
Duivendrechtse instellingen voor behoud, groen, kleinschalig, 
landelijk en historisch karakter waarschuwen: geen overhaaste sloop 
meer van potentieel erfgoed. Ook nog niet erkend erfgoed moet veel 
beter beschermd worden tegen overhaaste sloop. 

 
Het is makkelijker en vaak ook goedkoper om te zeggen: sloop de bestaande 

gebouwen en zet iets nieuws neer. Maar wat betekent dat voor de identiteit en 

sfeer van de buurt? Bijna alle  oude panden kunnen worden hergebruikt en zo 

worden gespaard. Snel bouwen is belangrijk, maar we moeten ook in de gaten 

houden wat er met de huidige dorp gebeurt.” 

Te laat 

De organisaties die zich bezighouden met erfgoed zitten of te laat aan tafel of er 

wordt onvoldoende naar hun inbreng meegenomen in het besluit’. “Echt niet 

alles is waardevol en moet worden bewaard. Maar dat kun je pas zien als je weet 

wat je hebt. De beide kerken en hun omgeving gelegen aan de Rijksstraatweg 

hebben we goed in beeld. Maar er gebeurde meer: In Duivendrecht is de laatste 

jaren een inventarisatie op touw gezet om erfgoed te identificeren dat tot nu toe 

niet als zodanig is erkend.  Nationaal wordt ook gekeken naar historische dorpen 

en lintbebouwing aan de rand van grote steden. 

Zonder vergunning gesloopt 

Er zijn legio markante panden en objecten die nu zonder vergunning kunnen 

worden gesloopt, daarom wordt een ‘overwegingsmoment’ ingelast zodra er 

aan het bestemmingsplan voor een gebied wordt begonnen of als er een 

bestemmingsplan gewijzigd wordt. “dan  kunnen de verschillende belangen 

tegen elkaar worden afgewogen: woningbouw versus de waarde van bestaande 

architectuur of hergebruik van de bestaande oude panden. 

Het is zeker niet de  bedoeling om met deze frisse inzichten het halve dorp tot 

monument te bombarderen en daarmee woningbouw moeilijker te maken. 

“Met sloop gaan niet alleen stenen verloren maar ook de verhalen en identiteit 

van een locatie”. Duivendrecht moet herkenbaar blijven. De SOD geeft de 

toekomst een verleden mee. 


