DE RIJKSSTRAATWEG IN THE PICTURE Zaterdag 9 september 2017 in Duivendrecht
Open Monumentendag. Jaarthema: Boeren, burgers en buitenlui.
Quotes over de Rijksstraatweg in Duivendrecht:
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-

-

-

-

De Rijksstraatweg decennia lang de belangrijkste route tussen Amsterdam en het Utrechtse
De Rijksstraatweg als ruimtelijke structuurdrager, met de sporen van het oude lintdorp
De Rijksstraatweg een snoer met alle cultuurhistorische kenmerken van de 20e eeuw
De Rijksstraatweg met 150 jaar architectonische en stedenbouwkundige ontwikkelingen
De Rijksstraatweg contrast tussen de infrastructuur en de bebouwing van de 20e eeuw
met de historische bebouwing en de restanten van het agrarische landschap anderzijds
De Rijksstraatweg, nog enkele boerderijen, een aantal arbeidershuisjes, cafés, vooroorlogse woningen,
buurtwinkels, woningbouw uit de jaren zestig, zeventig en tachtig: urbanvilla’s Waddenland,
brandweerkazerne en politiebureau, drive-in woningen Kruidenbuurt, woonerf Clarissenhof,
stadsvilla’s op terrein Beuker-Bieshaar en appartementen bij en langs voormalig goederenspoorbaan
De Rijksstraatweg een bonte kralenketting met als parels twee de historische ensembles:
1.In Duivendrecht-Zuid: de Sint Urbanuskerk met pastorie, de naastgelegen hoeves met weitjespark,
vooroorlogse huisjes en een herberg. Alle gebouwen volop in gebruik!
2.De Kleine Kerk en het gebouw van d’ Oude School, het naastgelegen schoolmeesterhuis, het eerste
gevangenisje en de eerste brandweerkazerne
De Rijksstraatweg verloor na de sloop van de Duivendrechtse brug en de woonhuizen Rijksstraatweg 1
en 3 in Duivendrecht-Noord haar kop, voor de aanleg van de snelweg A10.
De huidige Rijksstraatweg eindigt nu met de nummers 229 en 234 en loopt dood op met overstapstation
uit 1993. De Rijksstraatweg liep vroeger veel verder door. Alle woonhuizen werden gesloopt voor de
aanleg van de Bijlmer. De hele staart van deze grote verbindingsweg verdween in het zand
De Rijksstraatweg van nu is ondanks het verlies van de kop én de staart de hoofdader van het oude dorp
Duivendrecht gebleven, met toegang naar alle zijstraten van de bomen-, bloemen- en kruidenbuurt. En
daar overheen de Van der Madeweg, die de scheiding vormt tussen het noordelijke en zuidelijke deel
van de Rijksstraatweg
“De Rijksstraatweg toont de ontwikkeling van de architectuur van de 20e eeuw in Nederland in al haar
facetten”. Uitspraak van architect Liesbeth van der Pol (Rijksbouwmeester van 2008-2011) tijdens haar
rondleiding aan groep jonge Japanse architecten door Duivendrecht in 2010
De Rijksstraatweg was én is én blijft uniek voor boeren, burgers en buitenlui
De Rijksstraatweg had haar eerste centrum aan het haventje in de buurt van het café aan de Keulse
Vaart (Weespertrekvaart); nog een centrum ontstond later rond de Sint Urbanuskerk, de Sint
Joannesschool en het Sint Willibrordusgebouw. Anno Nu wordt het winkelplein dat in 1976 gebouwd is
als centrum bestempeld
De Rijksstraatweg, voorheen ‘Dorpsstraat’ en ‘Duivendrechtselaan’ met de statige bomenrij krijgt steeds
meer cultuurhistorische betekenis door de steeds verder oprukkende verstedelijking in én rond
Duivendrecht: Zonnehof, Entradaterrein, De Nieuwe Kern, het Amstel Business Park en de Omval
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U woont, werkt of maakt gebruik van een ruimte aan de Rijksstraatweg in Duivendrecht.
Samen met U gaat de Stichting Oud-Duivendrecht de Rijksstraatweg in beeld brengen.
Uw plek is van betekenis in de geschiedenis van ons dorp.
Voor de toekomst willen wij alle historische gegevens van de gehele Rijksstraatweg
vastleggen.
Voor het archief van de SOD is sinds 1998 door Oud-Duivendrechters beeldmateriaal
aangeleverd, voornamelijk over de verdwenen stukken van de verbindingsweg, die geofferd
zijn voor de ontwikkeling van de Bijlmer, het station en de A10
Het doel voor de a.s. Open Monumenten Dag is om alle architectuurvormen van de
Rijksstraatweg zo compleet mogelijk in beeld te brengen
In het Dorpshuis is op zaterdag 9 september 2017 en de week daarna op grote panelen
een uniek overzicht te zien van de ontwikkeling van de gehele Rijksstraatweg, de mooie plek
waar u woont/werkt.
Architect Gebhard Friedl van De Gebouwengids komt zaterdag 9 september in het Dorpshuis
twee keer vertellen over de bijzondere architectuur die in Duivendrecht te vinden is.
Gebhard bekijkt gebouwen van vroeger die markant zijn in het dorpsbeeld, maar besteedt
ook aandacht aan de moderne architectuur De toegang is gratis. U moet zich wel opgeven.
Wij vragen u om medewerking wat betreft gegevens ( foto’s, tekeningen en verhalen) over
die plek van de Rijksstraatweg die voor U van waarde is, en die u wilt delen.
Als u een bedrijf of organisatie aan de Rijksstraatweg heeft kunnen wij bij de foto´s de
website van uw bedrijf en/of uw programma opnemen. Reclame maken kan!
Stuur uw gegevens over én uw herinneringen aan uw plek aan de Rijksstraatweg , uw
ouderlijk huis, uw winkel, uw tuin, de brug, de kerk, de boerderij, uw school, uw speelplek en
wat u zelf invalt uiterlijk vóór zondag 30 juli door aan de SOD
De SOD maakt een overzicht van de verdwenen delen, maar met uw inbreng vooral óók van
die plekken waar u nú met zoveel plezier woont en werkt: De Rijksstraatweg in Duivendrecht
Als u vragen/opmerkingen/suggesties heeft of wil meewerken aan de tentoonstelling in het
Dorpshuis neem dan contact met ons op: st.oud-duivendrecht@planet.nl of met het
secretariaat van de SOD Ans Quirijnen, Waddenland 41 1115 XD T 020 6992574

