
 

De notenboom terug in Waterland 
 

 
 
 

 

 

 
 

Als gevolg van de Watersnood van 1916 stond o.a. Waterland maanden onder water. 
Veel bomen in het gebied zijn als gevolg van het zoute water dood gegaan,  

de notenboom is hierdoor grotendeels uit het gebied verdwenen. 
In 2016 is de Centrale Dorpenraad een actie gestart om, ter herinnering aan de Watersnood, 

100 notenbomen terug te brengen in het gebied. 
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De walnoot of okkernoot (Juglans regia) is een plant uit de okkernootfamilie (Juglandaceae). 
Om een onderscheid te maken met het geslacht Juglans, dat eveneens walnoot heet, wordt de 
soort ook voluit gewone walnoot of Perzische walnoot genoemd. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Okkernootfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juglans
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Hoe het begon 
In januari 1916 braken, als gevolg van een hevige storm, op veel plaatsen de dijken rond de 
Zuiderzee door. Een groot gebied stond hierdoor maandenlang onder water. Ook het gebied 
dat nu Landelijk Amsterdam-Noord is werd getroffen door deze ramp. 
Tijdens het maken van het boek 'Nood aan den dijk' stuitte de Historische werkgroep van de 
Centrale Dorpenraad op de informatie over de verdwenen bomen. Omdat het zoute water zo 
lang op het land had gestaan waren de meeste bomen dood toen het water eindelijk weer weg 
was. Uiteraard werden er in de loop der jaren nieuwe bomen geplant maar niet alle 
boomsoorten kwamen in grote aantallen terug. 
En hier is het idee geboren: De notenboom terug in Waterland en dan het liefst 100 stuks! 

De voorbereidingen 
Nadat het plan verder is uitgewerkt gaan we op zoek naar een leverancier die ons kan helpen 
aan 100 walnotenbomen. Gelukkig vinden we die bij Vruchtboom- en Rozenkwekerij G. Snel. 
Adres kwekerij: 
Huizerstraatweg 2 voor 
1411 GN Naarden 
tel. 035-5253712 
Website www.fruitbomenkwekerij.nl 

Contactpersonen: 
Gert en Betty Snel 
tel. 06-22315559 
email gsnelhuizen@hetnet.nl 
 

Er worden 'ongeveer' 100 hoogstam Walnoot Junglans regia besteld, maat 10-12, dit betekent 
dat de stam van de boom op 1 meter boven de grond 10-12 cm Ø heeft. 
 
De beste tijd om walnotenbomen te planten is begin december, hier wordt de verder planning 
op afgestemd. 
 

2016 Actie 

maart aanbieden aan bewoners Landelijk Noord  
plaatsing in 't Zwaantje, website en Nieuwsbrief Centrale Dorpenraad. 
aanmelden bij Waterlandse Vloed 

april aanbieden groter gebied 
herhaling eerder acties 
extra PR in Buiksloot, Nieuwendam, Purmerpleinkrant, De Echo, 
Stadsdeel, etc. 
aanmelden bij Water Kust Land 

daarna herhalen 

half juli definitieve bestelling bomen bij kweker 

eind november levering bomen 

begin december ophalen en wegbrengen bomen 

 
 



Verslag Notenboom 
 

 4 

 

Start van de actie 

Als in maart 2016 het eerste artikel in 't Zwaantje wordt geplaatst worden de eerste 
bestellingen geplaatst, iedere maand komen er meer bij. Voor de zomer zijn er dan ook alle 100 
bomen verkocht en is de actie geslaagd! 
Na de zomer komen er zo nu en dan nog aanvragen binnen, gelukkig kan de kweker deze 
honoreren en worden er uiteindelijk 110 bomen geleverd. 
De meeste bestellingen komen uit Landelijk Noord maar er gaan ook bomen naar 'stedelijk' 
Amsterdam-Noord, Westzaan, Ilpendam, Kwadijk, Middelie, Monnickendam en Beets. 
 

 
 

Levering bomen 
Op donderdag 1 december zijn de walnotenbomen afgeleverd bij 
Zorgboerderij De Breedijk Hoeve 
Bloemendalergouw 37 
1028 BH  Ransdorp 
 
Daarna begint de uitgifte van de bomen. 
De meeste bomen worden bezorgd bij hun nieuwe 
eigenaar (75%) de overige bomen worden opgehaald (25%). 
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Op zaterdag 3 en 10 december kunnen de bomen worden opgehaald. 
De bezorging wordt verzorgd door Jan Breedijk en Jasper Vrolijk, zij brengen de bomen naar de 
verschillende dorpen. Binnen enkele dagen zijn alle bomen rondgebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ieder dorp een boom 
In ieder dorp in Landelijk Amsterdam-Noord wordt een dorpsboom geplant. Dit gaat in overleg 
met de beplantingsdienst van het Stadsdeel zodat er geen problemen ontstaan met kabels of 
leidingen. De bomen staan op de volgende plekken: 
Durgerdam  terrein voetbalclub DRC 
Holysloot  speelveld aan het begin van het dorp 
Ransdorp  bij het bankje aan het begin van het Weerslootpad 
Schellingwoude in het Schellingwouderpark bij het pontje Noorder IJdijk 
Zunderdorp  de boom staat tijdelijk aan de noordkant van de kerk en wordt t.z.t.  
   opgenomen in de reconstructie van het kerkplein 
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Financiële afhandeling 
Een boom kost € 35,- en voor € 5,- kan deze bezorgd worden. Bij afname van 2 of meer bomen 
worden deze voor € 10,- bezorgd. Al de bestellingen zijn vooraf voldaan, de meeste op rekening 
en enkele contant. 
 
Bij levering van de bomen werden er ook palen met band bezorgd die gebruikt konden worden 
om de boom stevig te planten. Deze paaltjes konden voor € 5,- bijgekocht worden. Hier is volop 
gebruik gemaakt zodat ook al deze paaltjes verkocht zijn. 
 

 kosten inkomsten 

factuur kweker (bomen, palen en band, levering) € 3.700,-  

kosten stalling en bezorgen € 100,-  

verkoop bomen  € 3.850,- 

bezorgen  € 310,- 

verkoop palen en band  € 105,- 

opbrengst actie € 465,-  

Totaal € 4.265,- € 4.265,- 
N.B. bedragen zijn op hele euro's afgerond 

 
De opbrengst van de actie komt ten goede aan de Centrale Dorpenraad. 
Het geld wordt in 2017 gebruikt voor een nieuw cultureel of historisch project. 
 

Contactpersoon 
De actie is gestart en uitgevoerd door de Centrale Dorpenraad. 
Als er nog vragen zijn over het project kun je contact opnemen met: 
Marianne Vrolijk (secretariaat) 
Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
tel. 020-4904 437 
email m.vrolijk@centraledorpenraad.nl 
bereikbaar op:maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur 
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Speciale dank aan 
Een aantal mensen heeft meegewerkt aan dit project en er mede voor gezorgd dat het een 
groot succes werd. Hartelijk dank aan: 
Gert en Betty Snel, voor het leveren van de bomen en de flexibele opstelling daarin 
Teunis Breedijk, voor de mogelijkheid om de bomen te stallen 
Jasper Vrolijk en Jan Breedijk, voor het bezorgen van de bomen 
Dirk vd Craats, voor het regelen dat de bomen in de dorpen werden geplant 
Michiel de Boer, voor het plaatsen van de boom bij DRC 
en natuurlijk alle mensen die een boom besteld hebben! 
 
 
 
 

 
 

 


