
Drechtje kent bewoners in Dui 
vendrecht, die heel veel weten 
van de geschiedenis van het 
dorp. Sommigen hebben zich 
verenigd in een stichting, Oud 
Duivendrecht.  

Er wordt beweerd, dat een en-
keling zelf Napoleon heeft ont-
haald bij Eetcafé Lotgenoten, 
dat toen nog een andere naam 
had en een andere uitbater. Zo 
oud en dus duurzaam is Dui-
vendrecht, de Rijksstraatweg in 
het bijzonder. 

Drechtje kent ook bewoners in 
Duivendrecht, die zich heel be-
wust zijn van de verandering 
van het klimaat. Twee schreven 
een open brief in het Weekblad  
'Klimaatadaptatie: alleen woor-
den of ook daden?' Deze brief 
gaf wethouder duurzaamheid 
en openbare ruimte aanleiding 
voor een reactie. 

Bij het groot onderhoud aan de 
Rijksstraatweg wordt het riool 
vervangen door een geschei-

den systeem met een leiding 
voor schoon regenwater en een 
leiding voor vuil water van sani-
tair en keukens van de wonin-
gen.  
 

Bijzonder duurzaam? 
De wethouder doet voorkomen 
alsof dit iets heel bijzonders is. Hij 
vergeet te melden, dat 70% van 
het Amsterdamse riool al zo is 
aangelegd. Op deze manier  
worden de afvalwaterzuiverin-
gen minder belast, omdat het 
schone deel van het rioolwater 
op het oppervlaktewater wordt 
geloosd. Het bespaart ca-
paciteit en dus geld. 

Ja, Drechtje heeft opgelet en 
kent de financiële consequen-
ties van investering en ex-
ploitatie. Tot zo ver het bijzon-
dere aspect van het riool. 

Logistiek glasvel 
Drechtje heeft oog en oor voor 
iedereen. Zo kwam haar ter ore, 
dat na de uitvoering van dit 
project om trots op te zijn, de 

Rijksstraatweg in 2023 alweer 
open gehaald wordt.  

Dat kan niet waar zijn! 
Geloof het maar, sprak een be-
woonster van de Rijksstraatweg. 
Eerst dan heeft KPN tijd om het 
lang verwachte glasvezelnet 
aan te leggen. 

Heeft niemand bij de gemeente 
voldoende spierballen getoond 
om KPN op andere gedachten 
te brengen? En dus ook be-
wuster om te gaan  met het ex-
tra geld dat dit weer kost? 

Drechtje heeft zelf geen snel 
internet nodig voor het verza-
melen van informatie, maar 
heeft medelijden met de be-
woners van de Rijksstraatweg, 
die in 2023 nog een keer in de 
rotzooi zitten. Verdrietig kijkt ze 
naar de zon, die onder gaat op 
de eerste echt mooie dag van 
2022. 

Volgende Drechtje is op 12/13 mrt. '22.  
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Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
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Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, opiniërend, 
objectief en transparant

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
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