
20e Open Monumentendag in Duivendrecht zaterdag 10 en zondag 11 september 2022 

 

Wethouder Cultuur Paulette Koek-Baks-OMD Vlaghijsen op het Dorpsplein in Duivendrecht-Ans Quirijnen-Cocx, SOD 

 

Inloop van bezoekers voor de presentatie in het Dorpshuis 

De bezoekers verzamelen zich in de hal van het Dorpshuis voor de eerste van de twee presentaties deze dag over een 

duurzame transformatie aan de Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht. Het terrein van voormalig boerenerf Groot-

Giessenhof, lokaal  bekend als het audio- electronic bedrijf van de gebroeders Mattijsen, wordt ontwikkeld om te 

wonen. 



 

Opening Open Monumentendag door wethouder Cultuur  Paulette Koek-Baks 

Door aan een lint van de feestelijke strik te trekken kreeg de wethouder het eerste exemplaar van de nieuw ontworpen 

Dorpsroute Duivendrecht officieel in handen. De plattegrond op de achterkant van de routefolder zorgt er voor dat 

wandelaars de weg niet kwijt raken. En de nieuwe tekstbordjes,  die al geplaatst zijn op markante plekken en de 

tekstbordjes die er  binnenkort nog bij komen,  verzorgen wandelaars van de juiste informatie.  

 

Introductie door Ans Quirijnen (SOD) van de  presentaties door Jeroen Atteveld Heren5architecten 
over de duurzame transformatie van het terrein aan de Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht 

 
 

Jeroen Atteveld leidt de bezoekers met beelden uit het boerderijverleden en het bedrijfsverleden  naar de 

bijzondere  toekomst:   van Groot Giessenhof naar Nieuw  Groot Giessenhof. 

De bezoekers zien het  werk van de architect  zelf en de inbreng van expertgroepleden uit Duivendrecht, die  bij de 

eerste participatieronde  voor het werk van Heren5 architecten gekozen hebben. 



 

1930 Boerenerf Groot Giessenhof aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht 

Na een brand in 1913 is de boerderij herbouwd, maar na 40 jaar verloor het toch zijn agrarische functie en is sindsdien 

in gebruik  als bedrijf door de familie Mattijsen. De bijbehorende percelen en weilanden waren al eerder afgenomen. 

De koeienststallen bij het boerenwoonhuis zijn in de 2e helft van de 20e eeuw herbouwd. 

 

 

Rijksstraatweg 125 Audio Electronics Mattijsen. 

 

 

Bedrijf AEM gevestigd in boerderijcomplex Groot Giessenhof  

De gebroeders Mattijsen vertrekken naar  elders en verkopen het terrein.  



Wibaut Projectontwikkeling is voornemens om op de locatie Rijksstraatweg 125 woningbouw te realiseren. 

Heren 5 architecten is geselecteerd om het ontwerp vorm te geven. 

 

 

2021 -2022 Plan van  Heren5 Architecten Nieuw Groot Giessenhof in samenwerking met expertgroep. 

 

Vragen over de realisatie van Nieuw Groot Giessenhof 

Voldoende tijd na de beide presentaties voor het stellen van vragen. De toehoorders waren tevreden over de 

architectuur van  het boerderijensemble. Een bezoeker merkte op: “het verleden krijgt een nieuwe toekomst”.  

Kritische vragen waren er ook over het ‘verplicht’ parkeren voor nieuwe bewoners op eigen erf en over de realisatie 

van een aangepaste groene oase. Op de website www.participatierijksstraatweg125.nl  staat het  stedenbouwkundig 

plan, dat  op 29 augustus jl. in het college behandeld is en (ongewijzigd) doorgestuurd is naar  de commissie ruimte 

om daar op 22 september behandeld worden. Vervolgens is het stedenbouwkundig plan op 29 september in de 

gemeenteraad van Ouder-Amstel een punt op de agenda. 

https://heren5.eu/
http://www.participatierijksstraatweg125.nl/


De Sint Urbanuskerk, de Dom van Duivendrecht, de Stationskerk 

 

 

Traditiegetrouw is het prachtige  interieur van deze katholieke kerk elke open monumenten zaterdag in Duivendrecht 

te  bewonderen. Oud-Duivendrechters, die hier vroeger gedoopt zijn, hun eerste heilige communie deden, misdienaars 

waren, hier trouwden of afscheid namen van hun dierbaren komen graag nog eens terug.  

Ook nieuwkomers in het dorp zonder religieuze achtergrond zijn getroffen door de  interieurelementen van dit 

kerkgebouw (1878) -  dat samen met de naastgelegen pastorie (1843) – tot de oudste gebouwen van Duivendrecht 

behoren. Met dank aan Phily Hinfelaar voor haar trouwe medewerking bij de vele openstellingen. 

Er gaan geruchten dat de R.K. Sint Urbanus in gevaarlijk vaarwater terecht dreigt te komen. Officieel is nog niets 

bekend. De parochie maakt deel uit van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus, dat de katholieke 

gemeenschappen omvat van Amsterdam Oost, Amsterdam Zuidoost, Diemen en Duivendrecht.  

Samenwerkende parochies:  

▪ St. Petrus’ Banden (Diemen)  

▪ De Graankorrel (Amsterdam Zuidoost) 

 ▪ Anna, Bonifatius, Gerardus Majella – ABG (Amsterdam Oost) 

 ▪ Martelaren van Gorkum (Amsterdam Oost) ▪ St. Urbanus (Duivendrecht 



 

d’ Oude School uit 1925 van klaslokalen naar woon- en expositieruimte.

 

Rijksstraatweg 131. Hier huisde tot 1973 de protestants-christelijke lagere school. In 1930 werd een vierde 

lokaal aangebouwd. In 1935 werd in een houten gebouw, achter de lagere school, een kleuterklas 

gehuisvest. Het aantal leerlingen schommelde rond de 100. Een sportzaal was lang een wens, maar werd 

hier nooit gerealiseerd. De christelijke school verhuisde in 1973 naar het Zonnehof aan de voet van de 

flatgebouwen, waar tegelijkertijd in het Zonnehofplantsoen de openbare en de katholieke school gehuisvest 

werden. Het gebouw van d ’oude school werd voor  activiteiten voor ouderen opengesteld, schoollokalen  

waren in gebruik  bij kunstenaars en verschillende organisaties huurden er ruimtes. Het gebouw werd een 

gemeentelijk monument, net als het Schoolmeesterhuis Rijksstraatweg 127 en de Kleine Kerk Rijksstraatweg 

129. Alle drie gemeentelijke monumenten. 

Een inkijkje in het gebouw  voor dat een grote restauratie begint……..  
 
De nieuwe eigenaren  van het oude schoolgebouw, Jacco 
en Bregje,  hebben hun ‘huis’ beide monumenten dagen 
opengesteld om iedereen met herinneringen aan dit 
gebouw, als leerling of klaverjasser, nog een kijkje te laten 
nemen voor de intensieve renovatie van start gaat.  
 
Wethouder Koek-Baks was een van de velen die van de 
gelegenheid gebruik maakte om de plannen van de 
nieuwe eigenaren zelf te horen. Zondag kwam de 
burgemeester van Ouder-Amstel ook langs en zag de 
tentoongestelde panelen hieronder met alle oude 
afbeeldingen van de school uit vervlogen tijd. 
 
Met dank aan Jan Toussaint. 



 

Historie van d’ Oude School op panelen.  

Een dame die in 1961 op boerderij Strandvliet (bouwjaar 1750) geboren is, bezocht als leerling de protestant-

christelijke school. Zij voelde zich weer helemaal kind toen zij alle foto’s van vroeger van haar klas,  de juffen 

en meesters en de schoolreisjes zag. Boerderij Strandvliet lag aan de Rijkstraatweg en werd in 1972 gesloopt 

omdat de historische boerderij in de weg lag voor de aanleg van de metrolijnen. Zij was dubbel blij dat het 

gebouw van d’ Oude School een herbestemming krijgt. Met de nieuwe Dorpsroute Duivendrecht ( met dank 

aan Eric Gouw voor de uitvoering)  gaat ze met haar familie absoluut nogmaals naar Duivendrecht terug.  

Veerle schildert een vogelhuisje. 

                    

En begint met haar lievelingskleur blauw. Het nationale thema  van OMD 2022: Duurzaamheid. Daarom waren in de 

hele gemeente Ouder-Amstel vogel- en insectenhuisjes beschikbaar voor de kinderen om zelf te beschilderen. Zo ook 

in een vroeger klaslokaal van het  schoolgebouw achter de Kleine Kerk in Duivendrecht. Van de ouders/ begeleiders 

van de kids werd om een  helpende hand gevraagd. 


