
Langs de lange Duivend-
rechtse Laan, die helaas bij-
na honderd jaar al weer 
Rijksstraatweg heet, staat er 
NU NOG WEL, maar binnen-
kort misschien niet meer op 
nummer 125: één van de vier 
boerderijen die na sloop van 
vijftien andere unieke oude 
boerderijen over is. 

De boerderij  behoort bij een 
historisch ensemble aldaar, 
namelijk het Kleine Kerkje, d’ 
Oude School en het Boven-
meestershuis.  
Ooit, toen in de tweede we-
reldoorlog de kleuterschool 
afbrandde, gingen de kleu-
ters hier tijdelijk naar school. 
En als er gekerkt werd, mocht 
men op 't terrein van boerde-
rij Hooiveld, zoals het toen 
heette, parkeren. Een plek 
met herinneringen waar nu 
drastisch iets gaat verande-
ren.  

We moeten bouwen!  
Na verhuizing van de huidige 
bewoners komt er ruimte 
voor: jawel, de zo innig ge-
wenste bebouwing voor star-
ters of ouderen.  
 
Er is toch een schrijnend wo-
ningtekort? Op het terrein 
van boerderij en stallen past 
uitstekend een appartemen-
tencomplex, gestapelde hui-
zen, niet te hoog hoor, werd 
geruststellend gezegd. 

Even verderop dreigt wegens 
dringende geldnood van de 
gemeente de verkoop van 
d’ Oude School. U raadt het 
al, voor nieuwe woningbouw.  

In beide gevallen worden de 
gemoederen meteen gesust 
want ja, de gevel, het uiterlijk 
blijft bestaan, wordt ingepast 
in de nieuwbouw.  

In welke stijl wordt gebouwd?  
Bureau Wibaut, lees 'wie 
bouwt', tovert talloze voor-
beelden hoe mooi dat plekje 
er met eigentijds wonen tus-
sen de architectuur in de 
omgeving uit kan zien. Over 
volume willen ze niks zeggen 
en dat wekt vanzelfsprekend 
wantrouwen. Omwonenden, 
belangstellenden inclusief de 
stichtingen Oud-Duivend-
recht en Vrienden van Dui-
vendrecht zijn onthutst.  
 
En, is er participatie? 
Ja, er is participatie georga-
niseerd zoals het tegenwoor-
dig hoort. Ogenschijnlijk werd 
op 25 november ’20 door bu-
reau De Wijde Blik daar keu-
rig vorm aangegeven. Dui-
vendrechters zijn noodge-
dwongen ervaren geworden 
met decennia sloop zonder 
fatsoenlijke participatie, ge-
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volgd door gericht actie 
voeren. Het zich schrap zet-
ten en de alarmbellen gaan  
ook hier meteen af. Het ge-
meentelijk er fgoedbeleid 
functioneert weliswaar, maar 
nog niet voor deze boerderij, 
helaas.  
 
Vervuild Meering terrein? 
Bovendien is er ook nog het 
naastgelegen Meering ter-
reintje met onduidelijke be-
stemming. Noch eigenaars 
noch gemeente onderne-
men actie om dit ernstig 
vervuilde stuk grond nu eens 
eindelijk een bestemming te 
geven. Je zal er straks maar 
in een luxe appartementje 
tegen een dure prijs bijna 
bovenop wonen…  
 
Betaalbare woningen? 
Waarom trouwens eindelijk 
niet eens betaalbare wonin-
gen realiseren voor Duivend-
rechters? Altijd dat midden-
segment en het wat duurde-
re…. De Wijde Blik en Wibaut 
stellen het allemaal luchtig 
voor: nu de plannen, het be-
trekken van omwonenden 
en geïnteresseerden erbij, 
daarna concreet met teke-
ningen en al. Vervolgens de 
gemeente vanwege het be-
stemmingsplan en de pro-
cedure van zienswijzen, be-
zwaar en dergelijke. Waarna 

in 2024 zo ongeveer er men-
sen kunnen wonen.  

Beschermd dorpsgezicht! 
En dit allemaal aan een his-
torische en architectonisch 
unieke lintbebouwing, dat 
op de nominatie staat voor 
beschermd dorpsgezicht!  
 
Duivendrechters, let weer 
eens goed op uw saeck! Het 
gaat om cultureel erfgoed 
en de actiebereidheid giert 
nu al door de mails.     

Volgende Drechtje is zater-
dag 16 januari 2021. 

 
Wat kan beter? 

Peiling architectuurstijlen  
In de eerste participatieron-
de  Rijksstraatweg 125 werd 
aangekondigd dat een keu-
ze gemaakt kon worden uit 
sfeerbeelden voor de selec-
tie van de drie architecten. 
Omdat bij meerdere deel-
nemers van de eerste sessie 
de mail met link niet aan-
kwam, heeft stichting Vrien-
den van Duivendrecht ge-
vraagd de reactietermijn te 
verlengen.   
 
Voorkeur voor een architec-
tuurstijl kan nog tot en met 
16 december ’20 doorgege-

ven. Er zijn 20 foto’s opge-
nomen, die op een schaal 
van 1 tot 10 beoordeeld 
kunnen worden,  vul peiling 
hier in.  
Alle Duivendrechters mogen 
meedoen! 

Column Van Rooy (D66)  
Inwoners van Parnassiaveld 
en Duivendrecht-Zuid zijn to-
taal niet blij met de raadsco-
lumn in Weekblad OA van 9 
dec. '20. Als het aan dit bo-
men rooiende raadslid ligt, 
wonend in Ouderkerk, moet 
dit unieke stukje Duivend-
recht verdwijnen en bomen 
gekapt. Waarom? Ze stelt 
dat er een wandelgebied 
moet komen. Pardon?! Dit 
raadslid staat echt heel erg 
ver van Duivendrechtse in-
woners af! Dit gebiedje 
wordt juist heel veel gebruikt 
door wandelaars en fietsers. 
Ook wordt er volop gerecre-
ëerd. Inwoners vinden dat 
de bomen het uitzicht verrij-
ken en vele vogels hebben 
er hun thuis. 

Bij deze oproep aan Van 
Rooy snel in gesprek te gaan 
met inwoners en bestuur van 
stichting Vrienden van Dui-
vendrecht voor een rondlei-
ding in het gebiedje en hen 
helderheid te geven over 
haar bedoelingen.  

Drechtje spreekt verder:        met nieuwsflits:

Uitzicht vanaf een flat in het Parnassiaveld en de bomen die moeten gekapt volgens Van Rooy	
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