
De Rijksstraatweg, vroeger en nú de hoofdader van het dorp Duivendrecht 

 

 

Bomen vormen hét karakteristiek van de Rijksstraatweg: 
De heggen met bomen tussen rijweg en fietspaden;  en de grote bomen(rijen) tussen voetpaden en de huizen. 

 

   

DorpsSTRAAT -  Duivendrechtse LAAN -  RijksstraatWEG - DorpsSTRAAT 
Rijkswaterstaat stroomlijnde in 1923 het tracé Amsterdam-Utrecht met de Rijksstraatweg in Duivendrecht. De naam 

Rijksstraatweg werd toen voor de eerste keer gebruikt in plaats van Duivendrechtse laan. In 1928 werden in verband 

met de verbreding van de weg ook de sloten gedempt. Na de voltooiing van de Rijksweg A2 in 1950 werd de oude 

Rijksstraatweg slechts een weg van streekbelang. Met de aanleg van Amsterdam Zuidoost (v/a 1965), de bouw van de 

A10 in 1988 verdwenen als het ware de kop en de staart van de Rijksstraatweg.  Toen ook nieuwe spoor- en metrolijnen 

en een NS-station aan de zuidkant werden aangelegd, werd de weg weer een lokale dorpsstraat, zoals vanaf de 

middeleeuwen. Met het  verlies van het agrarische karakter is veel natuurlijk groen uit Duivendrecht verdwenen. De 

heggen met de  regelmaat van boompjes daar in én de karakteristieke bomenrijen zijn bij elke verandering van de 

historische hoofdader en elk bij onderhoud aan de structuur van de weg  gespaard gebleven.   



   

Duivendrecht-Zuid   Beide entrees Rijksstraatweg ontvangst met een groene bomen allee.         Duivendrecht – Noord 

 

 

 

Duivendrecht lopend vanaf station richting busbaan: 
de traditionele heggen met regelmatige bomen en aan het voetpad een klassieke bomenrij 

Links ligt de 19e eeuwse boerderij “Mijn Genoegen”, een gemeentelijk monument. 
 
 

Het toegangshek heeft de lokale benaming "poort".   
Achter de poort ligt de enige monumentale oprijlaan die in Duivendrecht overgebleven is. Zie: 

https://www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel/boerderijen/mijn-genoegen  
 

https://www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel/boerderijen/mijn-genoegen


 

Van Duivendrecht- Zuid richting  kruising van der Madeweg; kleine bomen in de heg, grotere bomen langs voetpad 

 

 

 



 

Rijksstraatweg kruising van der Madeweg richting centrum o.a. Dorpsplein. 

Gehele Rijksstraatweg: Een cadans van bomen in lange heggen, de  scheiding tussen  fietspaden en  de rijweg 

en struiken en bomen tussen voetpad en bebouwing   

 



 

Rijksstraatweg ter hoogte van het Waddenland 2 van de 6 appartementcomplexen liggen aan deze weg. 
 

 
 

Rijksstraatweg in noordelijke richting: 
Karakteristieke lange bomenrij, voetpad, fietspad, heg met bomen op regelmatige afstand. 



 

 

Traditioneel : RIJKSSTRAATWEG DUIVENDRECHT: Heggen met bomen scheiding fietspaden  met de rechte rijweg. 
Bomen scheiding voetpaden met woningen/woncomplexen. 
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