
Jaaroverzicht Duivendrecht 2022 

Voor veel bewoners van Duivendrecht is één van de eerste handelingen in januari het 

opladen van de afvalpas. Diftar is actief, al is er een valse start. Er is veel vuilnis op en langs 

de weg en dat komt niet alleen door een door vuurwerk ontplofte zoutbak op de Telstarweg.. 

Duivendrecht komt langzaam weer uit de lockdown. In het aanbod in het Dorpshuis is een 

cursus Essentrics van Coherente. Er zijn maar liefst 15 winnende postcodes in de PC-loterij. 

Bij de OBA is er een voorleesontbijt voor de jeugd en de Waarderingsspeld wordt uitgereikt. 

Woningen in de verkoop: 16. Hoogste prijs: € 850.000; laagste € 260.000; gem.: € 496.000. 

In februari verschijnt op het Dorpsplein een extra container voor papier en karton. Het 

verkeer kent hinder tijdens werkzaamheden aan de Ommegang. Voor woonbootbewoners 

aan de Duivendrechtsevaart oogt er perspectief (voor een langer verblijf). Straatgedichtje 

schrijft haar kunsten op straat. Storm Eunice raast door Duivendrecht met de nodige schade. 

Alle deelnemers aan de PC-loterij winnen een ‘Tony Chocolonely’. En er is Belastinghulp in 

het Dorpshuis. Bij de vogeltelling wint de halsbandparkiet in aantallen in Duivendrecht. 

Woningen in de verkoop: 14. Hoogste prijs: € 775.000; laagste € 265.000; gem.: € 486.000. 

Duivendrecht wordt in maart opgeschrikt door een plofkraak (Makro). Plus Wagner wijzigt in 

Plus Kamminga. Bij CTO’70 komt een tweede Watertappunt. De lokale verkiezingen worden 

gewonnen door de partijen Ouder-Amstel Anders en Natuurlijk Belang, dit na een boeiend 

verkiezingsdebat bij de lokale zender JammFM. De Brandweer Duivendrecht zamelt in voor 

Oekraine. Gratis kennismaken met volleybal kan bij CTO’70. Kids van de Grote Beer prikken 

zwerfafval. Poetin’s dochter heeft grond op de Molenkade. Er zijn drie winnende postcodes. 

Woningen in de verkoop: 13. Hoogste prijs: € 765.000; laagste € 300.000; gem.: € 490.000. 

In april zijn er weer muziekconcerten in de Kleine Kerk. Zonnehof flat Mercurius gaat in de 

verbouwing. Het Dorpshuis stroomt vol voor de sessie: “Duivendrecht Dorp in een Stad”. 

CTO’70 (voetbal) zoekt een nieuw bestuur. In de PC-loterij is er voor elke deelnemer prijs 

(sokken). Lintjes zijn er voor twee bewoners en met Koningsdag gaan er 103 vlaggen in top. 

Woningen in de verkoop: 6. Hoogste prijs: € 765.000; laagste € 410.000; gem.: € 591.500.  

In mei is er weer een openbare Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De PC-loterij heeft 

voor de derde keer voor elke deelnemer prijs, nu een verwenpakket. Ajax komt voor een 

clinic naar de A. Bekemaschool. De Grote Beer zoekt een nieuwe directeur. De QR-Fit route 

start en de Begoniastraat gaat verduurzamen. Coherente verzorgt een Valtraining en Bingo. 

Woningen in de verkoop: 9. Hoogste prijs: € 725.000; laagste € 275.000; gem.: € 557.111. 

De Amstelstroombrug over de Duivendrechtsevaart wordt in juni geopend. Op 8 postcodes 

valt een prijs. Schilderingen verschijnen op viaducten rond Duivendrecht. Op vele woningen 

wappert de vlag voor een geslaagde inwoner. Twee bewoners uit Duivendrecht krijgen een 

Koninklijke onderscheiding. Door ongediertebestrijders wordt gejaagd op de muskusrat. 

Woningen in de verkoop: 13. Hoogste prijs: € 725.000; laagste € 275.000; gem.: € 500.500. 



Op verschillende plekken in het dorp verschijnen in juli nieuwe speeltoestellen. Zeven (7) 

prijzen in de PCL en het dorp wordt overspoeld met aanvragen voor vergunningen (overal 

verschijnen containers in het straatbeeld). Het is gezellig in het Venserpark tijdens het 

project ‘Kamperen in de Buurt’. Voor buslijn 4 volgt een omleiding op de Rijksstraatweg. 

Woningen in de verkoop: 13. Hoogste prijs: € 800.000; laagste € 300.000; gem.: € 538.000. 

Tuinpark ‘Ons Lustoord’ bestaat in augustus 100 jaar en organiseert een Fancy Fair. Op 

acht postcodes is er prijs (Duivendrecht gaat naar de Toppers). KPN graaft het dorp open 

voor glasvezel en ondertussen ervaren we een hittegolf. De scholen gaan weer beginnen en 

OBA Duivendrecht helpt burgers met ‘Hulp bij Digitaal’. Nieuw is de Seniorenwijzer.  

Woningen in de verkoop: 9. Hoogste prijs: € 825.000; laagste € 375.000; gem.: € 533.000. 

In september staan er grote billboards in het dorp vanuit het project: ‘Doorbreek de cirkel 

van (huishoudelijk) geweld’. De Open Monumentendag is weer zeer geslaagd met o.a. een 

inkijkje bij ‘Groot Giessenhof’. In de PC-loterij is er prijs op 5 postcodes. Dankzij een aantal 

ondernemers en vrijwilligers is er een zeer geslaagd XXL-Pleinfeest op het Dorpsplein.  

Woningen in de verkoop: 15. Hoogste prijs: € 825.000; laagste € 250.000; gem.: € 525.000. 

   

Duivendrecht United ziet het licht. Op vier postcodes is er in oktober prijs. Er zijn activiteiten 

tijdens de ‘Week van de Eenzaamheid’. Druk is het bij de informatieavond Entrada. Er start 

een onderzoek naar de toekomstvisie leefomgeving. Er zijn exposities in het Dorpshuis en in 

de Kloosterstraat. T-Mobile gaat ook een glasvezelnetwerk aanleggen. De Sint collecteert.  

Woningen in de verkoop: 19. Hoogste prijs: € 1150.000; laagste € 250.000; gem.: € 536.000. 

De kosten voor Diftar gaan omhoog. Een nieuw calisthenicspark (Zonnehof) wordt in 

november geopend en het project: ‘Van Woningnood naar huisgenoot’ wordt gelanceerd. 

Sint en heel veel Pieten worden verwelkomd op de Duivendrechtsekade en in het Dorpshuis. 

Er is prijs op tien postcodes. De regenboogvlag gaat in top en er komt extra noodopvang. 

Woningen in de verkoop: 20. Hoogste prijs: € 1150.000; laagste € 275.000; gem.: € 581.250. 

Deel 2 van ‘Ook dit was Duivendrecht’ verschijnt in december. Op acht postcodes is er prijs. 

Een herinrichting volgt voor de Van der Madeweg. Dance Centre Duivendrecht krijgt via de 

Grote Clubactie bijna € 3.500. Een gebouw aan de Wenckebachweg wordt geschikt gemaakt 

voor opvang van vluchtelingen. In het Dorpshuis (garderobe) is een Weggeefkast ingericht. 

Woningen in de verkoop: 15. Hoogste prijs: € 1150.000; laagste € 325.000; gem.: € 565.333. 

DorpDuivendrecht.nl blijft een digitaal platform voor de bewoners die een overzicht zoeken 

van wat er te doen is in Duivendrecht. Dit gelardeerd met af en toe een nieuwtje uit het dorp. 

De redactie van DorpDuivendrecht.nl wenst u veel gezondheid in het nieuwe jaar 2023. 

Uiteraard altijd welkom voor een bezoek op het platform: www.DorpDuivendrecht.nl            

http://www.dorpduivendrecht.nl/

