
Drechtje las een reportage 
in het Parool van 4 maart 
jongstleden getiteld ‘Inves-
teren in OV blijft hard no-
dig’. ‘Op zich geeft ‘t artikel 
stof tot nadenken’, dacht 
zij, ‘maar… wacht eens 
even… 

Een korte alinea over Dui-
vendrecht trok natuurlijk 
haar aandacht. Jan Jager, 
planoloog en hoofdredac-
teur van de vakwebsite 
Stadszaken.nl, benadrukte 
het belang van mobiliteit bij 
gebiedsontwikkeling. Jager 
doelde daarmee onder an-
dere op het gebied rondom 
het station Duivendrecht, 
dat naar zijn zeggen meer 
potentie heeft als trein-, me-
tro- en busstation. Jager wijst 
erop dat kavels rondom de 
reeds aanwezige tram-, me-
tro- en treinverbindingen 

meer geld kunnen opleve-
ren als de stad de voorinves-
tering van die verbindingen 
aandurft. Kosten gaan voor 
de baat uit, oftewel ‘de me-
tro voor de wijk’, lijkt zijn re-
denering. 

‘Sloop moet als optie op ta-
fel liggen,’ leest Drechtje 
verder. Sloop! ‘Van voorna-
melijk rijtjeshuizen.’ 
 
Vol verbazing riep Drechtje 
de Stichtingen Oud Dui-
vendrecht en Vrienden van 
Duivendrecht erbij om op 13 
maart te reageren in het Pa-
rool met een ingezonden 
brief (klik hier) (pag. 23)  
Over de ‘rijtjeshuizen’, voor-
namelijk jaren-dertig oud-
bouw, prachtige monumen-
tale boerderijen en ’t be-
schermd dorpsgezicht.  
Maar Drechtje houdt óók 
van hoor- en wederhoor en 

trok de stoute schoenen 
aan. Op de uitnodiging om 
het bedoelde gebied aan 
het einde van de Rijks-
straatweg eens met eigen 
ogen te komen bekijken 
ging de planoloog gelukkig 
graag in. ‘Zo,’ dacht Drecht-
je, gaan wij graag in ge-
sprek met iemand als Jan 
Jager.  
De heer Jan Jager heeft al-
leen wat aansporing nodig 
om daadwerkelijk de af-
spraak te maken.  
Namens alle Duivendrech-
ters die pleiten voor groen, 
kleinschaligheid en behoud 
van het dorpse karakter ho-
ren we graag Jagers visie en 
op welke autoriteit die is ge-
baseerd.’ 

Wordt dus vervolgd.  

De volgende Drechtje is op 
zaterdag 23 maart a.s. 

Jagen op Duivendrecht
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Plannen_zienswijzen/190307_Ingezonden_brief_op_artikel_4_mrt_9_sloop_rijtjes_huizen_bij_station_Duivendrecht_moet_als_optie_op_tafel_liggen.pdf
http://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Plannen_zienswijzen/190307_Ingezonden_brief_op_artikel_4_mrt_9_sloop_rijtjes_huizen_bij_station_Duivendrecht_moet_als_optie_op_tafel_liggen.pdf


Wat gaat goed?: 

Groenonderhoud De Slinger 
Zoals bekend wordt het fietspad de Slinger 
geheel vernieuwd. Er wordt een nieuw weg-
dek, trottoir en verlichting aangebracht. Om 
mee te denken en inspraak te hebben zijn 
hiervoor een half jaar geleden inspraak-
avonden geweest voor buurtbewoners. Met 
elkaar is de beplanting gekozen en inzicht 
gekregen in hoe mooi het gaat worden. He-
laas moeten soms ook bomen sneuvelen die 
te gevaarlijk en te groot zijn geworden. Maar 
hiervoor komt ander mooi en bloemrijk 
groen voor terug. Dus nu even een kaalslag, 
maar straks krijgen we een mooie en groen 
fietspad voor terug. Wil je meer weten van 
wat er speelt in de buurt, lees Drechtje! 
En natuurlijk de site van de gemeente met 
alle gemeentelijke mededelingen (klik hier) 
en ‘t weekblad voor Ouder-Amstel (klik hier)  
In principe staan bij de laatste twee alle 
plannen en al dan niet verleende vergun-
ningen en wettelijk verplichte inspraakmoge-
lijkheden gepubliceerd. 

Schoolmeestershuis gemeentelijk monument 
Het is een ode aan het historisch karakter 
van Oud-Duivendrecht: een langgerekt dorp 
met oorspronkelijke lintbebouwing:   kerken 
en boerderijen aan weerskanten van de 
Rijksstraatweg, met daarachter landerijen. 
Dankzij enkele historische gebouwen is dit 
goed zichtbaar. 
Komend vanaf de Kloosterstraat, waar het 
Clarissenklooster stond en op de hoek het 
biljartcafé Brugzicht de Rijksstraatweg be-
groet, staan aan weerszijden huizen in Am-
sterdamse Schoolstijl, destijds gezien als chi-
que woningen voor de deftige medemens. 

Tussen deze woningen en het nu als ge-
meentelijk monument erkende schoolmees-
tershuis bij de protestantse kerk, ligt iets van 
de weg af de ruime boerenhoeve van de 
familie Mattijsen. De kerk, met daarachter d’ 
Oude School, vormt een ontroerend encla-
vetje, dat herinnert aan tijden van petten en 
klompjes, zoals het gevangenisje daar schuin 
tegenover onmiskenbaar de tijd van Swie-
bertje en Bromsnor terugbrengt, toen Saartje 
nog met de hand koffie zette. Op vrijdag  8 
maart 2019 kreeg het schoolmeestershuis uit  
handen van de wethouder een officieel 
schildje! 

Wat kan beter? 

Korenbloemstraat  
Hoe goed soms het historische karakter in 
Duivendrecht wordt gewaardeerd én er-
kend, hoe ‘slap lijken soms de knieën’ van 
onze bestuurders te zijn.  
Zoals het nog steeds hebben van een Wel-
standnota uit 2003. Ja, u leest het goed 
2003! Ondanks diverse urgente verzoeken 
van de Welstandcommissie, het Cultuur plat-
vorm, raadsleden, belangen groeperingen 
en inwoners.  
Ondanks dat in 2016 door de raad een ‘erf-
goed visie’ is opgesteld, zitten we nu in 2019 
en is die visie nog steeds niet verankerd in 
een juridisch kader.  
Dit geeft ontwikkelaars mogelijk gelegenheid  
de laatste restjes oud Duivendrecht in de 
waan van de huidige hoogconjunctuur en 
woningschaarste om Duivendrechts histo-
risch erfgoed op te offeren.   
Drechtje laat het er zeker niet bij zitten en 
gaat komende week met de ontwikkelaar 
en de gemeente om de tafel! 
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Drechtje nieuwsflits
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