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informerend, opiniërend, objectief en transparant

Rijksstraatweg op de schop, hoe zit t met de bomen?
Vier-en-dertig bomen moeten verdwijnen bij de komende grootscheepse renovatie van de Rijksstraatweg.
Ze staan precies op het ‘tracé’ van het aan te leggen
hemelwaterriool en kap is
onvermijdelijk. Maar wie ziet
vandaag de dag nog graag
een boom sneuvelen, laat
staan vierendertig? Dat was
dus even slikken op de bijeenkomst voor de bewonersklankbordgroep van de Rijksstraatweg afgelopen maandagavond 31 augustus in het
Dorpshuis.
En nóg een keer, toen de
aanwezigen te horen kregen
dat nog eens 54 bomen in
zo’n slechte conditie zijn dat
ze eigenlijk niet te handhaven zijn.

Boom Effect Analyse
Dit treurige nieuws is de uitkomst van de Boom Effect
Analyse die in de afgelopen
maanden is uitgevoerd.
Daarin is gekeken naar de
conditie van de bomen en
welk effect de renovatie van
de Rijksstraatweg zal hebben
op de ca. 300 bomen die de
straat telt.
De vierendertig bomen die
zeker moeten verdwijnen
staan allemaal in het kleine
strookje groen tussen de rijbaan en de fietspaden. Juist
in die strook moet een hemelwaterriool komen, want
op andere plekken is geen
plaats. Daar liggen al onder
andere al hoofdriool, elektrakabels, water- en gasleidingen en binnenkort ook nog
eens glasvezelkabel.

Bomen in erbarmelijke staat
Dat er niet ter plaatse een
grote volksopstand losbarstte, heeft te maken met de
conditie van de bomen.
Zelfs een leek kan zien dat
die ronduit slecht is. De lindenbomen staan letterlijk in
een zandbak en krijgen veel
te weinig voeding om tot vitale, volwassen bomen uit te
kunnen groeien. De aanwezige bomenexpert legde uit
dat er weliswaar trucjes zijn
om wat meer humus rondom
de bomen aan te brengen
waardoor de bodem iets
verbetert, maar echt gezonde bomen krijg je er niet
mee. Beter is sowieso om de
bomen te kappen, humusrijke grond aan te brengen en
vervolgens nieuwe bomen te
planten.
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Drechtje

Dat doet even ‘pijn’ maar op
de langere termijn wordt het
groen van een veel betere
kwaliteit waarvan nog een
paar generaties na ons zullen
genieten.
Voorzichtig positief
Dat kon op instemming rekenen, net als het idee om de
gekapte bomen te vervangen door een diverse aanplant van inheemse boomsoorten. Dat maakt de aanplant minder kwetsbaar voor
ziekten en plagen.
Dat de klankbordgroep begrip kon opbrengen voor de
bomenkap betekent nog
niet dat ze ook daadwerkelijk
allemaal verdwijnen. Het
groenplan moet nog worden
getekend en worden goedgekeurd door de gemeenteraad dus het laatste woord
hierover is zeker nog niet gezegd.
Volgende Drechtje is zaterdag 19 sept. 2020.

Wat gaat goed?:
Doe mee met de prijsvraag!
In de laatste Drechtje vonden we dat het beter zou zijn
de nieuwe naamloze brug bij
de Kloostersingel een naam
te geven. Ook hadden we
aantal suggesties gegeven.

spreekt verder:

met nieuwsflits:

De gemeente heeft dit signaal voortvarend opgepakt
en organiseert een heuse
prijsvraag! Nog tot 12 september kun je het formulier
invullen, klik hier. Doe mee!
Open Monumentendag
Door stichting Oud Duivendrecht wordt er een coronaproof
Open Monumenten
Programma georganiseerd.
In het groene boekenkastje
tussen de twee monumentale hoeves (naast de Sint Urbanuskerk bij station Duivendrecht) liggen vanaf vrijdag 11 september 16 uur
wandel/fietsboekjes door het
dorp voor u klaar.
Het het hele weekend kan
deze route gewandeld of
gefietst, achter elkaar of in
delen, op de tijd dat het
goed uitkomt. Of als het
weer het toelaat. Deze route
is ook leuk en interessant
voor kinderen.
De geïllustreerde routeboekjes zijn ook vrijdagmiddag 11
september en zaterdag 12
en zondag 13 september
tijdens openingstijden gratis
op te halen bij Eetcafé Lotgenoten tegenover de kerk
en de boerderijen. En op het
Dorpsplein bij De Eeterij en
Casa Lisa. Bij alle ophaalpun-

ten kunt u op het terras even
pauzeren en genieten van
een drankje of hapje. Hoe
gezellig is dat? En je steunt er
de locale horeca mee!
Duivendrechts Kwartier
De wijze van raadpleging
van betrokkenen heeft de
gemoederen van de ‘participanten' van het Duivendrechts Kwartier flink op de
proef gesteld.
Zo heeft Het Parool er aandacht aan besteed, klik hier.
Ook hebben 3 stichtingen
een inspreekreactie gedaan
bij een raadscommissie in
Amsterdam, klik hier.
Ondanks alles is de stichting
Vrienden van Duivendrecht
gematigd positief op de uitkomsten van het participatietraject. Gematigd, omdat
een zeer belangrijk element
mist, namelijk het integreren/
behouden van Amsterdam
Golf Course en Nieuw Vredelust. Deze nadrukkelijke oproep van de deelnemers lezen we helaas niet terug, klik
hier.
De participatie wordt afgesloten via een digitale ‘gebiedsconferentie’ op 16 september (20.30 - 22.15).
Interesse om digitaal mee te
doen? Klik hier om je aan te
melden.

Klik hier om meteen je voorstel voor de
naam van de nieuwe brug door te geven

