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Stichting	Oud-Duivendrecht	 Stichting	Vrienden	van	Duivendrecht	

Landelijk	en	historisch	karakter	 Groen	en	kleinschalig	
 
Het Parool       Duivendrecht, 7 maart 2019 
Jacob Bontiusplaats 9,  
1018 LL Amsterdam      Verzonden per email: redactie@parool.nl 
 
Onderwerp: Ingezonden brief n.a.v. artikel ‘Investeren in ov blijft hard nodig’ met als laatste 
alinea ‘sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht moet als optie op tafel liggen’ (editie  
4 maart, pagina 2 en 3). 
 
Beste leden van de Parool redactie, 
 
De stichtingen Oud Duivendrecht (SOD) en Vrienden van Duivendrecht (VvD) vragen uw 
urgente aandacht voor het volgende.  
 
Citaat uit uw krant van 4 maart jl.: ‘Rondom trein-, metro- en busstation Duivendrecht staan 
nu voornamelijk rijtjeshuizen. Sloop moet als optie op tafel liggen.’ 

‘Hoe verzin je zoiets stoms?’, was de spontane reactie van een inwoner van Duivendrecht bij 
het lezen van de uitspraak over het slopen van woningen van de planoloog Jan Jager in het 
Parool van 4 maart 2019. De inwoner legde deze vraag voor aan ons, als besturen van de 
SOD en VvD. Onderstaand geven wij aan de redactie van het Parool onze reactie inclusief 
het verzoek deze als ingezonden reactie op  te nemen n.a.v. het betoog van Jan Jager in het 
artikel ‘Investeren in ov blijft hard nodig’. 

De stichtingen Oud Duivendrecht en Vrienden van Duivendrecht willen graag uitgaan van het 
goede en denken en dat de uitspraak over het slopen van woningen van de planoloog Jan 
Jager in het artikel ‘Investeren in ov blijft hard nodig’ van 4 maart jl. eerder is voortgekomen 
uit onwetendheid dan domheid. Aan onwetendheid kun je iets doen en daarom nodigen de 
stichtingen Jan Jager uit voor een rondleiding door Duivendrecht om te ervaren welke 
bebouwing daadwerkelijk rondom het station van Duivendrecht staat. Om te beginnen de 
Urbanuskerk, ongeveer anderhalve eeuw oud, dan drie monumentale boerderijen, waarvan 
twee rijksmonument. Deze omzomen het Weitjespark, een beschermd gebied, karakteristiek 
voor het oorspronkelijke weidelandschap tussen Amsterdam en het Gein. Dus Jan, neem 
contact op! De stichtingen zijn benieuwd, of je tot ander inzicht komt. Contact gegevens zijn 
bekend bij de redactie van het Parool. 

Alvast dank voor publicatie en wij groeten u namens, 
 
Stichting Vrienden van Duivendrecht  Stichting Oud Duivendrecht 
 
M. Heering, voorzitter    J.W. Blom-Jaques, voorzitter 
C.C.G. van der Linden, lid   A.H. Quirijnen-Cocx, secretaris 


