
Drechtje vindt het steeds ge-
zelliger worden op het plein, 
de bomen zijn deze week de 
grond ingegaan en staan er 
fris en vrolijk bij. Drechtje gaat 
de komende twee weken op 
vakantie en hoopt daarna 
snel op het Dorpsplein te 
staan en alle activiteiten 
weer uit de eerste hand mee 
te maken.  

Heel blij is Drechtje dat de 
gemeente eindelijk obstakels 
bij de vijver achter bij Neptu-
nus heeft neergelegd zodat 
er niet meer wildgeparkeerd 
en in auto’s overnacht wordt. 
Drechtje hoorde ook een ne-
gatief geluid over ’t Dorps-
huis, want hoe reserveer je 
daar nu een zaaltje als inwo-
ner? Een mevrouw vult aan: 
‘Ik word er niet wijzer van... 
heb het gemeentehuis in 
Ouderkerk gebeld. Die zegt, 

vraag dat aan de beheer-
der... Wat blijkt, zijn ze verge-
ten telefoon aansluiting te 
plaatsen bij het dorpshuis! 
(Erg handig! NOT!) De be-
heerder is niet telefonisch te 
bereiken, ook niet via email 
en ben er zelfs 8 keer langs 
geweest. Wat denk je! De 
beheerder is nooit aanwezig! 
Lijkt wel een spook ambte-
naar! Ik heb 4 keer mijn tele-
foonnummer en email ach-
tergelaten met de vraag hoe 
of wat de procedures zijn om 
een zaal te huren. Ik ben hier 
nu al twee maanden mee 
zoet en vond het nu een keer 
tijd dit bij Drechtje te melden. 
Had ik natuurlijk veel eerder 
moeten doen, dus ik hoop 
dat ’t nu snel duidelijk wordt 
voor ons Duivendrechters. 

Duidelijkheid willen ook de 
Zonnehofbewoners. En wel 
over de voorgenomen bo-
menkap van 17! bomen, die 

plaats moeten maken voor 
een natuurlijke speeltuin?! 
Nou ja, hoe verzin je dát. Het 
Zonnehofpark is ooit aange-
legd als groene oase voor de 
flatbewoners. Het is al erg 
genoeg dat er bomen weg-
moeten vanwege de extra 
bebouwing, maar ook voor 
een natuurlijke speeltuin?  
Afgelopen dinsdag was er 
een hoorzitting en stukken uit 
de pleitnota van één van de 
bezwaarmakers zijn als inge-
zonden brief onderstaand 
opgenomen.  
Het is een heel betoog, dus 
ga er maar goed voor zitten!  

Artikel 5 Bomenverordening – 
waarderingscriteria 
De leden van de bezwaar-
commissie hadden zich heel 
goed ingelezen en vroegen 
op de hoorzitting aan de 
gemeente waarom, ondanks 
het puntenaantal van 65, de 
vergunning was verleend. 

Staat de gemeente boven haar eigen regels voor de bomenkap…? 
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Drechtje spreekt:
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Drechtje spreekt verder:
In de Bomenverordening staat 
namelijk (art. 5): 
 ‘Bij een totaalscore van 50 pun-
ten of meer volgt een negatief 
advies voor het verlenen van een 
vergunning’. De gemeente sta-
melde en hakkelde in haar ant-
woord en zei dat die bepaling er 
wel stond, maar dat de verorde-
ning nooit zo was bedoeld. Nou 
ja?! Gemeenteraad stelt in 2014 
duidelijke regels vast encollege 
gaat daar gewoon aan voorbij! 

Harde randvoorwaarden Stede-
bouwkundig Plan Zonnehof 
Toen kwam de behandeling van 
de Pleitnota aan de beurt. Be-
woonster vertelde dat in een an-
der vastgesteld document met 
harde randvoorwaarden, zie pa-
gina 20 van het vastgestelde 
Stedebouwkundig Plan Zonne-
hof, staat: 
‘Het schoolplein ligt (grotendeels) 
ten westen van het schoolge-
bouw. Het is openbaar toegan-
kelijk, en mag een uitloop krijgen 
in een ‘natuurspeeltuin’ in het 
bestaande bosgebied, zoals 
eveneens aangegeven.’  
Deze bomenkap van 17 bomen, 
waaronder 6 grote populieren, 
staat haaks op ‘mag een uitloop 
krijgen in een ‘natuurspeeltuin’ in 
het bestaande bosgebied’. Dit 
bestaande bosgebied is weg als 
de bomenkap doorgaat! Het zijn 
juíst deze populieren met hun 
mooie dikke stammen en scha-
duw gevend, verkoelend en 
luchtzuiverend bladerdak, die 

ervoor zorgen dat dit gebied als  
een bosgebied geïnterpreteerd 
wordt.  
Wat houdt een harde randvoor-
waarde van een Stedebouw-
kundig Plan in bij de gemeente 
Ouder-Amstel?  

Derving woongenot 
Het mooie en groene uitzicht zal 
als het aan de gemeente ligt 
drastisch veranderen, gaat be-
woonster verder. De luchtkwaliteit 
zal door de bomenkap verslech-
teren door toename van CO2 en 
fijnstof, voor schoolgaande kin-
deren en Zonnehofbewoners een 
onwenseli jke en ongezonde 
zaak. De luchtkwaliteit laat hier al 
te wensen over. 
Bovendien zijn de bomen een 
fijne groene buffer tussen de flat 
Jupiter en de school, die per slot 
van rekening toch al 7 meter 
dichterbij de flat gebouwd is dan 
oorspronkelijk was bedoeld. De 
kap van de populieren zal ervoor 
zorgen dat de groenbeleving, 
biodiversiteit en duurzaamheid 
van dit gebied sterk afneemt.  
Het is ongunstig voor veel bijzon-
dere vogelsoorten die allemaal 
juíst van de aanwezigheid van 
deze grote populieren gebruik 
maken. De aanwezigheid van 
deze grote bomen en de rijke 
vogelpopulatie verhogen het 
woongenot en groenbeleving 
van héél veel Zonnehofbewo-
ners. Was het Zonnehofpark juist 
niet bedoeld voor de flatbewo-
ners? 



Weerlegging uitgebreid in-
spraaktraject  
De behandeling van de Pleit-
nota van de bewoonster ver-
volgd met haar weerlegging 
van het door de gemeente 
aangevoerde aspect dat er 
sprake is geweest van een 
uitgebreide  inspraak voor de 
locatie van de natuurlijke 
speeltuin, zoals aangehaald in 
het Weekblad voor Ouder-
Amstel, van 16 december 
2015, pagina 7.  
‘In het inrichtingsplan is de lo-
catie bepaald en dit is uitge-
breid besproken met de be-
woners tijdens de verschillen-
de informatiebijeenkomsten.’ 
‘Knip-plak’ uit de Pleitnota: 
‘Begin 2012 heeft inderdaad 
een drietal informatieve bij-
eenkomsten plaatsgevonden 
over het Inrichtings- en Beeld-
kwaliteitsplan voor het Zonne-
hofgebied.  Een piepkleine 
groep bewoners, waaronder 
ik als enige uit de Zonnehof, 
hebben input geleverd tijdens 
deze drie bijeenkomsten. Dit 
ging over materiaalkeuze, te 
gebruiken kleuren, bebou-
wing, veiligheid en openbare 
ruimte. Als deelneemster aan 
deze bijeenkomsten verklaar 
ik dat de locatie van de na-
tuurspeeltuin niet als zodanig 
ter sprake is gekomen, noch 
dat wij zouden hebben inge-
stemd met een massale bo-
menkap om aanleg van een 
natuurlijke speeltuin op deze 
locatie te realiseren.  
Dat blijkt ook uit de samenvat-
ting van de voorkeuren van 
ons deelnemers. Beeldkwali-
teitsplan, op pagina 82.  
* Behoud zoveel mogelijk be-
staande bomen; 

* Plant zoveel mogelijk bomen 
tussen de nieuwbouw; 
* Kies bijzondere bomen om-
speciale plekken te bena-
drukken;  
* Stimuleer spelen in natuurlijke 
setting. 
Wat houden de voorkeuren 
van de deelnemers in bij het 
Inrichtings- en Beeldkwaliteits-
plan bij de gemeente Ouder-
Amstel? 
Medio 2014 er wordt ’n Werk-
groep Inrichtingsplan Dorps-
plein opgericht.  
Waarom géén Werkgroep In-
richtingsplan Zonnehofge-
bied? 
Maart 2015 de Nieuwsbrief 
Dorpshart Maart 2015 ligt in 
onze brievenbus. Aankondi-
ging van een informatiemid-
dag in de kantine van Sport-
zaal Duivendrecht op zater-
dag 14 maart 2015 én infor-
matie over het Definitief Ont-
werp Dorpsplein en het Defini-
tief Ontwerp Zonnehof. Ik ci-
teer uit de nieuwsbrief: 
’Afgelopen maanden hebben 
in deze werkgroep vertegen-
woordigers van bewoners, 
winkeliers en gemeente sa-
men met ontwerper Rob van 
Dijk aan dit ontwerp gewerkt. 
In het Definitieve Ontwerp 
Dorpshart zijn ook de opmer-
kingen meegenomen die op 
de informatieavond van 29 
oktober werden gemaakt’.  
Dus nog steeds géén werk-
groep Inrichtingsplan Zonne-
hofgebied?!  
En er staat in de Nieuwsbrief: 
‘Op de basisscholen en kin-
deropvang worden kinderen 
uitgedaagd mee te denken 
over een natuurlijke speelplek. 
Op 23 maart 2015 beginnen 
ze met een gezamenlijke af-

trap. Dan volgen themawe-
ken, crealessen en bezoeken 
aan andere natuurlijke speel-
plekken. Een ontwerper gaat 
vervolgens met alle ideeën 
van de kinderen aan de slag 
om een ontwerp speciaal 
voor Duivendrecht te maken.’ 
Zaterdag 14 maart 2015 op 
deze informatiemiddag was ik 
aanwezig. Ik heb aan verschil-
lende aanwezige Zonnehof-
bewoners gevraagd of zij be-
trokken waren geweest bij het 
Definitief Ontwerp Zonnehof. 
Nee, dat was niet het geval, 
ook waren ze niet uitgeno-
digd om mee te denken over 
de natuurlijke speelplek. 
Bewoners en belanghebben-
den van de Zonnehof hebben 
tijdens die middag direct con-
tact gelegd met de project-
leider Dorpshart en zij hebben 
erop aangedrongen om sa-
men met de scholen deel te 
nemen aan de uitwerkings-
plannen Zonnehof met een 
natuurlijke speeltuin. 
Maandag 15 juni 2015 op initi-
atief van bewoners is er dan 
een eerste overleg in de tijde-
lijke kantine van Sportzaal 
Duivendrecht met de project-
leider en de bewoners van de 
Zonnehof. Vertegenwoordi-
gers van de scholen zijn daar 
overigens niet bij uitgenodigd 
door de gemeente. 
Tijdens deze bijeenkomst kre-
gen wij een algemene pre-
sentatie over de plannen van 
het Dorpshart: Dorpsplein en 
Zonnehof.  Als Zonnehofbe-
woners hebben wij aange-
drongen op deelname aan 
de verdere uitwerkingsplan-
nen van de Zonnehof. Wij 
hebben de projectleider ge-
vraagd om niet alleen met de 

Drechtje spreekt verder:
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Drechtje spreekt verder:

scholen maar ook met ons 
bewoners te overleggen. Net 
zoals dat is gedaan bij de 
plannen van het Dorpsplein. 
Wij wilden vooral weten wat 
de plannen nu concreet in-
hielden voor het behoud van 
bomen en groen, zoals opge-
nomen in het Beeldkwaliteits-
plan Zonnehof. 
Maandag 24 augustus 2015 de 
gevolgen van het aanleggen 
van een natuurlijke speeltuin 
worden ons Zonnehofbewo-
ners nu echt pijnlijk duidelijk. 
Samen met de gemeente en 
de ontwerpster van de natuur-
lijke speeltuin, wordt de ge-
plande locatie bezocht. Tijdens 
het ‘bomenrondje’, zoals wij 
dat nu noemen, waren wij to-
taal verbijsterd. Gemeente en 
ontwerpster, gewapend met 
rood-wit lint, hingen dit lint om 
alle grote populieren en wat 
kleinere bomen, inhoudende 
dat deze bomen weg moeten. 
Dit kon toch niet waar zijn?  We 
kregen de indruk dat de ge-
meente zo veel bomen aan-
wees, zodat we uiteindelijk op 
een compromis uit zou komen 
voor het werkelijke aantal te 
kappen bomen. Door een 
aantal bewoners werd ook 
voorgesteld de bomenkap ge-
faseerd, verspreid over een 
aantal jaren, te doen zodat 
niet alle aangewezen bomen 
in één keer weg hoeven. Er zijn 
en moeten in het Zonnehof-
gebied door de woningopga-
ve en ’t nieuwe schoolgebouw 
al genoeg bomen weg!!  Ook 
werd door bewoners voorge-
steld de locatie van de natuur-
lijke speeltuin op te schuiven, 
zodat de bomen behouden 
kunnen blijven. 
Maandag 18 januari 2016 was 
ik zelf niet aanwezig bij het in-

formeel overleg in het ge-
meentehuis tussen de verant-
woordeli jk wethouder van 
Groen Links, vertegenwoordi-
gers van bewoners, scholen en 
de projectleider. Ik heb ge-
hoord dat de scholen begrip 
hebben voor de argumenten 
van de Zonnehofbewoners en 
ervoor open staan de plek van 
de natuurlijke speeltuin een 
stuk op te schuiven, zodat er 
niet zo veel of geen bomen 
hoeven te sneuvelen.’ 

Weerlegging enige locatie na-
tuurlijke speeltuin  
Tegen de andere argumenten 
aangehaald in het Weekblad 
van 16 december 2015 gaat 
tijdens de hoorzitting de ande-
re bezwaarmaker in.  Namelijk 
dat de locatie van de natuur-
lijke speeltuin, precies tegen 
het hek van de scholen moet 
komen, zodat de kinderen di-
rect en veilig uit school er naar 
toe kunnen. Tja, dit is bijzonder 
zegt hij, omdat de kinderen 
voor het kunnen spelen op het 
voetbalveld de soms drukke 
Astronautenweg moeten over-
steken. Voor ’t voetbalveldje is 
een autoweg oversteken dan 
geen probleem? En een stukje 
opschuiven van de natuurlijke 
speeltuin, zodat de kinderen 
een stukje moeten lopen kan 
niet? Hij gaat verder en zegt 
dat in het krantenartikel ge-
zegd wordt dat de voorgeno-
men nieuwbouw een andere 
plek van de natuurlijke plek in 
de weg staat. Ook dat is op-
merkelijk. De scholen zijn 7 me-
ter opgeschoven richting de 
flat Jupiter, zou dan de nieuw-
bouw niet 10/15 meter kunnen 
opschuiven richting Saturnus? 
We lezen ook in een ander ar-
tikel dat de samenwerking met 

de Zonnehuisgroep voor de 
bouwplannen is beëindigd. 
Dus volop gelegenheid om 
met de nieuwe partijen over 
een iets opgeschoven bouw-
vlak te praten! Er moet sowieso 
wat ruimte tussen de scholen 
en de nieuwbouw komen, dus 
waarom niet natuurlijk spelen 
op de plek aan de noordkant 
van de scholen die nu al als 
natuurlijke speeltuin door ze in 
gebruik is genomen?  Goed 
bezig denken wij als bewoners: 
nu doorpakken scholen!’ 
 
Drechtje weet genoeg  
De criteria uit de Bomenveror-
dening zijn klip en klaar. Boven 
de 50 punten, wordt een kap-
aanvraag geweigerd.  
Ook de uitgangspunten van 
het Stedebouwkundig- en het 
Beeldkwaliteitsplan zijn voor 
behoud van de bomen.  
De gang van zaken staat 
haaks op ‘Samen maken we 
Ouder-Amstel’.  
Er heeft géén uitgebreid in-
spraaktraject plaatsgevonden 
voor de locatie van de natuur-
lijke speeltuin en het Definitief 
Ontwerp van de Zonnehof. Uit 
de handtekeningenactie blijkt 
dat 70% van de onderteke-
naars Zonnehofbewoners zijn, 
die allemaal graag zouden 
willen dat de natuurlijke speel-
plaats gerealiseerd wordt op 
de plek van de huidige speel-
plaats, zodat er geen bomen 
hoeven te sneuvelen.   
Ook de scholen willen tege-
moet komen aan de wensen 
van de bewoners en vinden 
het niet erg om voor het voet-
balveldje en ’t natuurlijk spelen 
een stukje te moeten lopen 
met de kinderen. 
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Gegeven al deze punten en het feit dat nu 
alleen nog ’t college van B&W de bomen-
kap, blijkbaar door haar eigen regels te 
overtreden, wil doorvoeren, hoopt Drechtje  
dat de leden van de bezwaarcommissie in 
hun  onafhankelijke rol, het B&W besluit 
17 bomen te kappen, nietig zal verklaren. 


