
De start van de bouw van 
129 woningen in het Zonne-
hof zal binnenkort ‘gevierd’ 
worden met de traditionele 
eerste paal. Vroeger ging dat 
gepaard met geknal van 
vuurwerk. Dat is natuurlijk niet 
milieuvriendelijk en daar is 
men in de bouw dan ook 
mee gestopt. 

Met het oog op die eerste paal 
is het opmerkelijk dat op de dag 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen de huurders van Eigen 
Haard wonend in de Zonnehof 
een nieuwsbrief ‘De Zonnehof’ 
van maart 2018 ontvangen. 
Onder het kopje ‘Nieuwbouw 
van De Nijs naast de school’ 
wordt medegedeeld dat de 
start van de bouw waarschijnlijk 
pas na de bouwvak 2018 aan-
vangt. 

Maar Drechtje, er veranderen 
meer dingen in de bouw. Een 
belangrijke aanpassing van het 
Bouwbesluit per 1 juli 2018 en 

een wijziging van de Gaswet 
maken, dat nieuwbouw wonin-
gen niet langer verplicht wor-
den aangesloten op het aard-
gasnet. 

Meerdere inwoners van Dui-
vendrecht vinden dat de minis-
ters Ollongren en Wiebes de 
uitwerking daarvan goed doen. 
In hun brief van 3 april jl. aan de 
colleges van burgemeesters en 
wethouders inzake 'aardgasvrije 
wijken' doen zij de oproep: 

‘Graag roepen wij uw college 
op om in overleg met betrokken 
partijen te bezien wat de moge-
lijkheden zijn om deze nieuw-
bouwlocaties alsnog aardgasvrij 
op te leveren, zonder de bouw 
van nieuwe woningen te ver-
tragen. Hiermee kunt u voorko-
men dat woningen, als ze een-
maal zijn gerealiseerd, in de 
toekomst alsnog tegen hoge 
kosten van het aardgas af moe-
ten worden gehaald.’ (voor de 
brief klik hier). 

En, daarop vooruitlopend heb-
ben op 1 februari jl. alle deel-
nemers van de Metropoolregio 
Amsterdam (een samenwer-
kingsverband van de provincies 
Noord-Holland en Flevoland, 33 
gemeenten en de Vervoerregio 
Amsterdam) de Intentieover-
eenkomst Aardgasvrije Nieuw-
bouw Metropoolregio Amster-
dam ondertekend: 

‘Daartoe ondertekenen de ge-
meenten van de Metropoolre-
gio Amsterdam deze intentie-
overeenkomst om vanaf 1 fe-
bruari 2018 alle nieuwbouwpro-
jecten aardgasvrij te realiseren.’ 
(voor de intentieovereenkomst 
klik hier. 

Aanvullende informatie en dien-
sten van de gemeente aan in-
woners van de flats Saturnus en 
Jupiter mag nu zeker niet ach-
terwege blijven.   

Want: de reeds afgegeven vol-
ledige bouwvergunning voor 
nieuwbouw aan bouwbedrijf De 
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-04/afschrift-brief-over-aardgasvrije-wijken.pdf
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-04/afschrift-brief-over-aardgasvrije-wijken.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ycT1sKraAhXKJFAKHc7HCMQQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fdocument%2Fedb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8&usg=AOvVaw29_M17Zjq_y5dOSDTiHvaY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ycT1sKraAhXKJFAKHc7HCMQQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fdocument%2Fedb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8&usg=AOvVaw29_M17Zjq_y5dOSDTiHvaY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ycT1sKraAhXKJFAKHc7HCMQQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fdocument%2Fedb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8&usg=AOvVaw29_M17Zjq_y5dOSDTiHvaY
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-04/afschrift-brief-over-aardgasvrije-wijken.pdf
https://www.omgevingsweb.nl/cms/files/2018-04/afschrift-brief-over-aardgasvrije-wijken.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ycT1sKraAhXKJFAKHc7HCMQQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fdocument%2Fedb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8&usg=AOvVaw29_M17Zjq_y5dOSDTiHvaY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ycT1sKraAhXKJFAKHc7HCMQQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fdocument%2Fedb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8&usg=AOvVaw29_M17Zjq_y5dOSDTiHvaY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5ycT1sKraAhXKJFAKHc7HCMQQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.metropoolregioamsterdam.nl%2Fdocument%2Fedb336f5-658f-47f1-892c-6a49da77bab8&usg=AOvVaw29_M17Zjq_y5dOSDTiHvaY


Nijs gaat voor de gemeente 
toch niet fungeren als een 
schaamlap? Er wacht inwoners 
toch een bouwput en enkele 
jaren van bouwwerkzaamhe-
den? Of is er soms een gemeen-
telijke opstelling met niets doen 
alsof sprake is van een gepas-
seerd station?   

Drechtje, wil jij eens bij de ge-
meente langsgaan en een en 
ander aan de orde stellen? 

Ook onze nieuwe volksverte-
genwoordigers moeten toch in 
staat zijn het college en De Nijs  
zien te bewegen om de wonin-
gen in het Zonnehof gasvrij te 
bouwen? 
 
De Nijs is een top familiebedrijf 
en beroept zich er op een groot 
verantwoordelijkheidsbesef te 
hebben. Zaken als veiligheid, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaamheid 
– bedrijfsauto’s van De Nijs rijden 
op elektriciteit – staan hoog in 
het vaandel. En als de wonin-
gen in het Zonnehof in 2020 
worden opgeleverd, moet bin-
nen 10 jaar de verwarmingsin-
stallatie vervangen worden. Ver-
loochent Bouwbedrijf De Nijs 
niet, net als de gemeente lijkt te 
gaan doen, daarmee zijn eigen 
overtuiging? 

Wist je trouwens, Drechtje, dat 
Bouwbedrijf De Nijs zich commit-
teert aan de 5 pijlers van Bewus-
te Bouwers en daarvoor ook 
nog een certificaat op 1 juni 
2018 krijgt uitgereikt?  

De 5 pijlers hebben betrekking 
op milieu, omgeving, veiligheid, 
verzorgde bouwlocatie en vak-

mensen. Dat geeft vertrouwen 
op welke wijze bouwbedrijf De 
Nijs de werkzaamheden gaat 
uitvoeren. Dit wordt verder on-
dersteunt daar Bouwbedrijf De 
Nijs de gedragscode van Be-
wuste Bouwers op het project 
Nieuwbouw Zonnehof toepast.  
Bouwbedrijf De Nijs werkt dus 
milieubewust. Er is beleid voor 
afvalmanagement en energie-
besparing.  

Binnen het project Nieuwbouw 
Zonnehof is bouwbedrijf De Nijs 
zich bewust van de impact op 
het milieu en neemt maatrege-
len om de impact te verkleinen. 
Het bouwbedrijf faciliteert het 
project om op een duurzame 
wijze de werkzaamheden uit te 
voeren. 

Drechtje, zoals je van vele Dui-
vendrechters weet, is niet alleen 
het HOE maar ook het WAT er 
gebouwd wordt belangrijk: of-
wel het op een duurzame en 
toekomstbestendige wijze ont-
werpen en bouwen van het Pro-
ject Nieuwbouw Zonnehof.  

Maar wat houdt dat in?  

Het zou sowieso bijzonder ge-
waardeerd worden als Bouw-
bedrijf De Nijs voordat de bouw 
start een brief aan inwoners van 
Saturnus, Jupiter en Duivend-
recht stuurt om haar zo hooglijk 
gewaardeerd milieubewuste en 
duurzame bouwen op het 
bouwvlak Zonnehof toe te lich-
ten. Aanleiding daartoe is de op 
donderdag 29 maart van Minis-
ter Wiebes vernomen en heug-
lijke aankondiging van het ver-
vroegde einde van de fossiele 
gaswinning in Groningen. De 

gaswinning zal namelijk uiterlijk 
in 2030 tot nul zijn gereduceerd.  

Nou ja, Drechtje, wat betekent 
het als bouwbedrijf De Nijs 
nieuwbouw in de Zonnehof op 
de reeds afgesproken wijze met 
de gemeente realiseert? Krijgen 
de nieuwe inwoners van de 
Zonnehof energie aangeleverd 
zoals de afgelopen halve eeuw 
vanuit Groningen vanzelfspre-
kend was of gaan zij over op 
andere energie welke op de 
toekomst gericht is?  

Bouwbedrijf De Nijs zal zich be-
wust zijn van het feit dat de ter-
mijn van afschrijvingen van ma-
terieel om te koken, te verwar-
men etcetera veel meer dan 10 
jaar betreft. 

Drechtje wil je over deze kwestie 
je gedachten laten gaan? 
Gaarne hoort Duivendrecht van 
je.  

Nawoord redactie:  
Bestuursleden van de Stichting 
vrienden van Duivendrecht 
hebben afgelopen week direct 
contact opgenomen met de 
gemeente. En zullen komende 
week ook contact opnemen 
met De Nijs met als doel samen 
met gemeente en De Nijs de 
mogelijkheden voor een aard-
gasvrije Zonnehof ontwikkeling 
te onderzoeken. 

En via deze editie uiteraard ook 
de dringende oproep aan onze 
pas verkozen raadsleden het 
college op te dragen de nieu-
we woningen in de Zonnehof 
aardgasvrij te gaan bouwen.

Drechtje spreekt verder:
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Wat gaat goed?: 

Groenbeheerplan  
Sinds 12 maart 2018 hebben wij in onze Gemeen-
te een officieel goedgekeurd Groenbeheerplan.  

Hierin is aangegeven hoe er gesnoeid moet 
worden, wat de hoogte van sommige struiken 
mag zijn, dat we bomen afhankelijk van de situa-
tie nog kandabeleren en dat we op sommige 
plekken ook de natuur haar gang laten gaan, 
etc.  
En: dat bij grotere (onderhouds)werkzaamhe-
den, via de afdeling communicatie, inwoners 
actief geïnformeerd en/of betrokken moeten 
worden. 

Al met al is iedereen hier erg tevreden mee.  

Nu is het voor degene die het groenonderhoud 
voor de gemeente verzorgt, duidelijk wat wel en 
wat niet mag. 
Tijdens onze laatste vergadering over dit Groen-
beheerplan kwamen er ook voorbeelden langs 
over hoe het niet moet. Zo kwamen ook de pa-
den in het Venserpark ter sprake. Op sommige 
paden lag daar tot voor kort een dik, smerig 
bladerdek waardoor het er glad en vies was. 

Dank zij de, bij de vergadering aanwezige amb-
tenaar van Duo+ is dit snel opgelost. Binnen een 
week waren de paden allemaal bladvrij en ziet 
het er weer schoon en onderhouden uit.  

Complimenten en dank aan Duo+ voor het zo 
snel en adequaat schoonmaken van de paden, 
want ook dat mag wel eens gezegd worden. 

Buizerd gespot op Amsterdam Old Course (AOC) 
Vogelaar Hans Niekus maakte op 8 februari 
jongstleden bij hole 7 (de par 3 die gerenoveerd 
wordt) deze prachtige foto van een buizerd (La-
tijn: Buteo buteo). 

Altijd al willen weten welke vogelsoorten er op 
AOC zijn? Klik dan hier: https://waarneming.nl/
gebied/view/21351  

 

Wat kan beter? 

Oproep: Zonnehof #VANGASLOS ontwikkelen  
Vele bewoners hebben gehuild toen laatst de 
bomen voor de nieuwbouw werden gekapt.  
Helaas wilde onze gemeenteraad heel graag 
dat het Zonnehof werd volgebouwd.  
Laat diezelfde gemeenteraad er nu voor zorgen 
dat de woningbouwontwikkeling in de Zonnehof 
in ieder geval duurzaam en toekomstbestendig 
wordt gebouwd: dus zonder aardgas!  

Drechtje nieuwsflits

Volgende Drechtje is op 21april ’18 
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