
Het is dit voorjaar al een hele 
tijd mooi zonnig weer. Kinde-
ren klauteren en springen 
weer  volop op het Dorps-
plein en op gepaste afstand 
onderhouden de dorpsgeno-
ten, oud én jong zich met el-
kaar rond de sokkel van 
Drechtje.  

Uitbundige jonge ouders met 
drie vrolijke kids, die hier nog 
maar een jaartje wonen, ra-
ken in gesprek met een oud 
echtpaar, dat al vóór de oor-
log met hun grote gezin aan 
de Rijksstraatweg in Duivend-
recht woonde, en heel veel 
in het dorp hebben zien ver-
anderen. Maar zegt de oude 
heer bijna plechtig: ‘ Wat wél 
altijd bleef waren die karak-
teristieke bomenrijen, die 
bomen hebben het aanzien 
van de Rijksstraatweg, de 
hoofdader van ons dorp, al-
tijd al bepaald. Hoogwaar-

dige bomen van vijftig, zestig 
jaar of ouder ‘.  

Klik hier voor een fotoimpres-
sie: ‘Rijksstraatweg, vroeger 
en nú de hoofdader van het 
dorp Duivendrecht’.

Rijksstraatweg ‘op de schop’ 
‘Dat zal toch nú ook wel zo 
blijven, als de gemeente met 
het geplande GROOT ON-
DERHOUD aan de slag gaat’, 
vraagt de jonge moeder zich 
hardop af ‘ik hoor hier een 
lange tijd helemaal niets 
meer over!’ 
De vader van het jonge ge-
zin weet te melden dat de 
Rijksstraatweg niet gereno-
veerd wordt; er verandert 
volgens de projectleiding 
niets aan de structuur van 
die zo gewaarde ‘AS’ van 
ons dorp. Er wordt slechts 
GROOT ONDERHOUD ge-
pleegd en de bewoners, die 

aan de Rijksstraatweg Noord 
en Zuid wonen zijn al geïn-
formeerd met een presenta-
tie.  

Kortste weg? 
De mogelijkheden over de 
nieuwe fietspaden, eventue-
le verbreding her en der en 
kleine aanpassingen zijn al 
geïnventariseerd.  
Maar… vervolgt de jonge 
vader:  er komen ook veel  
graafwerkzaamheden voor 
de riolering en het vervan-
gen van de elektriciteitska-
bel. Aannemers willen altijd 
de kortste weg – zij kunnen 
het de gemeente knap lastig 
maken -  en het zou zo maar 
kunnen dat daardoor een 
boom of een deel van een 
bomenrij vervangen moet 
worden.  
 
Kappen of creatief? 
Handhaven van onze bomen 
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transparant

Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

Bron: Google Street view
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of het kappen en nieuw 
aanplant hangt mede af van 
een bomen-onderzoek dat 
de laatste maanden uitge-
voerd en geanalyseerd is 
door experts, die door de 
gemeente Ouder-Amstel zijn 
ingeschakeld.  

‘Juist met bomen hebben de 
bewoners een hechte band. 
Het zijn net buren!’, zegt de 
oudere dame, met haar wijs-
vinger waarschuwend om-
hoog. 

Het was de jonge moeder 
tijdens haar wandelingetjes 
met de kinderwagen langs 
de Rijksstraatweg juist zo op-
gevallen dat de karakteristie-
ke hoge bomen die twee 
grote hevige stormen in het 
begin van dit kalenderjaar 
echt moeiteloos doorstaan 
hebben.    

Gemeente blijf in contact! 
Drechtje luistert met veel in-
teresse naar al die opgezette 
boompjes tussen de beide 

generaties. Drechtje weet 
ook dat er in het Duivend-
recht al vaak van de Boom 
der Kennis gegeten is. De kat 
uit de boom kijken is er niet 
meer bij: inwoners blijven 
continue hameren op be-
houd van hún karakteristieke 
natuur! Ook al schijnen die 
grootse plannen, voor de 
méér dan een kilometer lan-
ge weg door Duivendrecht, 
slechts een onderhoudsbeurt 
en staan ze daarom zo laag 
op de participatieladder. De 
gevolgen voor het aanzien 
van de eeuwenoude laan 
kunnen ongewenst en on-
gewild heel anders uitpak-
ken.  

Onder een stralende zorgelo-
ze hemel reageren steeds 
meer mensen op het actuele 
gespreksonderwerp. De al-
gemene reactie: het blijft ons 
iets te stil… Let op uw Saeck! 

 
De volgende Drechtje is za-
terdag 6 juni 2020  

Wat gaat goed?: 

De Amsterdam Golf Course 
(AOC), lid van de Groene 
Denktank van het Duivend-
rechts Kwartier, ondersteunt  
onze gemeente met waar-
devolle informatie voor de dit 
jaar te houden Milieu Effect 
Rapportage (MER). 

De Nederlandse Golf Federa-
tie had de Bird Watching Day 
2020 afgelast. De AOC niet.  

Vrijwilligers zijn op zaterdag 2 
mei ’20 in alle vroegte op 
pad gegaan. En zij hebben 
maar liefst zesenveertig, ja-
wel 46 (!) vogelsoorten ge-
spot! 

Alle op 2 mei jl. gespotte vo-
gelsoorten staan op: https://
waar neming.n l /geb ied/
view/240906 

Onderstaand foto’s AOC: 

Drechtje spreekt verder:               met nieuwsflits:
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