
Toen Drechtje las over de voor-
genomen bomenkap bij de A9 
ontstond het gevoel: dit kan 
niet waar zijn. Wat een idioterie. 
Zijn ‘ze’ gek geworden. Krijgen 
we al niet genoeg milieu narig-
heid voor onze kiezen? Ik ga 
mee! 

Vergeet niet, dat heel veel in-
woners al gezondheidsklachten 
hebben – luchtwegproblemen, 
astma en andere ernstige kwa-
len. Dan wordt het gesprek 
over de luchtkwaliteit al snel 
een stuk minder abstract en 
vrijblijvend. Dan gaat het con-
creet over kinderen met astma 
en de noodzaak om te verhui-
zen. 

Zo ontstaat een diep gevoel 
van onbillijkheid en onrecht-
vaardigheid. Hoezo een pomp-
station aanleggen ten koste 
van zoveel bomen? Is klimaat-
verandering niet de grootste 
uitdaging van deze tijd? Rijden 
we straks niet allemaal elek-

trisch? Lezen ze geen kranten? 
Wie men spreekt vindt  de bo-
menkap A9 een dwaze stap. 
En met 3.094 handtekeningen 
tegen dendert de trein nog 
steeds door. Omdat er ooit een 
tracé besluit genomen is. Boos-
heid en onmacht vechten om 
voorrang.Wegverbreding is zel-
den een oplossing van het 
probleem.  

Plannen uit 2007! 
Wel wordt er meer dan 800 mil-
joen gestoken in de laatste fase 
van het  traject Almere-Am-
sterdam-Schiphol. De A9 wordt 
op het traject Amsterdam-ZO 
ondertunneld en de A9 bij Am-
stelveen wordt verdiept en gro-
tendeels overdekt uitgevoerd. 
Bij  Ouderkerk wordt de weg 
echter op een  6-meter hoog 
talud verbreed aangelegd én 
daarbovenop wordt er een 
pompstation gevestigd. Alleen 
daarom wordt  ‘bos’ gekapt, in 
de noordrand van het natuur-
gebied de Ronde Hoep. 

Voorzichtige steun door B&W  
Wel begint het er voorzichtig 
op te lijken dat ons lokale be-
stuur tot inkeer komt.  
Burgemeester Langenacker en 
wethouder Korrel (midden op 
de foto) overhandigden samen 
met leden van het burgerinitia-
tief op 29 oktober jl. de petitie 
met 3.094 handtekeningen aan 
leden van de Tweede Kamer. 
Klik hier voor het filmpje (1 min.) 

Neem klimaatdoelen serieus  
Oproep aan B&W weiger de 
kapvergunning en raadsleden 
stem 14 nov. tegen verbreding 
A9 en de komst van  het pomp-
station.  
Geef de minister een duidelijk 
signaal: Kap geen bomen voor 
een pompstation!  En kies be-
wust voor ons leefklimaat en de 
(dikwijls beschermde) dieren 
die nu tussen de 14.000 bomen  
wonen. 

De volgende Drechtje is zater-
dag 16 november a.s. 

Mee naar Den Haag voor 14.000 bomen  
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Drechtje spreekt …

 
TIP ONS 
Klik hier!

https://www.youtube.com/watch?v=svb5Ybums1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=svb5Ybums1M&feature=youtu.be
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje


Wat gaat goed?: 
 
Korenbloemstraat ontwikkeling 
Na bijsturing van de plannen door actieve be-
woners uit de straat en de Stichting Vrienden van 
Duivendrecht is de opbouw in de Korenbloem-
straat nu een positieve verandering in dit histori-
sche straatje.  
Onderstaande foto voorzijde. 

 

Onderstaande foto achterzijde 

Wat kan beter? 
  
De Nieuwe Kern? 
Onderstaande container staat (al enkele maan-
den) op de hoek van de Van der Madeweg en 
de Joan Muyskenweg. 
Blijkt maar weer dat Ouder-Amstel het Sudeten-
land van de regio Amsterdam-Amstelland is… 
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