
De kantoren op Entrada, ooit 
neergezet als een soort en-
tree naar en van metrostation 
Van der Madeweg, zijn bin-
nen de bebouwde kom van 
Duivendrecht nauwelijks echt 
in beeld geweest.  

De Chinese Muur, zoals Jupi-
ter en Neptunus aangeduid 
worden, sloten het zicht op 
de kantorenlocatie mooi af. 
Duivendrechters kwamen er 
hooguit met auto, wande-
lend, fietsend of voor een rit-
je met de metro voorbij. Die 
afgeslotenheid blijkt weder-
om in de nieuwste bouw-
plannen die nu ter tafel lig-
gen.  

Weerstand i.r.t. Zonnehof 
Al lang wordt er gesteggeld 
over ongeveer duizend te 
bouwen woningen. Het pro-
ject stuit op weerstand. Te-
recht want achter de Chine-

se Muur is 'Park Zonnehof' 
ontstaan. Dat is propvol ge-
bouwd  waar voorheen het 
groen was voor de bewoners 
van de flats Saturnus, Jupiter 
en Neptunus. Daar huren is 
niet voor Duivendrechters 
bestemd wegens niet op te 
brengen huur. Ruim een jaar 
na oplevering nog steeds 
niet volledig bewoond.  

De vergelijking met 'Park 
Zonnehof' dringt zich onwille-
keurig op. Niet leuk vond 
men, toen dat te berde ge-
bracht werd tijdens de bij-
eenkomst op maandag 14 
september ’20 over de toe-
komst van de Entrada – loca-
tie.  

Entrada, een heel blij plan 
Enthousiast werden aange-
paste plannen uiteengezet. 
Het wijkje wordt zo gebouwd 
dat een 'community' ont-

staat, een 'collectieve hof', 
Eigenlijk een in zichzelf beslo-
ten hofje. Starters en studen-
ten wonen hoog en midden-
groepen wonen lager en 
daar weer onder zitten 'ex-
tended families' en de meer 
draagkrachtigen.  

Natuurlijk  zijn de ontwikke-
laars voor duurzaam bou-
wen, wat dacht je dan? En 
veiligheid: vanzelfsprekend, 
dus veel voordeuren om 
vreemde gasten in de gaten 
te houden. 

Daktuintjes, fietsenstallingen, 
een piepklein parkje, een 
'arboretum' en een 'kweek-
hof', het kan allemaal.  

En, oh ja hoe leuk! Het Bloo-
kermeer. Dát is nog eens een 
ontmoetingsplek voor jong 
en oud, of niet? Maar ook 
zorgen over de diepte van 
het meer, gevaarlijk voor spe-
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lende kindjes, is het wel zo 
geschikt voor recreatie? 

Een schooltje, kantoren, een 
winkeltje, horeca, roept u 
maar, kan zo ingetekend 
worden. Net zoiets als een 
hotel/bed & breakfast voor 
'short of long stay'.  

Het ouwe dorp Duivendrecht 
heeft het nakijken…  
Hoe is de verbinding naar 
het dorp Duivendrecht? Las-
tig want een onderdoorgang 
in Neptunus maken was een 
slecht plan.  

Er werd geopperd dat tussen 
Neptunus en Van der Ma-
deweg iets te winnen valt 
met een parkachtige aan-
sluiting? Dat heet dan door-
waadbaar bezig zijn. Onze 
voorouders bedoelden daar 
water mee, de ontwikkelaars 
bedoelen tussen de huizen-
massa zien door te komen.  

Om het rendabel te maken 
voor investeerders moeten er 
hoge woontorens komen. Ze 
praten nu over 60 en aarze-
lend 70 meter hoog, 2 keer 
zo hoog als Neptunus en dat 
vlakbij.  

Te hoog? Ja, maar… het 
worden super slanke ge-
bouwen van 25x25 mtr. Terwijl 
normaal is 30 mtr. en meer. 
Overigens is het nieuwe wo-

nen klein, zoiets als 30 vier-
kante meter oppervlakte.  

De trend op ’t ogenblik is 
echter, hoe naar!, dat men-
sen uit de regio Amsterdam 
wegtrekken om in het oosten 
van het land hun heil te zoe-
ken in een huis met een tuin.  

En straks zitten we weer met 
niet te verhuren of te verko-
pen appartementen… Nou, 
nee hoor, want de woonbe-
hoefte is zo groot. Het weini-
ge en ook krappe aan socia-
le huurwoningen?  

Tsja… hoog steen en glas dat 
weleens uitzicht belemme-
rend werkt… ach… hoe mooi 
is dit plan wel niet, zo’n rijk-
dom aan woningsoorten en 
hoe fijn is het om er te wo-
nen? En natuurlijk zo dicht bij 
de metro en dus de stad?  

Dit mooie plan heeft kans 
van slagen en gaat de be-
sluitvorming in. Jawel, er zul-
len zienswijzen komen, juridi-
sche procedures misschien 
tot aan de Raad van State… 
maar dan in 2025, ja, dan 
staat er wel wat! 

Volgende Drechtje is zater-
dag 3 oktober 2020. 

Wat gaat goed?: 

Open Monumentendag 
Door stichting Oud Duivend-
recht  was vorig weekend  
een coronaproof  Open Mo-
numenten Programma  ge-
organiseerd. Klik hier voor de 
impressie van de aftrap. 

Er is heel veel vraag naar de 
wandel- en fietsroutes dat al 
bij gedrukt is. Het groene 
kastje tussen de twee mo-
numentale boerderijen is al-
weer gevuld! 

Met dank aan jou, Antonius-
hoeve 
Is een collectie verhalen over 
een afgeschreven boerderij 
in Duivendrecht die door in-
grijpen van dorpsbewoners 
een rijksmonument werd. 
Met een toekomst, waar nu 
jonge mensen die toekomst 
op bijzondere wijze inrichten.  
Het is daarmee een eerbe-
toon aan de schoonheid van 
cultureel erfgoed, gegoten 
in de vorm van een klassieke 
kaartenbak en een heden-
daagse website. 
Klik hier voor de website met 
de hoopvolle geschiedenis 
en toekomst van een Dui-
vendrechtse boerderij. 

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:

Voordekunst is hét platform 
voor crowdfunding in de crea-
tieve sector. 

Met kleine en grote donaties 
van particulieren en bedrijven 
zijn via voordekunst al meer 
dan 2.000 projecten succesvol 
gefinancierd. Klik hier.

https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
http://www.webklik.net/user_files/2010_09/165462/2020_OMD_de_aftrap_vrijdag_11_september_.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_09/165462/2020_OMD_de_aftrap_vrijdag_11_september_.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_09/165462/2020_OMD_de_aftrap_vrijdag_11_september_.pdf
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
http://www.webklik.net/user_files/2010_09/165462/2020_OMD_de_aftrap_vrijdag_11_september_.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_09/165462/2020_OMD_de_aftrap_vrijdag_11_september_.pdf
http://www.webklik.net/user_files/2010_09/165462/2020_OMD_de_aftrap_vrijdag_11_september_.pdf
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve
https://www.voordekunst.nl/projecten/9991-met-dank-aan-jou-antoniushoeve

	groen en kleinschalig              Stichting vrienden van duivendrecht             19 september 2020
	Ontwerp Entrada


