
Duivendrecht schrok wakker op 
19 april ’22 tijdens de drukbe-
zochte informatieavond ‘Dorp in 
de stad’ 

De uitstekende en zeer nauwe 
samenwerking tussen Amster-
dam en Ouder-Amstel werd en-
thousiast benadrukt, zoals De 
Nieuwe Kern. Dit lokte een bril-
jant kritische opmerking uit, die 
twijfel zaaide aan die zo innige 
samenwerking. Sinds de jaarwis-
seling kijkt Duivendrecht tegen 
een 62 meter hoge hijskraan 
aan. De voorbode van een 17 
verdiepingen hoog kantoorge-
bouw, net aan de andere kant 
in Amsterdam, tussen de afslag 
A10 en de Duivendrechtsekade.  

Waarom weten wij hier niets 
van, werd gevraagd. Ook onze 
wethouder Ruimtelijke Ordening 
moest het antwoord schuldig 
blijven. Amsterdam bleek wel 
met Betondorpers gesproken te 
hebben, maar Duivendrecht 
was een brug te ver.  

Hoe kan er zo’n bestuurlijk on-
benullige situatie ontstaan?   
Inwoners van de Kloosterstraat 
die binnenkort direct zon en 
uitzicht ontnomen wordt? Het 
hele dorp overheerst door een 
Amsterdamse kantoorkolos?  
 
Kan dat zo maar?  
Temeer omdat het kantoorge-
bouw eerst de hoogte zou krij-
gen van de aangrenzende kan-
toren. De beroering in de zaal 
wordt steeds groter omdat men 
zich realiseert wat hier gebeurt. 
Namelijk dat aan de andere 
kant van de dijk versneld wordt 
gebouwd.  
In het Dorpshuis draaien Ouder-
Amstelse ambtenaren om de 
hete brij heen. De projectdi-
recteur uit Amsterdam-Zuidoost 
gaf echter meteen alles ruiterlijk 
toe.  
 
Grove fout wordt bevestigd 
Hier is een grove fout gemaakt, 
vertelde ze. Er is snel en geruis-
loos onderhandeld tussen on-

twikkelaar en stadsdeel Oost, 
zonder fatsoenlijke inspraakpro-
cedure. Dit had nooit mogen 
gebeuren, bevestigde ze.  

Door onoplettendheid laat onze 
eigen gemeente inwoners in de 
steek. Of wordt onze gemeente 
gewoon overvleugeld door Am-
sterdam dat een onwenselijk en 
verwerpelijk bouwplan toelaat? 

Zie ook Weekblad voor Ouder-
Amstel, 26 april '22, pag 5. 

Vanwege deze gang van zaken 
heeft Duivendrecht Alert aan 
wethouder Ruimtelijke Ordening 
in Ouder-Amstel gevraagd een 
bouwstop bij de rechter af te 
laten dwingen en Amsterdam te 
dagvaarden. We houden u op 
de hoogte. 

En toch vraagt Drechtje zich 
af… hebben we nu een dorp in 
een stad of een stad in het 
dorp?  

Volgende Drechtje is op 21/22 mei '22 
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Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 020-699 2574 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl 
Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

Kantoorkolos in aanbouw Kantoorkolos straks 
zie https://ora-
to.amsterdam
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