
Over het Dorpsplein loopt 
een opa met een stel huppe-
lende Pietjes in mooie fluwe-
len pakken en fleurige mail-
lots. Prachtig geschminkt, 
kroeshaarpruiken, grote oor-
ringen, spierwitte pagekra-
gen en manchetten, glim-
mende gespschoenen, een 
dikke roe en een goedge-
vulde jutezak.  

‘Geen pietendiscussie alsje-
blieft!!’ roepen een paar 
pleinbezoekers terugdein-
zend’.  
Ik wil liever een boompje met 
jullie opzetten om te bereiken 
dat er voor elke inwoner op 
zijn minst één boom in het 
dorp komt te staan!  

Dat kan ik niet op eigen 
houtje’ meldt een jonge 
vrouw, die geen blad voor 
haar mond neemt: ‘Een dorp 
zonder bomen is als een huis-
kamer zonder planten, kaal 
en sfeerloos.  

Bomen vangen bovendien 
water op als het hard regent, 
ze bieden schaduw en koel-
te bij extreme hitte, ze ne-
men fijnstof op en voorzien 
ons van verse zuurstof. Ook in 

DUIVENDRECHT zijn de ge-
volgen van klimaatverande-
ring steeds meer zichtbaar’.  

Een heer, die eerst rustig de 
kat uit de boom keek, vult 
aan dat hij zo geniet van de 
bladeren in alle seizoenen.  
In de lente spatten de fris 
lichtgroene blaadjes uit de 
boomknoppen. In de zomer 
zitten de bomen vol blad en 
kleuren steeds donkerder 
groen. En nu in de herfst: 
prachtig verkleurende blade-
ren, die van de bomen val-
len!’ 

… een frisse wind door Duivendrecht waaien (en GFT nog an toe!)
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‘Elke boom is een ecosys-
teem op zichzelf en is daar-
mee een ideale schuilplaats 
en voedselbron voor allerlei 
fauna’, valt een ander hem 
bij. ’ Bloesem voor de bijen, 
vogels die nestelen, en dier-
tjes die onder de schors leven 
…’ ‘En wat te denken voor 
ecosysteem wereld’ vult ie-
mand aan? 

De gemeentebegroting wijst 
uit dat het gemeentebestuur 
het geld niet van de boom 
kan schudden, maar de bes-
te methode om de inwoners 
gezond én wel te houden is 
én blijft het in stand houden, 
verbeteren en aanvullen van 
het bomenbestand, vertelt 
een pittige dame, die jaren-
lang met een collectebus 
van het Astmafonds langs de 
deuren ging. 

Een actieve Duivendrechter 
liep de afgelopen zomer al 
mee met een groep natuur-
liefhebbers om gezamenlijk 
én met de wethouder Axel 
Boomgaars én een mede-
werker van de afdel ing 
GROEN de kwaliteit en de 
plek van een aantal bomen 
in Duivendrecht te beoorde-
len. Hij meldt dat alle bomen 
al geregistreerd zijn en dat 
het plan ‘Een boom voor elke 
Duivendrechter’ begint bij het 
vaststellen van de huidige 
aantal bomen. En dan kijken 
hoeveel er nog bij moeten. 
Dat klinkt als een verademing 
en opluchting… maar dan 
gaan de gesprekjes een 
beetje van de hak op de tak. 
Iedereen weet namelijk wel 
plekken in het dorp, waar be-
slist méér bomen moeten 
komen! Te beginnen in de 
eigen tuinen, en uiteraard in 
het Zonnehofplantsoen.  
Langs de uitvalswegen en in 
elke straat of plantsoentje, 
waar nu nog te weinig bo-
men staan.  
‘De betreffende wethouder 
heeft in elk geval zijn achter-
naam (Boomgaars!) mee’, 
merkt een passant lachend 
op. 

Alle voordelen van minstens 
een (1) boom per persoon 
passeren de revue: Naast de 
positieve effecten op de 
luchtkwaliteit geven bomen 
ook schaduw; en onttrekken 
grote bomen in Duivendrecht 
voor een deel de grote ver-
keersaders aan het zicht. 
Bomen verbeteren de struc-

tuur van de bodem en zor-
gen dat er meer water kan 
worden vastgehouden wat 
vermindering van waterover-
last kan geven. Een van de 
Pietjes vindt dat bomen er 
ook ‘gewoon’ mooi uitzien en 
mensen vrolijk en gezond 
maken!  

Voordat de mensen huis-
waarts keren om de landelij-
ke intocht van de Sinterklaas 
op tv mee te maken, merkt 
een jonge man op dat bo-
men óók van grote spirituele 
waarde zijn. Met een bos-
wandeling of een ommetje 
door het plantsoen ontspan-
nen we. Bossen zijn verankerd 
in onze cultuur en een bron 
van inspiratie. Dat blijkt uit de 
vele sprookjes die zich in het 
bos afspelen en uit de vele 
spreekwoorden waarin het 
woord ‘boom’ voorkomt. De 
Pietjes zetten ogenblikkelijk 
het oer-Hollandse liedje ‘Zie 
de maan schijnt door de 
bomen’ in! Enne… zegt een 
mevrouw tot slot: ‘Wat te 
denken van de kerstboom, 
die overal verschijnt als Sin-
terklaas straks plaats maakt 
voor Santa Claus…’ 

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 1 december a.s. 

Drechtje hoort verder:



Wat gaat goed?: 

Groeninrichting Zonnehof   
Er is op dit moment nog niets inhoudelijk te 
melden, er wordt naar data voor overleg 
tussen gemeente en inwoners gezocht.  

Wat kan heel veel beter? 
GFT nog aan toe én communicatie inwoners!  
Drechtje heeft resultaten van GFT-enquête 
aan raadsleden verstrekt en via social media 
gedeeld. Klik hier mocht je dat bericht ge-
mist hebben.  
Uit de enquete blijkt dat maar liefst 96% noch 
kliko noch meer wil betalen! 
In Weekblad Ouder-Amstel (14 nov. jl. pag. 4 
links onder en pag. 7 ook links onder) staan 

passages over de raadsvergadering over de 
invoering van kliko’s voor gft inzameling.  
Onderstaande schermprints uit Weekblad 
van Ouder-Amstel spreken voor zich ;-( 

Drechtje hoorde mede daarom echt heel 
veel gemopper rondom haar sokkel, want 
bijna niemand in Duivendrecht kon/kan er 
nog chocola van maken! 

Een motie (is raadsopdracht aan college iets 
te gaan doen) en een raadsbesluit staat 
vast (om, ondanks veel weerstand bij een 
deel? van de inwoners) GFT inzameling via 
kliko’s in te voeren. Huh? Is 96% maar een 
deel van de inwoners?  

Drechtje staat standvastig op haar sokkel, 
maar dat valt laatste tijd écht niet mee! 
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Drechtje nieuwsflits
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