
Ondanks corona zijn, mede 
door de creatieve ondersteu-
ning van Tertium, veel bezorgde  
belanghebbenden waaronder 
Amsterdam Old Course (AOC), 
volkstuinen, ideële en maat-
schappelijke organisaties niet 
afgeschrikt om aan de partici-
patie deel te nemen.  

Het door Tertium in augustus 
2020 uitgebrachte 'Verslag par-
ticipatietraject De Nieuwe Kern' 
geeft een prima samenvatten-
de weergave van meningen 
tijdens de participatie over de 
gebiedsontwikkeling Duivend-
rechts Kwartier. Een gebied dat 
ligt tussen Station Duivendrecht, 
A2 en de Johan Cruijf Arena, 
waarover Ouder-Amstel en de 
grondeigenaren al hun (bijna 
eensluidende) zegje hebben 
gedaan. Dát zegje is onder be-
geleiding van Tertium door ve-
len van stevig commentaar 
voorzien.   
Zonneklaar is dat wensen en 
zorgen in de bijlagen van het 

participatieverslag serieus ge-
wikt en gewogen moeten wor-
den. Voor de opstellers van de 
Concept Structuurvisie en de 
Stedenbouwkundige Visie moet 
duidelijk zijn dat de gebieds-
ontwikkeling nog lang geen ge-
lopen race is. Er moeten drin-
gend aanpassingen worden 
gedaan om alle kwaliteiten in 
het gebied goed in te passen 
en de inbreng van de partici-
panten écht serieus te nemen! 

Opmerkelijkheden participatie-
traject 

• Smart Mobility Hub - Zo is de 
euforie van Ouder-Amstel over 
de komst van sportvoorzienin-
gen in de Smart Mobility Hub 
(SMH) overdreven. Het is nog 
maar de vraag of de SMH ooit 
echt meer zal worden dan 
een grote parkeergarage;  

• Golf - En wat te denken van 
golf, de op drie na grootste 
sport van Nederland. AOC ziet 
eindelijk haar inbreng als het 

begin van een mooie en 
vruchtbare samenwerking met 
Ouder-Amstel en de grondei-
genaren. Uiteraard, zo stelt 
AOC, er  moet veel worden 
getekend en gerekend. Dat 
moet sowieso bij een groot-
schalige gebiedsontwikkeling. 
AOC doet daar graag aan 
mee en wil  een gezonde en 
doorgerekende business case 
opstellen voor de exploitatie 
van de golfbaan en de groen-
recreatie in het plangebied; 

• Tuinparken - Ook heeft het 
idee om de resterende tuin-
parken à la Vondelpark in te 
richten en publiekelijk toegan-
kelijk te maken nog vele hob-
bels. Denk aan de loop van 
de Buitensingel, (snel)fietsrou-
tes, bescherming van het 
groen, et cetera. Niet te be-
grijpen dat Ouder-Amstel de 
toekomstige ruimtelijke inrich-
ting van de bestaande tuin-
parkenlocatie zonder enig be-
stuurlijk weerwerk in handen 
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

Bron: https://www.amsterdam.nl/
projecten/denieuwekern/
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van Amsterdam heeft gelegd. 
En klakkeloos accepteert dat 
Nieuw Vredelust, delen van 
Dijkzicht en Ons Lustoord moe-
ten verdwijnen. 

Speerpunten structuurvisie 
Op dit moment is er een ver-
snipperde gebiedsontwikkeling. 
Er worden steeds weer nieuwe 
omgevingsvergunningen ver-
strekt. Hierdoor wordt de hoofd-
opgave, het bouwen van 4.500 
woningen om aan het woning-
tekort invulling te geven, in de 
uitwerking beperkt.  

In willekeurige volgorde, door 
participanten geuite speerpun-
ten voor de gebiedsontwikke-
ling.  

• Behouden en integreren van al 
't bestaande waardevolle eco-
logische en historische groen 
en gebouwen; 

• Goede, logische verbindingen 
met de andere kernen in Ou-
der-Amstel;  

• Integraal, sociaal veilige ont-
wikkeling en een van alle kan-
ten goed bereikbaar station 
Duivendrecht. 

• Echte participatie! 

Ouder-Amstel, als bevoegd ge-
zag, laat de participatie van 
heel veel bezorgde afgevaar-
digden geen loze huls zijn en 
neem hun feedback serieus! 

Volgende Drechtje is zaterdag 
24 oktober 2020. 

Wat gaat goed? 

Cadeau Duivendrecht, Met dank 
aan jou, Antoniushoeve deel 2 

De initiatiefnemers van het on-
langs op de opening van Mo-
numentendag gepresenteerde 
Met dank, aan jou Antoniushoe-
ve, een bijzonder cultureel erf-
goed project dat de spotlichten 
zet op de Antoniushoeve aan 
de Rijksstraatweg, willen Dui-
vendrecht een cadeau geven.  
 
De geschiedenis van de hoeve, 
de strijd van de inwoners van 
ons dorp om de Antoniushoeve 
en de ernaast gelegen Sophia’s 
hoeve (nu Wintershoven) van de 
sloop te redden, en de manier 
waarop de huidige bewoners 
een nieuwe toekomst aan het 
rijksmonument geven, inspireer-
den in hoge mate kunstenaar en 
grafisch ontwerper Mathilde die 
Vriese en Sonja van der Valk. Zij 
besloten de vele verhalen die er 
te vertellen zijn over de oude en 
de nieuwe Antoniushoeve en 
het vele prachtige beeldmateri-
aal dat er is, te verzamelen. En 
wel op een website en in kaar-
tenbakken, zoals je die vroeger 
in bibliotheken zag. Die kaar-
tenbakken worden hun  cadeau 
aan Duivendrecht. 
Het plan is de eerste serie neer 
te zetten in de verschillende pu-
blieke ruimtes van ons dorp: de 

bibliotheek, het dorpshuis, de 
restaurants, de kerken etc. Zo-
dat de verzamelde verhalen en 
beelden van toen en van nu 
voor iedereen toegankelijk zijn. 
Met hun werk betonen zij eer 
aan de vele boerengezinnen 
die Duivendrecht en omstreken 
ooit kende, aan het cultureel 
erfgoed dat zij achterlieten en 
aan het streven om dat cultureel 
erfgoed  te behouden. Hun pro-
ject is ook een eerbetoon aan 
het idealisme van Lot Sternheim 
en Jamie Bedford, die internati-
onale jonge mensen op hun 
boerderij een thuis bieden, 
waarbij zorg voor elkaar één van 
de fundamenten van het sa-
menleven is. 
  
De gemeente Ouder-Amstel en 
de Stichting Aemstellant dragen 
al iets bij aan kosten van het 
project. Om het plan daadwer-
kelijk te kunnen uitvoeren start-
ten Mathilde de Vriese en Sonja 
van der Valk een crowdfunding 
actie - met dank aan  de bewo-
ners van de hoeve, Eetcafé Lot-
genoten en de Stichting Oud-
Duivendrecht die een aantal 
zogenaamde Tegenprestaties 
verzorgen.  
 
Wilt u ook uw steentje bijdragen 
- in die zin is het ook weer geen 
cadeau - kan dat door te done-
ren op  Met dank aan jou, Anto-
niushoeve.   
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