A2. Die 
waren goed precies  ge-
noeg voor Duivendrecht’. 
En nog iets deelt deze 
meneer met zijn dorpsge-
noten: ‘Weten jullie wat er 
met de die stoeptegels 
van de oude  schoolplei-
nen in het Zonnehofplant-
soen gebeurd is? Die zijn 
naar het Dorpsplein ge-
transporteerd en vorige 
week om het nieuwe 
Dorpshuis heen gelegd.’ 

. 



Op zich zijn wij  best voor 
hergebruik’ merkt een jong 
stel op ‘maar op de plaat-
jes ziet de bestrating van 
het nieuwe plein er echt 
heel anders uit. Laten wij 
met zijn allen duimen dat 
dit een tijdelijke oplossing is 
en dat het nieuwe plein 
gaat lijken op wat schetsen 
ons hebben laten zien.’  

Een koningsgezinde dame 
vraagt aan Drechtje of de 
Beatrixboom en het bijbe-
horende tekstbordje al 
weer terecht zi jn. Voor 
Drechtje is de verdwijning 
van de historische boom 
nog steeds een raadsel! 
Drechtje hoopt dat de ge-
meente met haar persoon-
tje, haar sokkel en ’t tekst-
plaatje zorgvuldiger om-
gaat, als zij na zaterdag 12 
september in depot gaat. 
En, dat Drechtje  haar ren-

tree maakt op een plein 
waarbij je je vingers aflikt. 

Voor Drechtje naar de op-

slag gaat,  is er vanwege 
Open Monumentendag za-
terdag 12 september a.s. 

tussen 12-14 uur: Rondom 
Drechtje Kom op met je 
kunst! Klik hier voor deze en 
de andere activiteiten. 

Het begint weer te rege-
nen, maar toch wil een 
heer,  die met zijn woonark 
al 50 jaar in de Duivend-
rechtse Vaart ligt, kwijt dat 
er in Amsterdam een Wa-
tervisie ligt, die verder gaat 
dan de grens van Amster-
dam en dat een goederen 
overslagplaats genoemd 
wordt als economische be-
drijvigheid voor die zijtak 
van de Amstel. POST.NL wil 
dolgraag!  Gelukkig houdt 
de Stichting Vrienden van 
Duivendrecht de vinger 
strak aan de pols. En wil 
ontwikkeling bevorderen in 
lijn met de omgeving en zal 
de vinger niet op de mond 
leggen. Klik voor de in-
spreektekst en het filmpje 
van het inspreken in de 
Amsterdamse raadscom-
missie.	  
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Inspreken in 
Amsterdam -> 

<- Dorpsplein 
op een zonni-
ge dag 

http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/Programma%20OMD%2012%20sept%202015.pdf
http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Zienswijzen_petitie_inspreken/150904_Inspreektekst_StVvD_Voortgangsrapportage_Watervisie_2040_gemAsd.pdf
https://youtu.be/F0Ov4R31mPc
http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/Programma%20OMD%2012%20sept%202015.pdf
http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Zienswijzen_petitie_inspreken/150904_Inspreektekst_StVvD_Voortgangsrapportage_Watervisie_2040_gemAsd.pdf
https://youtu.be/F0Ov4R31mPc

