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informerend,
opiniërend,
objectief en
transparant

Een boompje opzetten, dat is de vraag
Drechtje

kan helaas nog
maar heel kort van de
drie monumentale iepen
in de Zonnehof genieten.
Met het Weekblad in de
hand komt een Zonnehofbewoonster met windkracht 8 het Dorpsplein
opstormen. ’Drechtje, heb
je dit gelezen?’ Zij struikelt
over haar eigen woorden
en eindigt haar bevlogen
betoog met: ’Kappen met
kappen!’

!

’Het is al zo’n kaalslag en
nu alweer een kapronde’,
valt een heer haar bij, ’en
je moet nog maar eens
zien wat je er voor terug
krijgt!’

!

!

Teleurgesteld meldt een
andere Duivendrechter:
’Opnieuw moeten er bomen gekapt worden voor
de nieuwbouw van de
scholen, dat is al voor de
tweede keer nadat ik samen met de Vrienden van
Duivendrecht in harmonieuze samenwerking met
de gemeente een bomenplan gemaakt heb
voor ’t Zonnehofgebied’.
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!
!
!
!
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Een plaatselijke natuurfotograaf komt er aan en
vertelt: ’Het gaat hier bovendien om een volwassen iep, de ideale schaduwboom.’
De takken zitten heel
hoog, je kunt ze dus behoorlijk dicht tegen huizen
aan planten, en de kroon
is transparant, die laat
genoeg licht door.”
Volgens een ouder van
een van de leerlingen, die
met een stapeltje pizza’s
onder de ar m voorbij
komt, wilde echt iedereen: ouders, docenten,
schoolbesturen en architecten, vanwege die zonneschermkwaliteiten juist
dèze drie iepen behouden.

Geïnteresseerd en/of meer weten?
Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl
Steunt u ons nog steeds? Ons ING bankrekeningnummer is 4983590 in Duivendrecht	


Drechtje
Dat klopt zegt een échte
Vriend van Duivendrecht,
daarom begreep onze
Stichting er ook niets van.
Groen is voor de Duivendrechters veel meer dan
een kleur, het is onze
zienswijze!

!

Een dame sloeg in de bibliotheek het werk van
Hieronymus van Alphen
(eind 18e eeuw) er maar
eens op na:

!

’Aan een boom zo vol
geladen, mist men een
twee pruimpjes niet’ en
raakte in discussie met
een fervent krantenlezer.

!

’Mevrouw, als er nog zo
weinig bomen in de Zonnehof over zijn, en als er
nà vaststelling van het
oorspronkelijk plan al voor
de tweede keer extra (!)
bomen gekapt moetenworden omdat:

spreekt verder:
de karakteristieke bomen
op de tekening kloppen
niet met de werkelijkheid,
dan is dat écht dood- en
doodzonde.’

!

Drechtje

begrijpt alle
commotie want… Weg is
Weg! Een jongeman, die
zojuist een mooi boeketje
uitzocht, twijfelt nog even
aan dit onwaarschijnlijke
verhaal; kijkt op zijn iPad
en ziet het bericht over
de extra kapvergunning
ook op de website van
de gemeente. Het klopt
dus werkelijk!
Vlak voor het Drechtjekwartier ten einde loopt
komt een jongeman het
Dorpsplein op, met een
stapel papiertjes, die hij
snel uitdeelt aan de ongeruste Duivendrechters.

!

Het zijn flyers, met hierop
de tekst:

Ontwerptekening van de twee nieuwe
scholen met op de achtergrond de
prachtige monumentale iepen

Drechtje

spreekt verder:

PERSBERICHT

!

STICHTING VRIENDEN VAN DUIVENDRECHT

!

Om vertraging van de bouw van de scholen te
voorkomen is nog een extra kap noodzakelijk. De
vergunning daarvoor is door het College afgegeven.
De St. Vrienden van Duivendrecht is hierover geïnformeerd door de projectmedewerkers van de gemeente Ouder-Amstel. Onder de bomen die extra
gekapt worden is ook één van de drie waardevolle
iepen aan de zuidzijde van het bouwvlak.

!

De Stichting Vrienden van Duivendrecht is zéér ongelukkig met deze ontwikkeling, maar heeft de toezegging gekregen dat gekapte waardevolle, karakteristieke bomen op een goede wijze gecompenseerd worden. Over deze herplant, de plaats, de
soort én het tijdstip blijven gemeente en de Stichting Vrienden van Duivendrecht ook de komende
tijd in gesprek.

Drechtje

krijgt een ondeugend knipoogje van
een oudere heer:

Ook al bent u van brons,
voor ons bent u goud
waard!’

’U, dame Drechtje bent
onze échte nummer één!

’Ik weet wel hoe de medaille spiegel straks uitvalt…'

!

!

