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Voorwoord 
 
Voor u ligt de landschapsanalyse over de ontwikkeling Duivendrecht. De analyse is geschreven in het 
kader van het vak historische geografie, dat ik nu volg tijdens mijn tweede jaar van de studie 
Planologie aan de Universiteit Utrecht. Aanleiding voor het schrijven was de onderzoeksopdracht: 
”Beschrijf  de historische ontwikkeling van het cultuurlandschap in een deel van Nederland.”  
Doel was om kennis te maken met de historisch geografische ontwikkelingen van het Nederlandse 
landschap en een inleiding in het zelf doen van historisch-geografisch onderzoek.  
De reden dat ik Duivendrecht als onderwerp heb genomen voor het schrijven van de analyse is, dat 
het mijn geboorteplaats is en ik er tot mijn twintigste heb gewoond. Ik heb dus verschillende recente 
ontwikkelingen meegemaakt, maar van de historie en vroegere geschiedenis wist ik nog niets af.  
Graag wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. Allereerst Huub Bon 
van het archief van Ouder-Amstel, die mij een heel eind op weg heeft geholpen met het vinden van 
archiefstukken en me in contact heeft gebracht met Piet Roos, die ik hierbij ook wil bedanken voor 
informatie over de historie van Duivendrecht.  Verder Yole Habers voor de taalkundige correcties en 
tot slot Jo Blom voor haar enthousiasme, het interview en de correctie van de conceptversie.  
 
Wies de Jong, Duivendrecht, januari 2010 
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Inleiding 

 
Duivendrecht is volledig ingesloten door Amsterdam Oost, Amsterdam Bijlmer en Diemen. Maar in 
tegenstelling tot wat velen denken behoort Duivendrecht niet tot Amsterdam. Sinds de 
Middeleeuwen wordt Duivendrecht bestuurd vanuit Ouderkerk aan de Amstel en deze dorpen samen 
vallen evenals buurtschap de Waver onder de gemeente Ouder-Amstel (Broekhuizen, 2008).  
 
Duivendrecht bestaat uit drie delen. 
Namelijk de dorpskern, een 
industrieterrein en een landelijk gebied 
langs de Amstel, wat bestaat uit twee 
polders: de Groot-en Klein-Duivendrechtse 
Polders (afb. 1). Echter als over 
Duivendrecht wordt gesproken, wordt 
meestal de dorpskern bedoeld (Archief van 
de gemeente Ouder-Amstel, 2009).  
Het is echter taalkundig niet juist om over 
Duivendrecht als een dorp te spreken, 
want is het officeel geen dorp, maar een 
buurtgemeenschap. Er is namelijk geen 
eigen bestuur (Blom, 2009). 
Duivendrecht heeft een interessante 
geschiedenis, waarbij water een grote rol 
heeft gespeeld, mede door de ligging langs 
de Amstel. Inmiddels is Duivendrecht 
uitgegroeid tot een buurtgemeenschap met een actief dorpsleven. In deze analyse wordt de 
historisch geografische ontwikkeling van Duivendrecht besproken vanaf de eerste vermelding, tot de 
huidige situatie. De belangrijkste bron hierbij is de vergelijking van twee kaarten.  

  

Afb. 1 De drie delen van Duivendrecht 

Bron: Wapedia (2009) 

Afb. 2 Duivendrecht in 1905 Afb. 3 De meest recente kaart van Duivendrecht 

Bron: Historische atlas Noord-Holland (1990) Bron: Google maps (2009) 
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De eerste kaart (afb. 2) geeft de situatie weer in 1905. Deze kaart wordt voor het onderzoek 
vergeleken met de meest recente kaart (afb.3) om ons zo een beeld te kunnen vormen van de 
belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen. Als afbakening van het gebied gelden de oude 
gemeentegrenzen zoals weergegeven op de kaart uit 1905. Hiervoor geldt aan de westzijde de 
Amstel, aan de zuidoostelijke kant vormt de Burgemeester Stramanweg de grens en aan de 
noordkant is dat de Weespertrekvaart. 
De onderzoeksvraag voor het schrijven luidt: 
 
“Welke veranderingen heeft het gebied van het vroegere Duivendrecht, zichtbaar op de kaart uit 
1905 doorgemaakt, in vergelijking met de meest recente kaart, gezien vanuit historisch geografisch 
perspectief?” 
 
Om tot beantwoording van deze vraag te komen zijn een aantal deelvragen opgesteld: 
1. Welke rol heeft het water gespeeld bij de ontwikkeling van de buurtgemeenschap? 
2. In hoeverre is Duivendrecht verstedelijkt? 
3. Gezien de ligging naast Amsterdam, is het aannemelijk dat de stad invloed heeft gehad op de 
ontwikkeling van de buurtgemeenschap. Hoe is dit terug te zien in de ruimtelijke structuur van de 
buurtgemeenschap? 
 
Voor het aanbrengen van een duidelijke structuur in 
de analyse is ervoor gekozen om gebruik te maken van 
de ‘lagenbenadering’. Dit is een planologische 
benadering om een gebied te onderzoeken. Een van 
de belangrijkste kenmerken van de lagenbenadering is 
de manier waarop de factor tijd wordt behandeld. Er 
worden drie lagen onderzocht, die niet allemaal even 
snel veranderen. De onderste laag is de 
geomorfologische laag, oftewel de ondergrond, 
waarbij zaken als water, landschapstypen en 
archeologie aan bod komen. Dit is de meest stabiele 
factor, er verandert weinig, de veranderingen die er 
plaatsvinden kosten veel tijd, maar als er iets 
verandert is het vaak ingrijpend.  
De tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur. 
Hieronder vallen auto-, spoor- en waterwegen.   
De derde laag is de occupatielaag en heeft betrekking 
op de inrichting, het ruimtegebruik, dus bijvoorbeeld 
wonen en werken. Dit is de meest dynamische laag. 
De onderliggende laag is bepalend voor de 
bovenliggende en is dus van grote invloed op de ruimtelijke afwegingen.  Laaggelegen veenweide 
ondergrond is bijvoorbeeld niet geschikt voor grootschalige verstedelijking. Wisselwerking tussen de 
lagen is daarom erg belangrijk (VROM 2009).  
 
Naast de lagenbenadering is de analyse chronologisch opgebouwd en bestaat uit drie hoofdstukken. 
Daarbij wordt in elk hoofdstuk de drie lagen van de benadering toegepast. 
 In de eerste twee hoofdstukken wordt voornamelijk de polder besproken, omdat de ontwikkelingen 
van de kern pas later op gang komen.  
In het eerste hoofdstuk zal de lagenbenadering worden toegepast op de periode voor de 
veenontginningen,  waarin het landschap werd gevormd. De geomorfologie staat in dit hoofdstuk 
dus centraal. In het tweede hoofdstuk worden de veenontginningen, die rond 1200 opgang kwamen  
besproken. In deze tijd komt ook de handel opgang en daarmee het ontstaan van wegen.  
Tot slot de periode 1900 tot heden.  Hierin staat de bovenste laag van de lagenbenadering centraal.   

Afb. 4. De lagenbenadering 

Bron: Ruimtexmilieu (2009) 
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1. Duivendrecht voor 1200, vorming van het landschap 

 
Om het huidige landschap te begrijpen, is zo ver in de tijd teruggegaan als nodig. Duivendrecht wordt 
pas voor het eerst genoemd in 1308, maar het is aannemelijk dat de ontginningen al rond de elfde 
eeuw van start zijn gegaan, aangezien dit in de directe omgeving van Duivendrecht ook het geval was 
(de Bont, 2009). In dit hoofdstuk wordt eerst het ontstaan van het landschap beschreven, dan wordt 
er kort iets gezegd over de infrastructuur en het hoofdstuk zal besloten worden met een paragraaf 
over de vroege bewoning in het gebied. 

1.1 Geomorfologie 

Ouder-Amstel maakte deel uit van een groot veenlandschap, bestaande uit Hollandveen Laagpakket, 
wat zich ongeveer 4000 jaar geleden heeft gevormd (de Bont, 2009).  
Na het verdwijnen van het landijs van de laatste ijstijd, bleef er een zandvlakte over waarin zich 
basisveen heeft gevormd. Deze laag veen ligt nu op een diepte van gemiddeld 12 meter onder NAP. 
Vervolgens steeg in het Holoceen de waterspiegel en werden klei-en zandpakketten afgezet. Na de 
Bronstijd werd het Hollandveen Laagpakket gevormd. Dit veen ligt tussen de 5 tot 2 meter onder 
NAP (bureau monumenten&archeologie, 2009). De vorming van dit veenlandschap duurde tot 
ongeveer de 11de eeuw, toen werd begonnen met ontginning van het gebied. In die tijd bestond 
Ouder-Amstel uit nat hoogveen en was daardoor nauwelijks geschikt voor bewoning. Door 
slibafzettingen in de Late Middeleeuwen vormden zich ondiepten, die later in eilandjes veranderden.  

1.2 Infrastructuur 

Van infrastructuur uit deze tijd kan moeilijk gesproken worden. Verharde wegen waren er nog niet, 
men zal zich met name te voet, met paard en wagen en een enkeling per boot hebben verplaatst, in 
het algemeen over korte afstanden.  

1.3 Occupatiepatroon 

De oudste resten van permanente bewoning 
stammen uit de periode rond 1250 na Chr.. In 
1986 is er een veldkartering geweest waarbij op 
verschillende plaatsen in de Duivendrechtse 
Polder restanten van onder andere kogelpotten 
zijn aangetroffen (afb. 5), daterend uit de 
periode 1250-1300 na Chr. Dit duidt erop dat het 
gebied rond die tijd bewoond moet zijn geweest 
(milieueffectrapportage, 2008).  
Aangenomen wordt ook dat het gebied rond de 
Amstel een goede schuilplaats was is tijden van 
plunderingen van de Noormannen. Dit vanwege 
de moerasachtige omgeving. De kleine terpjes 
boden enige bescherming tegen overstromingen 
en men kon er overleven met vissen en jagen als 
bestaansmiddel en met laagveen als brandstof 
(Blom, 1993). 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de naam 
Duivendrecht verklaard en worden de ontwikkelingen vanaf 1200 na Chr. Besproken. 
 
 
  

Bron: Milieueffectrapportage (2008) 

Afb. 5. Ligging van de archeologische 

vindplaatsen 
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 2. Veenontginningen in Duivendrecht 

 
De ontginningen in het gebied zijn rond de 12de eeuw begonnen in opdracht van de landsheer, de 
bisschop van Utrecht. Reden hiervoor was de wens zijn dominale hof uit te breiden.  De ontginning 
begon vanuit de Ronde Hoep Polder waar zijn dominale hof lag en verplaatste zich langs de Amstel 
naar het noorden. Allereerst wordt er een paragraaf gewijd aan de naam Duivendrecht, die uit deze 
tijd stamt. Vervolgens wordt de geomorfologie in het gebied besproken, waarbij vooral wordt 
ingegaan op de waterhuishouding in het gebied, wat een grote rol speelde. Dan volgt er een 
paragraaf over de infrastructuur en tot slot worden de occupatiepatronen besproken. 
 

2.1 De naam Duivendrecht 

De oudste vermelding, in een spelling die ongeveer gelijk is aan de huidige spelling van Duivendrecht 
als “Doevendrecht” dateert uit 1308 (van Berkel & Samplonius, 2006). De eerste vermelding komt uit 
een grafelijke rekening, waarin werd bepaald dat Doevendrecht jaarlijks een tiende van de gewassen 
en 8 ganzen aan de graaf moest afstaan (de Bont, 2009).  
Er wordt veel gespeculeerd over de herkomst van de naam Duivendrecht. Met enige zekerheid kan 
worden gezegd dat de naam oorspronkelijk uit het Latijn komt, van Due Vene Traiectum, wat zoveel 
betekent als: “ twee wateren waar een doortocht mogelijk is” (Blom, 1993). Traiectum is later 
verbasterd tot ‘drecht’, wat “doorwaadbare plaats in een rivier, of oversteekplaats in een veenrivier” 
betekent (lexicografie, 2009).   
Maar er is veel te doen geweest over de naamsbetekenis van ‘drecht’: “Het blijkt dat oude drecht- en 
voorde-namen niet naast elkaar voorkomen. De drecht- namen hangen smaen met een (voormalig) 
veengebied; de voorde- namen komen meestal voor in díe omgeving waar het natuurlijk substraat het 
doorwaden van een waterloop ook toestaat” (de Bont, 2009)  
Waar Duiven- vandaan komt is ook met weinig zekerheid te zeggen. Er doen verhalen de ronde dat er 
rond het einde van de 18de eeuw nabij de Duivendrechtse brug een knecht woonde, die duiven hield. 
Een andere verklaring is dat er ene Doeve woonde bij de drecht, die tol hief en toezicht hield (Blom, 
1993). Maar gezien de datering van de naam uit 1308 kunnen beide verklaringen verworpen worden. 
 
Drecht kan ook worden vertaald als ‘veer’ (van Berkel en Samplonius, 2006). Er is bekend dat er een 
veer verbinding heeft gelopen tussen Amsterdam en Duivendrecht (paragraaf 2.3). De eerste keer 
dat de veer in Duivendrecht werd genoemd is in 1358 in een rentmeestersrekening en hij heeft 
gevaren tot 1686, het jaar waarin de Duivendrechtse brug werd gebouwd.  
Een andere aannemelijke verklaring voor Drecht is: doorwaadbare plaats. Dit is een mogelijkheid, 
maar biedt geografisch gezien minder aanknopingspunten dan vaart. 
 Een andere schrijfwijze voor Duivendrecht was Devendrecht. Ven betekent: Veen (land) of 
waterig stuk land, weide. De verklaring wordt dan vaart door het veen, of vaart door de weide. Ven 
betekent ook vinne of verde, wat boer betekent. De naamsverklaring wordt dan boerenvaart, wat 
aannemelijk is, gezien het agrarisch verleden van het gebied.  
Devendrecht leidt tot Duevendrecht, wat weer kan worden afgeleid aan Due Vene Traiectum. Maar 
due, betekent twee, maar welke twee.  Allereerst komt het veen in aanmerking. Het gebied wat nu 
de Venserpolder wordt genoemd, was vroeger Nieuwe Veen. Waarschijnlijk zal er dus ook een Oud 
Veen zijn geweest, wat de ‘due’ verklaart (Hannaart, 2009). En dan de verklaring van Vena. Het 
woordenboek geeft een vertaling uit het Latijn van ‘venosus’, wat vervoegd wordt tot ‘vena’ en 
geaderd, of vol aderen betekent (Pinksteren, 1998). Een oversteek van twee aderen dus, waarbij aan 
water kan worden gedacht. Wellicht de Amstel en de Vecht (Hannaart, 2009). 
Echter verklaren Van Berkel en Samplonius de naam als ‘veer, vaarwater’, met de persoonsnaam 
Doeve.  
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2.2 Geomorfologie 

De oudste vermelding van Duivendrecht dateert pas uit 1308. Maar gezien de aanvang van de 
ontginningen in de directe omgeving van Duivendrecht rond de elfde eeuw, is aannemelijk dat er ook 
in Duivendrecht rond deze tijd al ontgonnen werd (de Bont, 2009).  
Het ging om cope-ontginningen, de bisschop verkocht stukken grond aan ontginners. Grote stukken 
onontgonnen gebied, de cope genoemd, werden ingedeeld volgens een vaste maatvoering, naar de 
grootte van een hoeve. Dit kwam neer op een lengte van ‘6 voorling’ (ongeveer 1250m.) en een 
breedte van ‘30 Stichtse roeden’ (ongeveer 113m.) De ontginners kregen volledige zeggenschap over 
het gekochte stuk grond (Archief van Ouder-Amstel, 2009).  
Het Duivendrechtse veengebied bestond uit een veenrug, 
die de waterscheiding was tussen Duivendrecht en 
Diemen. De ontginningssystematiek wordt gekenmerkt 
door een doorgaande verkaveling die tegen de veenrug 
oploopt (de Bont, 2009). Haaks op de Amstel werden 
percelen uitgezet met een onderlinge afstand van 30 tot 100 
meter. Aan het hoofd van de percelen werden de boerderijen 
gebouwd op huisterpen. Hierdoor ontstond bebouwing, wat 
voor het veenlandschap erg typerend is (de Pater, 2007). Op 
de bebouwing wordt verder ingegaan in paragraaf 2.4. Er zijn 
knikken in de verkaveling te zien. Deze kunnen zijn ontstaan 
doordat er wat ‘inpassingsproblemen’ ontstonden, door de 
bochten van de rivier. Ook kunnen deze zijn ontstaan doordat 
waterlopen van de veenrug een onregelmatig reliëf hebben 
veroorzaakt. De ontginning van het gebied verliep gefaseerd 
en verplaatste zich in oostelijke richting (de Bont, 2009).  
Er werden in opdracht van de Coper sloten gegraven om de 
percelen van elkaar te scheiden het veen te ontwateren. 
Parallel aan de Amstel werd een brede sloot gegraven, 
waarin het water van de kavelsloten werd verzameld en 
geloosd op een lagergelegen punt van de Amstel. De 
uitgegraven grond werd gebruikt voor het opwerpen van 
terpen, waar men op woonde (Carasso-Kok, 2007). Doordat het veen door de ontwatering droog 
kwam te liggen, werd het bruikbaar als akkerland.  
Echter met het begin van de ontginningen, begonnen ook de problemen met de waterhuishouding. 
In het begin was het nog geen probleem om te ontwateren en het overtollige water af te voeren. Het 
veengebied lag namelijk nog boven de zeespiegel, waardoor het overtollige water vanzelf weg 
stroomde naar de Amstel. Maar naar mate de ontginningen vorderden en het veengebied steeds 
intensiever werd ontwaterd, begon het proces van inklinking, waardoor het land daalde. Door de 
maaivelddaling voldeed de natuurlijke afwatering niet meer en was er toenemend gevaar van 
overstroming, zowel van de Amstel als van omliggende gebieden(Milieueffectrapportage, 2008). Ter 
bescherming van het land werden daarom dijken, achter- en zijkaden aangelegd.  
 
De vernatting van de percelen zette door, ondanks waterstaatkundige maatregelen die werden 
genomen. Slechts een gedeelte van de polder werd door molens bemalen (afb. 6), omdat er werd 
gesproken over het aanleggen van een wal om bepaalde landen. In 1636 wilde men langs de Amstel 
een bekwame waterkering aanleggen, omdat er gemeend werd dat het Amstelwater bezwaard zou 
worden met meer water, door het groeiende aantal nieuwe polders en door de bedijking van de 
Bijlmer- en Diemermeer. Het water zou hierdoor hoger oplopen. Deze waterkering is er echt nooit 
gekomen (Archief Ouder-Amstel, 2009).  
 Om te voorkomen dat het water in andere delen zou aflopen, werden dammen in andere delen 
aangelegd. Daarom werden er nieuwe stroken veen in cultuur gebracht, door verlenging van de 

Bron: Molendatabase (2009) 

Afb. 6. Molen de Zwaan, uit 1638  in huidige 

staat 
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kavels. Hierdoor ontstond een zogenaamd ‘slagenlandschap’, van langgerekte kavels met sloten er 
tussen. De achterkade is hierbij als secundaire ontginningsas in gebruik genomen. De bevolking 
schoof hierbij ook op, in oostelijke richting  en ging zich langs deze nieuwe ontginningsas vestigen 
(Milieueffectrapportage, 2008).   
Duivendrecht was niet de enige die te kampen had met wateroverlast, overal in Nederland kampte 
men met problemen met het water. De meest directe manier om het water tegen te houden, was 
het bouwen van dijken. Elk dorp en elke stad was verantwoordelijke voor zijn eigen dijken. Dit bleek 
echter niet te functioneren voor grotere gebieden, omdat dijken bijvoorbeeld niet op elkaar 
aansloten. Er bleken dijken nodig voor de bescherming van grotere gebieden. Er moest dus 
samengewerkt worden. Om dit te verwezenlijken werden er waterschappen gevormd. Het eerste 
waterschap werd gevormd in 1196, in Friesland (Hoogheemraadschap, 2009).   
De eerste archiefstukken over de waterstaatsorganisatie van Amstelland, waar Duivendrecht 
inmiddels ook onder valt, komen uit 1387. Er zijn een aantal discussies geweest tussen het 
Hoogheemraadschap Amstelland en Amsterdam, over het recht van Amstelland om water te mogen 
blijven lozen op het IJ. Voor Amstelland was dit erg belangrijk, omdat alle veen riviertjes geloosd 
werden op de Amstel. Tot ongeveer de helft van de dertiende eeuw stroomde de Amstel 
onbelemmerd in het IJ. Rond die tijd liet Gijsbrecht van Amstel een dam midden in de Amstel leggen. 
Deze bestond uit een aantal sluizen. In 1387 komt er een regeling over het openen en sluiten van de 
sluis met omleggende plaatsen. Dit is het begin van het ontstaan van een waterschap(van Hoorn, 
1870). In 1525 wordt Amstelland officieel ingesteld als waterstaatsorganisatie.  
 Uit het overzicht van opgeheven polders en waterschappen als rechtsvoorgangers van het 
waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreken, kan worden opgemaakt dat Duivendrecht zijn eigen 
waterschap heeft gehad, vanaf 1628 (Hoogheemraadschap AGV, 2009) 
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2.3 Infrastructuur 

Voor het vervoeren van de gewonnen 
turf, werden de sloten gebruikt die tevens 
diende voor de afwatering. Het vervoer 
van turf ging per boot. Het grootste 
gedeelte van de turf werd vermoedelijk 
gewonnen voor eigen gebruik. Later werd 
er ook turf verhandeld, wat bijgedragen 
heeft aan de ontwikkeling van de 
infrastructuur. Ook de centrale ligging 
tussen Amsterdam en Utrecht heeft hier 
aan bijgedragen. 
In de Middeleeuwen waren er twee 
manieren om van Amsterdam naar 
Utrecht te reizen. De eerste mogelijkheid 
was: om het Diemermeer heen naar 
Diemen, dan via de Diemer-en 
Ouderkerkerlaan, door Ouderkerk naar 
Utrecht (afb. 7, in het rood). Een 
alternatief voor deze route was om met 
een pont het water over te steken naar 
Duivendrecht en daar, via de Zwartelaan 
en Ouderkerk verder naar Utrecht te reizen (afb. 7, in het geel).  
Nadat de Watergraafsmeer (het voormalige Diemermeer) werd drooggelegd, ging de hoofdweg door 
Duivendrecht lopen. Deze straat was de Rijksstraatweg(afb. 8). Dit traject werd intensief gebruikt en 
daarom ontstond er rond de 17de eeuw een uitspanning bij de Duivendrechtse brug. 
Een andere belangrijke verbindingsweg met Amsterdam was de Weespertrekvaart. Deze vaart was 
ook voor de inwoners van Duivendrecht van belang om goederen van het platteland naar Amsterdam 
te vervoeren. Ook waren de kades een aantrekkelijke plaats voor het vestigen van nijverheid. De 

Afb. 7. Kaart uit 1575 met de twee mogelijke routes 

van Amsterdam naar Utrecht 

Bron:  Wanadoo (2009)  

Afb. 8. De Rijksstraatweg in 1905 

Bron:  Dros (2001)  
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Weespertrekvaart wordt steeds belangrijker. Er komt namelijk steeds meer scheepvaart binnendoor.  
Amsterdam groeide en de grens tussen Duivendrecht vervaagde. Er kwamen bijvoorbeeld steeds 
meer arbeiders uit Amsterdam werken in de industriehoek de Omval, aan de Duivendrechtse oever 
van de Amstel.  
In 1843 werd er een spoorlijn aangelegd tussen Amsterdam en Utrecht. Pas in 1897 kwam er ook in 
Duivendrecht een halte, welke bijna 40 jaar later weer opgeheven werd. Oorzaak hiervan is dat de 
bevolking waarschijnlijk meer gericht was op Amsterdam en dat Utrecht voor hen een stuk minder 
belangrijk was. Wel was de spoorlijn een fysieke grens voor de buurtgemeenschap, het land van 
sommige boeren liep tot aan de Amstel werd nu doorsneden door de spoorlijn (Broekhuizen, 2009).  
Tegen overstroming van de Klein-Duivendrechtse Polder vanaf de Amstel werd de Ouderkerkerdijk 
aangelegd. De dijk ontwikkelde zich tot belangrijke handelsroute met Ouderkerk aan de Amstel. Als 
achter-en zijkade diende de Duivendrechtse- en Ouderkerkerlaan met de Diemerlaan in het 
verlengde. Ook deze kaden ontwikkelden zich tot belangrijke verbindingswegen tussen Diemen, 
Amsterdam en Ouderkerk aan de Amstel.   
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2.4 Occupatiepatroon 

Duivendrecht behoorde vroeger niet tot Holland, maar het viel onder het landgoed van de bisschop 
van Utrecht. Het bestuur liet hij over aan de Heren van Aemstel, die hij in dienst had. In het midden 
van de 14de eeuw veranderde dit, toen het bestuur werd overgenomen door de graven van Holland. 
De belangrijkste middelen van bestaan in die tijd waren visserij, kleinschalige landbouw en kleine 
ambachtelijke nijverheid. Later verschoof dit naar land- en tuinbouw. 
In 1350 kreeg Duivendrecht een eigen kapel. Hiervoor moesten de bewoners te voet naar Ouderkerk. 
Dit duidt er op dat er een redelijk inwoneraantal moet zijn geweest. Later, in 1878 werd dit een kerk, 
gebouwd in neo-romaanse stijl. Er is veel om de kerk te doen geweest, omdat deze zou moeten 
wijken voor de plannen van het aanleggen van de spoorlijn. Uiteindelijk zijn deze plannen aangepast 
en staat de Sint Urbanuskerk nog steeds aan de Rijksstraatweg. Het is nu de best bereikbare kerk van 
Nederland, door het station wat er naast gelegen is (Nederland in beeld, 2009).  
  Vanaf de 17de eeuw werden de Duivendrechtse polder voornamelijk gebruikt als land-en 
tuinbouw gebied. De oorzaak hiervan was de toenemende internationale welvaart en economische 
bloei van Amsterdam. De directe omgeving van de stad werd belangrijker want de vraag naar 
agrarische en industriële producten nam toe. Daarnaast had de polder ook een belangrijke functie als 
stedelijk recreatiegebied en werden er enkele buitenplaatsen gebouwd door Amsterdamse 
patriciërs. Ook deze buitenplaatsen hadden een overwegend agrarische functie en lagen vaak aan de 
doorgaande weg. De eerste boerderijen werden rond 1750 gebouwd (Milieueffectrapportage, 2008). 
Deze ruimtelijke structuur is nog steeds terug te herkennen (paragraaf 3.3). De verklaring voor deze 
langgerekte structuur is dat de vestiging langs de weg uit strategisch oogpunt aantrekkelijk was en 
dat het hoger lag en daarmee minder 
gevoelig voor overstromingen (afb. 9).  
Nederland kreeg in 1787 te maken met een 
inval van de Pruisen. Duivendrecht heeft 
hierin bij de Duivendrechtse Brug een 
rol gespeeld in de verdediging van 
Amsterdam en voorzag de stad van 
melkproducten.  
 
 
 
 
  

Bron:  Oud Duivendrechtse Saecken (2003) 

Afb. 9. De bebouwing van Duivendrecht, kaart uit 

1896 
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3. Ontwikkelingen vanaf 1900 Tot heden 

 
In dit hoofdstuk zal de kern van Duivendrecht centraal staan, omdat de veranderingen in de polder 
gering zijn en er in de kern juist erg veel verandert.  
Omstreeks 1900 was Duivendrecht niet zo zeer een buurtgemeenschap als wel een polder in de 
gemeente Ouder-Amstel. Boerderijen lagen met name aan de weerszijden van de 
Duivendrechtselaan, onderdeel van de hoofdweg naar Utrecht (nu de doodlopende Rijksstraatweg).  
In de eerste paragraaf staan de gesteldheid van de bodem in het gebied en het water centraal. In de 
tweede paragraaf komen de belangrijkste ontwikkelingen in de infrastructuur aan bod en in de 
laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de sterk veranderde bebouwing van Duivendrecht 
besproken. 
 
3.1 Geomorfologie 
Met name de Groot-Duivendrechtse Polder is sterk in aanzien veranderd. Waar eerst sprake was van 
een overwegend agrarisch karakter, heeft de polder nu een steeds meer stedelijke inrichting. Ook in 
de afwatering is veel veranderd en daarnaast zijn ook de grenzen van de polder veranderd (paragraaf 
3.3). Aan de hand van een bodemkaart zal geprobeerd worden de locatie van het ontstaan van het 
dorp te verklaren.  

De bodem rond de Amstel bestaat uit 
klei op veen (afb. 10) (Bodemdata, 
2009). Veel klei en veen in de grond 

betekent bij bouwprojecten of het 
aanleggen van infrastructuur extra 
kosten. Ze worden daarom ook wel 
‘slechte gronden’ genoemd. Het is voor 
een gemeente van belang dat de 
woonkernen buiten deze gebieden 
liggen (CBS, 2001).  
Vermoedelijk is de dijk langs de Amstel 
aangelegd op een oeverwal. Oostelijk 
naast de klei op veen, bestaat de 
bodem voornamelijk uit kleidek op 
veen op zand.  
Daarnaast bestaat de bodem uit 
veraarde bovengrond op diep veen. 
Duivendrecht zelf is grijs ingetekend als 
verstedelijkt gebied en de ondergrond 

wordt niet weergegeven. Maar gezien 
de bodemgesteldheid rondom 

Duivendrecht, kan aangenomen worden dat de ondergrond daar min of meer aan gelijk is en ook 
bestaat uit veraarde bovengrond op diep veen. Dit is beter voor bebouwing geschikt.  
Zuidelijk van Duivendrecht ligt een groot gebied met veen op ongerijpte klei. Dit ontstaat doordat bij 
overstromingen klei werd afgezet op het gevormde veen. Dit komgebied ligt lager en is daarom ook 
erg nat. Het gebied is dus te nat voor akkerbouw of bebouwing, maar wel geschikt als grasland. Dit 
verklaart deels de ligging van Duivendrecht. Op de topografische ligging, een andere verklaring, 
wordt verder ingegaan in paragraaf 3.1. 
 Zoals eerder genoemd hadden de Duivendrechtse polders van 1628 tot 1966 hun eigen waterschap 
voor het beheren van de dijken. De sociale controle was erg sterk. Als er wat gedaan moest worden 
aan de dijk, werd er van iedereen verwacht dat er meegeholpen werd. De dijken waren namelijk erg 
belangrijk voor de boeren. Men was er zo streng in, dat als iemand zijn taken verzuimde, hem een 
zware straf of soms zelfs de dood te wachten stond (Blom, 2009). 

Bron: Alterra (2009) 

Afb. 10 Geomorfologische kaart van Duivendrecht en 

omgeving, 2009 
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In 1967 worden de polders, 
samen met onder andere 
de Holendrechter-, 
Oostbijlmer-, Venser- 
Bullenwijkerpolder, tot 1978 
onder het waterschap 
Bijlmer. Dit gebeurde uit 
budgettaire overwegingen. In 
1979 wordt dit waterschap 
met enkele tientallen polders 
uitgebreid tot het 
Waterschap Drecht & Vecht, 
welke op zijn beurt wordt 
uitgebreid in 1991 tot 
Hoogheemraadschap Amstel 
en Vecht.  
De laatste fusie heeft 
plaatsgevonden in 1997, wat 
heeft geleid tot het ontstaan 
van Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht (afb. 
11) (AGV, 2009). Waternet is 
hierbij de uitvoerende instantie, 
die bijvoorbeeld verbeteringen 
aan dijken uitvoert.  

In de 19de eeuw hebben de landerijen in de polder te kampen gehad met veel wateroverlast. 
Het maaiveld lag in 1770 0,9 meter onder Amsterdamspeil. In 1923 is dit verder gedaald naar 1,55 
meter onder AP en het huidige AP is -1,80 meter (Gebeurtenissen in de polder, 1992). 
Van groot belang is dus dat er aandacht besteed blijft worden aan de waterhuishouding. Dat dit 
gebeurt, blijkt uit het bestemmingsplan van het dorpshart van Duivendrecht. Het waterbeleid in de 
Vierde Nota Waterhuishouding heeft als doel: “duurzame en veilige watersystemen in stand te 
houden of tot stand te brengen” (Croonen adviseurs, 2009). De beleidsdoeleinden met betrekking tot 
waterbeleid luiden als volgt: “Het vergroten van de veiligheid, het beperken van de wateroverlast en 
het veilig stellen van de zoetwatervoorraad. Water wordt, in aansluiting op de Vierde Nota 
Waterhuishouding, als ordenend principe gezien” (Croonen adviseurs, 2009). 
In het bestemmingsplan wordt benadrukt dat deze doeleinden, dan wel niet indirect hun uitwerking 
hebben op de waterhuishouding van Duivendrecht. Deze doeleinden uit de Nota werken indirect 
door op de waterhuishouding voor Duivendrecht. Het Hoogheemraadschap heeft een belangrijke 
functie toegekend aan de boezemwateren en hoofdvaarwatergangen. Deze wateren zijn van belang 
voor de aan- en afvoer van water naar de bemalings- en afwateringsgebieden.  
Met de wet Gemeentelijke watertaken is de zorg voor het grondwater opgedragen aan de gemeente, 
die wordt geadviseerd door Waternet (Croonen adviseurs, 2009).  
Ook is er een onderzoek geweest naar calamiteitenberging. De calamiteitenberging dient voor het 
voorkomen van een ongecontroleerde overstroming van de boezem, of de gevolgen zo veel mogelijk 
te beperken. Er is van verschillende polders de geschiktheid hiervoor uitgezocht, zo ook voor de 
Duivendrechtse polders. Van belang waren hier het aantal inwoners en de economische waarde. De 
Groot-Duivendrechtse Polder komt als zeer ongeschikt uit het onderzoek, vanwege het grote aantal 
inwoners in verhouding tot de andere polders en de grote financiële schade die het zou opleveren. 
Ook de Klein-Duivendrechtse Polder komt niet in aanmerking, omdat de schade in euro’s erg hoog 
oploopt (HKV, 2005).  
 
  

Bron: AGV, 2009 

Afb. 11 Beheergebied Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht 

Bron: AGV (2009) 
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3.2 Infrastructuur 

Van oudsher lopen er al 
belangrijke verbindingswegen 
door Duivendrecht (paragraaf 2.3). 
Maar in verband met uitbreidingen, 
moesten ook de wegen aangepast 
worden. Er hebben een aantal 
belangrijke ontwikkelingen 
plaatsgevonden. 
Van groot belang voor 
Duivendrecht was de aanleg van de 
metro, die in 1977 in gebruik werd 
genomen. De metro splitste zich, 
een lijn liep door langs het al 
bestaande spoor richting de 
Bijlmer, de andere lijn liep richting 
de Venserpolder. Hiervoor moesten 
alle gebouwen aan de 
Rijksstraatweg, ten zuiden van de 
kerk worden afgebroken. Hiermee 
werd ook de Rijksstraatweg een 
doodlopende straat (Broekhuizen, 
2008).  
In 1993 werd hier, aan het einde van de Rijksstraatweg het NS-station Duivendrecht aangelegd, wat 
een belangrijk knooppunt werd (afb. 12).  
Aan de andere kant van het dorp werd de ring A10 rondom Amsterdam gerealiseerd. Ook hiervoor 
had een deel van de bebouwing plaats moeten maken. In 1990 kon het knooppunt Amstel in gebruik 
worden genomen.  
 

 

  

Afb. 12 Aanleg van het metrostation in Duivendrecht in 1990 

Bron: Beeldbank Amsterdam (2009) 
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3.3 Occupatiepatroon  

In de Middeleeuwen dienden zich weinig grote ruimtelijke veranderingen aan die van invloed zijn 
geweest op het ontstaan van de dorpskern.  
Tot 1900 bestaat Duivendrecht uit niet veel meer dan 19 boerderijen, gelegen aan de westrand van 
de polder en langs de Duivendrechtselaan (later de Rijksstraatweg). De buurtgemeenschap had een 
sterk agrarisch karakter. Maar inmiddels is verstedelijking een groot issue in Duivendrecht, die zijn 
oorsprong vindt in de bouwexplosie die vanaf 1900 gaande was.  
De ligging van het dorp is in paragraaf 3.1 verklaard aan de hand van de bodemgesteldheid. Maar er 
hebben meerdere factoren meegespeeld bij het ontstaan. Dit kan verklaard worden aan de hand van 
een topografische kaart (afb. 13). De eerste boerderijen zijn op huisterpen ontstaan, vanwege de 
vervening van het gebied (paragraaf 2.2). En de Duivendrechtse polders zijn nog steeds niet geschikt 
voor bewoning, vanwege de natte veenweide grond (paragraaf 3.1). Dat de eerste boerderijen aan 
de Duivendrechtselaan lagen valt ook te verklaren uit het feit dat het een belangrijke handelsroute 
was.  
Als de kaarten uit 1905, 1930 en 2003 worden vergeleken, kan worden geconstateerd dat de 
dorpskern is ontstaan rondom de voormalige boerderijen aan de Duivendrechtselaan (afb. 14).  
In de loop van de negentiende eeuw waren al enkele huizen en wat industrie aan de kades van de 
Weespertrekvaart verschenen. Maar met name in de jaren ’20 en 30 werd er veel gebouwd langs de 
Rijksstraatweg, tussen de boerderijen in (afb. 14). Het oorspronkelijke verkavelingspatroon bleef 
grotendeels gehandhaafd. Ook bij het aanleggen van de dwarsstraten vanaf de hoofdweg, de 
Rijksstraatweg (Broekhuizen, 2008). Parallel aan de Rijksstraatweg werd de Populierstraat aangelegd, 
met 5 zijstraten naar de Rijksstraatweg, eveneens met bomennamen. Aan de westzijde van de 
hoofdweg werd ook op een iets grotere afstand een parallelweg aangelegd, de Begoniastraat. De 
straten hier kregen bloemennamen. Er was echter geen sprake van planmatige, maar particuliere 
bebouwing. Duivendrecht verloor hiermee zijn langgerekte dorpsstructuur er werd steeds meer 
‘vierkant’.  
Aanleiding voor het bouwen van de huizen was dat er veel mensen zich in Duivendrecht vestigden 
die het boerenbedrijf niet voort wilden zetten, maar zich meer gingen richten op de handel en 
nijverheid. Ook was de buurtgemeenschap voor Amsterdammers een aantrekkelijke vestigingsplaats. 
De grond was hier namelijk aanzienlijk goedkoper dan in Amsterdam en er was meer ruimte voor het 
starten van bijvoorbeeld een bedrijf. Velen echter bleven wel werken in de stad.  
 
 

  

Bron: BLABLABLA           BRON BLABLA 2       BRON BLABLA4 

Afb.  13 Duivendrecht in       Afb. 14 Duivendrecht in     Afb. 15 Duivendrecht in  
1905        1930       2003 

 

Historische atlas Noord Holland (1990)          Broekhuizen (2008)         ANWB (2004) 
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Tijdens het interbellum was een groot woningtekort 
ontstaan in Amsterdam en ondanks grootschalige 
bebouwing kon aan de grote vraag niet worden 
tegemoet gekomen. 
 Daarom nam de stad maatregelen om ook in de 
toekomst uit te kunnen breiden. Grote delen van 
omliggende gemeenten werden geannexeerd, zo ook 
het deel van Ouder-Amstel waar zich veel industrie 
bevond. Voor Duivendrecht betrof dit het gebied langs 
de Weespertrekvaart en de Omval. De afstand tussen 
Amsterdam en Duivendrecht werd hierdoor nog kleiner. 
Ook is in 1911 het zuidoostelijke deel van de Groot-
Duivendrechtse Polder, buiten de polder geplaatst, ten 
behoeve van de veenderij “de toekomst” (Archief van 
Amsterdam, 2009). De overige begrenzing van de polder 
is als volgt: De grens aan de westzijde, de Amstel is 
onveranderd. Ook in het noorden is de 
Weespertrekvaart nog de grens, echter deze is 
teruggedongen tot de Duivendrechtse brug.  
 Vanaf de jaren´60 werden er, in tegenstelling tot 
de bebouwing in de jaren´30, wel plannen opgesteld 
voor de bebouwing, in de vorm van grootschalige 
woonprojecten. Deze ontwikkeling vond vooral plaats in 
het belang van Amsterdam zuidoost, om een 
samenhangend verstedelijkt gebied rondom Amsterdam te creëren (Croonen adviseurs, 2009). En 
Amsterdam wilde nog verder uitbreiden. De enige kans op een eigen bestaan voor de 
randgemeenten van Amsterdam, was meewerken aan het structuurplan wat in 1959 ontworpen was 
voor de zuidelijke en zuidoostelijke stadsrand. De gemeenten mochten in overeenstemming hiermee 
zelfstandig hun eigen uitbreidingsplannen maken. De uitbreidingsplannen van Ouder-Amstel vallen 
hier ook onder. Wat hierin centraal staat, is dat Duivendrecht verder ontwikkeld zal worden aan de 
hand van de architectuur van de Bijlmermeer, met het doel hier een geheel mee te vormen. In de 
Bijlmermeer was veel hoogbouw gepland, dus dit zou ook in Duivendrecht verwezenlijkt moeten 
worden. Op korte termijn zou de bevolking meer dan verdrievoudigd worden.  
Het bouwen van de flats het Waddenland, die gereed kwamen in 1968 waren een eerste aanzet. Op 
hetzelfde moment waren de eerste flats in de Bijlmer gereed. Maar waar de Bijlmer zich verder bleef 
ontwikkelen, stopte de ontwikkelingen in Duivendrecht en is de geplande bevolkingsgroei nooit 
behaald. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het failliet gaan van de projectontwikkelaar van het 
Waddenland. Alle bouwwerkzaamheden stagneerden hierdoor. Daarnaast werd bekend gemaakt 
door het sociografisch instituut uit Haarlem, dat gezien het geringe oppervlak er maar plaats was 
voor 7500 inwoners, om een optimaal woonklimaat te handhaven. Ook werd er een dorpsraad 
opgericht, die de belangen van het dorp behartigde tegenover de gemeente en dan ook pleitte voor 
minder hoogbouw.  

Afb. 16. Uitbreidingsplannen voor  

Duivendrecht, 1973 

Bron: Broekhuizen, 2008 
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Slechts delen van de plannen zijn tot 
uitvoering gebracht, er zijn vier hoge flats 
gerealiseerd, de Zonnehof. Deze werden 
begin jaren’70 opgeleverd. De structuur uit 
de Bijlmer is hier duidelijk ter herkennen: 
Hoogbouw met daaromheen veel groen en 
auto’s op een ander niveau dan de 
voetgangers.  
Achteraf bleek dat gemeente Ouder-Amstel 
een deal had gesloten met Amsterdam, de 
flats mochten alleen door Amsterdammers 
bewoond worden en de inwoners van 
Duivendrecht mochten zich er pas vestigen 
nadat de eerste bewoners weg verhuisd 
waren. Halverwege de jaren ’70 werd de 
Kruidenbuurt opgeleverd, gelegen in het 
zuiden van Duivendrecht, ingesloten door de 
Van der Madeweg aan de bovenzijde en het 
water (afb. 16). Alleen in het noordelijke deel 
van Duivendrecht, boven de Rijksstraatweg, 
is nog een deel onbebouwd. Pas in de 
jaren’80 kwam hier laagbouw (Broekhuizen, 
2008).  
Op het kaartje van Duivendrecht 2003 (afb. 
15) zijn nog enkele patronen te herkennen 
van het oorspronkelijke dorp. Zoals de Rijksstraatweg en de eerste zijstraten.  
In 2006 heeft nog een grenscorrectie plaatsgevonden. Hierbij is Ouder-Amstel ruim 40 hectare 
kwijtgeraakt aan Amsterdam (Oud Duivendrechtse Saecken, 2008). 
De vraag is hoe lang Duivendrecht nu buiten schot blijft van de Amsterdamse ontwikkelingen. Uit de 
structuurvisie 2040 van Amsterdam kan namelijk worden opgemaakt dat er ook in Duivendrecht in 
de toekomst het een en ander gaat veranderen. Amsterdam wil namelijk de relatie met zuidoost 
verbeteren. Hier ligt Duivendrecht tussenin. Het plan is om op het Duivendrechtse veld, gelegen 
naast station Duivendrecht, op 190 hectare grond een volledige nieuwe woon-werkwijk te realiseren 
(afb.17).  
 

  
 
  

Afb. 17. Impressie Amsterdam 2040, met rood omrand de 

geplande uitbreiding van Duivendrecht 

Bron: Ontwerpstructuurvisie (2009) 
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Conclusie 

In de analyse is de historisch geografische ontwikkeling van Duivendrecht beschreven vanaf de eerste 
vermelding tot de huidige situatie en de plannen voor de toekomst. Centraal hierbij stond de vraag: 
 
“Welke veranderingen heeft het gebied van het vroegere Duivendrecht, zichtbaar op de kaart uit 
1905 doorgemaakt, in vergelijking met de meest recente kaart, gezien vanuit historisch geografisch 
perspectief?” 
 
Om de vraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden, zullen eerst de deelvragen worden 
behandeld.  
 
1. Welke rol heeft het water gespeeld bij de ontwikkeling van de buurtgemeenschap? 
Water heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van Duivendrecht. Doordat het land erg 
moerasachtig was waren de bewoners gedwongen zich op huisterpen te vestigen. Maar met name 
toen de venontginningen begonnen en het maaiveld begon te dalen, werd het water een groot issue 
(de Bont, 2009). De natuurlijke waterafvoer voldeed niet meer en er moest overgegaan worden op 
kunstmatige bemaling. Dit is ook een van de oorzaken waarom de buurtgemeenschap niet midden in 
de polder is ontstaan, maar meer in het noorden. De polders zijn nog steeds erg nat en dus niet 
geschikt voor bewoning. Er valt dus te concluderen dat het water van invloed is geweest bij de 
ontwikkeling, omdat de bewoners beperkt waren in het kiezen van hun vestigingsplaats.  
 
2. In hoeverre is Duivendrecht verstedelijkt? 
Is Duivendrecht werkelijk de voorstad geworden die de planners in de jaren’60 voor ogen hadden? 
Volgens velen is Duivendrecht verstedelijkt. Of dreigt dit te gebeuren (vrienden van Duivendrecht?). 
Dat het een groot issue is in Duivendrecht blijkt uit de oprichting van de stichting Oud-Duivendrecht 
(SOD) in 1998, die staat voor: “Het behoud van het historisch en landelijk karakter en het tegengaan 
van verdere verstedelijking 
van Duivendrecht” (SOD, 
2009).  
Echter uit het 
bestemmingsplan van het 
dorpshart van Duivendrecht, 
wat onlangs is verschenen 
blijkt dat Duivendrecht niet 
wordt gezien als verstedelijkt. 
Doel van het plan is namelijk 
om bij het vernieuwen van het 
dorpshart “het dorpse 
karakter van Duivendrecht te 
behouden. Kenmerkend 
hiervoor zullen zijn een 
gevarieerde en pandsgewijze 
opbouw van de bebouwing 
en met name de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd” (afb. 18) (Croonen adviseurs, 2009). 
Het is dus moeilijk te definiëren in hoeverre Duivendrecht verstedelijkt is. Het is meer een mening 
dan een feit. Wel kan gezegd worden dat Duivendrecht sinds de bouwexplosie vanaf de twintigste 
eeuw een meer stedelijk karakter heef gekregen, wat ten koste is gegaan van het agrarische karakter 
dat het had.  
 
 
 

Afb. 18 Het dorpse karakter van Duivendrecht met 

gevarieerde en pandsgewijze bebouwing 

Bron: Croonen adviseurs (2009) 
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3. Gezien de ligging naast Amsterdam, is het aannemelijk dat de stad invloed heeft gehad op de 
ontwikkeling van de buurtgemeenschap. Hoe is dit terug te zien in de ruimtelijke structuur van de 
buurtgemeenschap? 
Amsterdam heeft inderdaad veel invloed gehad op de ontwikkeling van Duivendrecht, al vanaf de 
Middeleeuwen. Dit vanwege de handelsroute van Amsterdam naar Utrecht, die midden door 
Duivendrecht liep. Ook waren de polders recreatiegebieden voor gefortuneerde Amsterdammers 
(Milieueffectrapportage, 2008). Invloed op de ruimtelijke structuur werd echter pas later goed 
zichtbaar, met de uitbreidingen van de stad en de annexaties in het begin van de twintigste eeuw die 
het tot gevolg had voor Duivendrecht. En Amsterdam wilde nog verder uitbreiden, met name in het 
belang van Amsterdam zuidoost, om een samenhangend verstedelijkt gebied rondom Amsterdam te 
creëren (Croonen adviseurs, 2009). De enige kans op een onafhankelijk voortbestaan van 
Duivendrecht was om mee te werken aan het structuurplan uit 1959, wat was ontworpen voor de 
zuidoost rand van Amsterdam en de gemeentelijke plannen hier op aan te passen. Voor 
Duivendrecht betekende dit dat de architectuur die in de Bijlmer gehandhaafd werd, ook in 
Duivendrecht van toepassing moest worden. Dit kwam neer op veel hoogbouw en een grote 
bevolkingstoename. Echter werd niet alle geplande nieuwbouw gerealiseerd, maar de structuur uit 
de Bijlmer is duidelijk te herkennen aan de flats (Broekhuizen, 2008).  
 
Al met al kan dus geconcludeerd worden dat Duivendrecht in de loop van de eeuwen grote 
ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Van een moerasachtig, vrijwel onbewoonbaar gebied naar een 
weg met lintbebouwing tot een verstedelijkt te noemen gebied.  
De oorspronkelijke ruimtelijke structuur nog steeds herkenbaar, al zijn de grenzen in de loop van de 
tijd wat gewijzigd. De ruimtelijke structuur is in een groot deel van de polders ongewijzigd gebleven, 
op wat ruilverkaveling na. Alleen rond de Rijksstraatweg, wat een belangrijke handelsroute was is 
veel veranderd. De eerste boerderijen hebben zich langs deze weg gevestigd. Van hieruit heeft 
Duivendrecht zich verder uitgebreid, door eerst tussen de boerderijen in te bouwen en later door het 
aanleggen van zijstraten. Dit stratenpatroon is ook nog duidelijk terug te zien op moderne kaarten 
(afb. 00000). Van de oorspronkelijke bebouwing is wel het grootste deel verdwenen, slechts enkele 
boerderijen zijn terug te vinden, evenals de twee kerken. 
De grootste veranderingen vonden plaats rond de jaren ‘60, door de uitbreidingsplannen van 
Amsterdam, die hun doorwerking hebben gehad in de plannen van de gemeente Ouder-Amstel en 
Duivendrecht hebben gevormd tot was het nu is. En de verwachting is dat er onder invloed van de 
uitbreidingsplannen van Amsterdam in de toekomst nog veel zal veranderen. 
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