19 Volkstuinen

In 1973 komt volkstuinvereniging Linnaeus, noodgedwongen door
bouwplannen van de gemeente, vanuit de Watergraafsmeer naar Driemond.
Op de foto is de pioniersfase zichtbaar: 1 pomp voor het hele park van meer
dan 300 percelen. Nu ziet u verderop langs de Stammerlandweg het dichte
geboomte van het fraaie volkstuincomplex met, na strijd met de gemeente, wel
een waterleiding. Zesentwintig jaar later werden de tuinders van Frankendael,
eveneens om dezelfde reden verhuisd, de buren van Linnaeus.
De bewoners van Driemond kregen geen toestemming om een tuin te huren op
Linnaeus en besloten een eigen tuindersvereniging op te richten. In 1976 komt
het nutstuincomplex. Als u terug gaat naar bord 17, ziet u aan weerszijden van
de Burg. Kasteleinstraat de tuinen benedendijks liggen.

Driemond, Linnaeus en Frankendael in vogelvlucht

De IJsbaan
Het land rechts van de Stammerlandweg wordt in de wintertijd onder water
gezet en dient als ijsbaan voor de IJsvereniging “Gein en Omstreken”. Ook staat
er en clubgebouw. De vereniging is al in 1909 opgericht. Voor de aanleg van de
ijsbaan werd er voornamelijk op het Gein geschaatst.

Schaatsen op ‘t Gein 1922-1923.

Boerderij Roest nr. 83-85
Deze fraai gelegen boerderij stamt uit eind 19e eeuw. Het is een voorbeeld van
boerderijen in Amstelland. Hij is van stedenbouwkundige waarde vanwege het
feit dat deze gelegen op buitendijks land. Van cultuurhistorische - en
architectonische waarde zijn de gave hoofdvorm en de opzet van het
woonhuis, stal en drie roeden hooiberg. Aan de waterkant bevindt zich nog het
zomerhuis dat apart bewoond wordt.

De Matchzo
Verderop langs de Stammerlandweg ziet u het sportcomplex Matchzo. De
hoofdhuurder is de sportvereniging Geinburgia met een voetbal-, tennnis- en
een biljartafdeling. De sportzaal wordt gebruikt voor schoolgymnastiek, maar
ook verhuurd voor diverse zaalsporten. Het kantoor van de Dorpsraad
Driemond is hier gevestigd als ook een postagentschap en een bibliotheek en
bar. In 2011 is dit complex in gebruik genomen.

De Maanhof
Wat verder, schuin achter de Matchzo ziet u de puntdaken van een nieuw
wijkje: de Maanhof. Hier kon men percelen kopen en daar (met restricties) naar
eigen inzicht een huis bouwen. Het resultaat is heel aardig. Ernaast is een “Tiny
Forest” en een vlindertuin in aanleg.

