
Het wisselgeld voor de lang 
gewenste lift is een enorme 
uitbreiding van deze nu nog 
kleinschalige achteringang. 
Als de plannen doorgaan, 
verdwijnt het plein voor de 
kerk en wordt de 'tweede 
hoofdingang' een ‘prettige 
verblijfsruimte’ voor reizigers.  

Kettingreactie 
Naast dat deze nieuwe ‘pret-
tige verblijfsruimte’ ongewen-
ste hangreizigers aantrekt, is er 
meer. Drechtje is zeer bezorgd 
dat met de ‘tweede hoofdin-
gang’ de volgende kettingre-
actie werkelijkheid wordt: 

•Er komt bij de kerk weer een 
bushalte. Er gaan bussen rij-
den over de nu  nog dood-
lopende Rijksstraatweg; 

•De busbaan voor de kerk/
langs het spoor/metro wordt 
opengesteld. Eerst alleen 
voor bussen, maar snel ook 

voor overig verkeer. Het is nu 
al, bij gebrek aan een diepe 
bus sluis en paaltjes, voor 
mensen die dit weten, een 
prachtige sluiproute; 

•Vervolgens wordt de huidige 
busbaan langs het laatste 
stukje uniek weidegebied 
gesloten, en met een strook 
aangrenzend weiland, ge-
bruikt voor huizenbouw. Hoe 
hoog is de vraag. Het oude 
dorp Duivendrecht is een 
groenstrook armer en ver-
keersdrukte rijker. 

Geen nepnieuws! 
Bij onze gemeente zijn zowel 
de gedachte aan heropening 
busbaan voor de kerk, als 
huizenbouw langs de huidige 
busbaan langs het weidege-
bied al als gedachte experi-
ment opgeschreven. Neem 
een kijkje op  de website van 
de nieuwe kern.  

Zie https://denieuwekern.nl/pro-
jecten/station-duivendrecht/ 

Dwergen tegen reuzen 
De welstandscommissie van 
Ouder-Amstel heeft gelukkig al 
negatief geadviseerd over de 
NS en ProRail bouwplannen. In 
hoeverre de dwergen tegen 
reuzen op kunnen boksen, is 
de vraag.  

Werkgroep Toekomst Duiven-
drecht-Zuid 
Om een eerste gesprek met 
ProRail en NS voor elkaar te 
krijgen en om als inwoners za-
ken richting gemeente te 
coördineren hebben inwoners 
een werkgroep opgericht: 
Toekomst van Duivendrecht-
Zuid. 

Drechtje is betrokken en houdt 
u op de hoogte! 
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Wat is het wisselgeld voor een lift bij het station Duivendrecht? 
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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

Wisselgeld lift? 

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