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Centrale Dorpenraad
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van AmsterdamNoord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief
in de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies.
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die
met Landelijk Noord te maken hebben.
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.
Adres:
Dorpsweg 35
1028BK Ransdorp
Telefoon:
020-4904437 (ma, di, do en vr van 9.00 tot 15.00 uur)
Email:
info@centraledorpenraad.nl
Website:
www.centraledorpenraad.nl
Storingsnummers
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)
112
Politie (niet spoedeisend)
0900-8844
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend)
088-0030600
gas- en stroomstoring
0800-9009
Waternet
0900-9394
Melding openbare ruimte
14020
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/
Colofon
Kopij maart
Redactie

Oplage
Bezorging

opsturen uiterlijk tot vrijdag 26 februari 2021
Dorpsweg 35
Website:
1028 BK Ransdorp
www.centraledorpenraad.nl
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
1020 exemplaren
R. Gils (020-3370816)

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten.
De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de Centrale
Dorpenraad
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Sinds afgelopen 1 januari heeft de Centrale Dorpenraad een nieuwe
voorzitter! In dit ’t Zwaantje stelt hij zich voor.
Verder in deze editie weer informatie over de werkzaamheden in Landelijk
Noord, wijziging in de afvalinzameling en nog veel meer …

Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het
kantoor van de Centrale Dorpenraad.
11 februari
Informatiebijeenkomst lisdoddeteelt Burkmeer
12 februari
Bestuurlijk Overleg
eind februari
Kick off GFT afval
26 februari
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
2 maart
Dagelijks Bestuur

Nieuwe voorzitter Centrale Dorpenraad
Mijn naam is Abram Schermer, ik ben 57 jaar oud en ik woon samen met
Milah Wouters in Holysloot. Sinds 2015 ben ik betrokken bij de Centrale
Dorpenraad als voorzitter van Dorpscommissie Holysloot. In het dagelijks
leven combineer ik mijn werk in de IT branche met een vaderschap van 4
zoons. Als voorzitter van de Stichting Centrale Dorpenraad zal ik natuurlijk de
Dorpscommissie Holysloot verlaten en mij inzetten voor de ontwikkeling van
de stichting.
De belangrijkste taken die ik voor mijzelf binnen de Centrale Dorpenraad zie,
komen voort uit de veranderingen in ons woongebied in wisselwerking met de
gemeente en het Stadsdeel Amsterdam Noord. Rondom thema’s als
bereikbaarheid, natuur, agrarisch gebied en energietransitie is vooral een
goede communicatie van belang. De Centrale Dorpenraad wil daarin een rol
spelen als platform voor alle bewoners richting de gemeente.
En omgekeerd: vanuit de gemeente (en andere publieke partijen) naar de
bewoners van Landelijk Noord.
Ik zal mij inzetten voor die positie van de Centrale Dorpenraad ten behoeve
van alle bewoners in Landelijk Noord.
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Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• De werkzaamheden aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en
Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden zijn gestart en duren
tot augustus. Gedurende de gehele periode zijn de fietspaden afgesloten.
Op 6 januari j.l. is er een digitale bewonersavond gehouden.
Op de website staat een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden
met informatie, planning en bewonersbrieven:
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, één van de goede
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk
Amsterdam-Noord'.
Op 't Zwaantje van januari stond een tekening die niemand geraden heeft!
Het is Bloemendalergouw 100-102 vanuit de Blijkmeer gezien.
Informatiebijeenkomst lisdoddeteelt Burkmeer
De gemeente Amsterdam start vanaf juli 2021 een tijdelijke proef met
lisdoddeteelt in polder de Burkmeer. Om u te informeren over deze proef,
organiseren we een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 11 februari
van 19.00 tot 20.30 uur.

Vermindering CO2-uitstoot

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling
tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het
veen uit. Hierdoor wordt er meer CO2 uitgestoten. Met deze proef gaan we
onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt
en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Lisdoddeteelt is mogelijk een manier om
de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast kan lisdodde gebruikt worden als
duurzaam bouwmateriaal en een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over deze proef? Kom dan naar de digitale
informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te
sturen naar projectleider Juul Willems, juul.willems@amsterdam.nl
U ontvangt dan voorafgaand aan de bijeenkomst per mail informatie over hoe
u aan de bijeenkomst kunt deelnemen.
www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-lisdoddeteelt-burkmeer
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Wijziging afvalinzameling
De gemeente Amsterdam gaat het Amsterdamse afvalsysteem verbeteren en
verduurzamen om te zorgen voor een schonere stad en minder restafval.
Daarom worden de voorzieningen voor afvalinzameling verbeterd en
verandert de manier waarop afval aangeboden kan worden. Zo wordt er
gestopt met het apart inzamelen van plastic en drankkartons en wordt het
mogelijk om groenten, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden aan te bieden.

Wat betekent dit voor Landelijk Noord?

Begin februari zijn de bovengrondse plasticcontainers uit Landelijk Noord
weggehaald. Het plastic dat u voorheen gescheiden aanbood kan nu weer
gewoon bij het restafval. De scheidingsinstallatie van de afvalverwerker haalt
het plastic uit het restafval. De inzameling van papier en glas blijft hetzelfde.

Inzameling GFT afval

Hoe de inzameling van GFT afval er in Landelijk Noord uit gaat zien is nog niet
duidelijk, de gemeente wil graag met bewoners de mogelijkheden bespreken.
Samen met de Centrale Dorpenraad wordt er eind februari een online kickoff gehouden. We zijn op zoek naar bewoners die mee willen denken over hoe
de inzameling van GFT afval in Landelijk Noord het beste geregeld kan
worden.
Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om enkele keren deel te nemen aan
deze (voorlopig online) werkgroep, meldt u dan vóór 15 februari aan via
info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437.

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Nieuwbouw van OBS De Weidevogel, Update 15-01-2021
Eind december is het eerste Voorlopige Ontwerp van het nieuwe
schoolgebouw afgerond waarna deze is gepresenteerd aan, en besproken met
een aantal direct omwonende. De algemene reactie was positief echter zijn er
een aantal zorgen/bezwaren geuit betreft het volume, de hoogte en
positionering op het kavel. Er is een toelichting gegeven betreft keuzes en
afwegingen die zijn gemaakt en wat er is onderzocht in de studie om te
komen tot dit ontwerp.
Met betrekking tot het beperken van het volume is gevraagd waarom niet een
deel van het programma ondergebracht kan worden in het gebouw van
nummer 19 om zodoende het totale gebouw kleiner te maken. Deze optie is
onderzocht met als resultaat dat de gymzaal en kleedruimten niet passen
binnen de maatvoering van het gebouw, de aula is aan de gymzaal verbonden
om samen met de gymzaal multifunctioneel ingezet te kunnen worden voor
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grotere bijeenkomsten, toneelvoorstellingen en mogelijk zelfs te gebruiken is
als buurthuis.
Het onderwijsprogramma onder- en bovenbouw is vanuit de onderwijsvisie
niet meer klassikaal georganiseerd maar rondom een leerplein. Dit principe
past niet in de structuur van nummer 19 of de klassen moeten uit elkaar
gehaald worden wat afbreuk doet aan de onderwijsvisie. Wat overblijft is de
kantoorruimten, sanitair en personeelsruimte welke naar nummer 19 zouden
kunnen. Omdat het personeel zicht wil houden op de kinderen en dit in zijn
totaliteit slechts beperkte meters zijn is ervoor gekozen nummer 19 niet in te
zetten voor de nieuwbouw.
De vraag is gesteld of de hoogte van het gebouw naar beneden gehaald kan
worden. De school zou het liefste platte daken realiseren omdat dat het meest
efficiënte is echter vanuit de beeldkwaliteit naar de omgeving wordt een
schuin dak door de welstandscommissie geëist. Vanuit het ontwerp is de
hellingshoek van de gymzaal kleiner gemaakt om de hoogte van dit grote
volume naar beneden te brengen. Voor de andere daken van de lokalen is het
geheel aan de zijkanten naar beneden gedrukt waardoor de raamzijdes
formeel niet meer voldoen aan de hoogte eisen maar waarmee wel het
volume vriendelijker wordt gemaakt. Er is uitgelegd dat meer concessies qua
hoogte niet meer mogelijk zijn.
De vraag over de positionering van het gebouw op het kavel was of het
gebouw niet meer naar de slootkant verplaatst kan worden zoals eerder al
door de bewoners is aangegeven als wens. Vanuit de stedenbouwkundige
kaders is opgelegd dat de school deze positie moet aanhouden, voor de
school is dat geen vereiste. Afgesproken is gezamenlijk met de gemeente in
overleg te treden om de mogelijkheid om een andere positie op het kavel te
bespreken.
Voor de buitenruimte is een eerste aanzet gemaakt op tekening vanuit het
eerste schertsontwerp. Inmiddels is in samenspraak met de gemeente
besloten een deel van het terrein toe te voegen aan de openbare ruimte
waardoor er een nieuw buitenruimte ontwerp gemaakt zal gaan worden wat
zowel de buurt als de school zal dienen. Hierover volgt later meer informatie.
De vervolgstappen nu zijn dat het ontwerp verder technisch wordt uitgewerkt
tot een definitief ontwerp. Dit voorlopige ontwerp zal (als de positie op het
kavel helemaal duidelijk is) nogmaals tussentijds gepresenteerd worden aan
welstand. Daarna zal er reeds een bestemmingsplanwijziging voor de positie
op het kavel worden aangevraagd. Daarover wordt later meer informatie
gepubliceerd.
Zie plattegronden en impressies op de website:
www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws
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Informatie & Activiteiten
De Stolp – nieuwe muziektheatervoorstelling in Ransdorp
Eind juni/begin juli willen wij graag De Stolp presenteren, een
muziektheatervoorstelling over de aansluiting van de Waterlandse dorpen bij
de grote stad Amsterdam in 1921. Natuurlijk is alles op dit moment spannend
en onzeker, maar wij gaan ervoor!
Lukt het niet dan schuiven we alles een jaar op.
Het is nog niet mogelijk om live iets te organiseren maar om jullie alvast wat
meer te vertellen organiseren wij zaterdag 6 februari om 20.00 uur een Zoom
bijeenkomst! Dan zullen regisseur Pieter Stellingwerf en vormgever Kees
Botman van BUOG, dirigent Thomas Geerts van de Waterlandse Harmonie,
onze koordirigent Benjamin Bakker en Irene Postma van de organisatie
vertellen hoe je mee kan doen!
Wil jij ook acteren, zingen, muziek maken in ‘De Stolp’, wil je als vrijwilliger
betrokken zijn, of ben je gewoon nieuwsgierig?
Stuur een mailtje naar swp@xs4all.nl dan krijg je een uitnodiging voor de
zoombijeenkomst op zaterdag 6 februari om 20.00 uur.
Meer informatie is ook te vinden op facebookpagina De Stolp!

Start bouw hotel/restaurant Zuyderziel
Vanaf februari 2021 zullen de bouwwerkzaamheden aan het voormalig
Zuyderziel hotel worden voortgezet door bouw- en aannemingsbedrijf
Kneppers. Zij starten met het funderingsherstel en de kelder, waarna het
gebouw in ere hersteld en gerenoveerd zal worden. Kneppers is een erkende
aannemer uit Amsterdam die bekend staat om het renoveren van
monumentale gebouwen. De werkzaamheden zullen ongetwijfeld niet
ongemerkt voorbijgaan. Er zal zo veel mogelijk rekening gehouden worden
met alle omwonenden en bezoekers van Durgerdam. Mocht u onverhoopt
toch overlast ervaren, dan hopen we op jullie begrip.
Vanaf nu zullen er regelmatig berichten in ’t Zwaantje worden geplaatst om
alle belangstellenden op de hoogte te houden over de ontwikkelingen rondom
het project. Kijk ook op de website www.aedesrealestate.nl voor
contactinformatie en onze andere projecten.
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Nachtvlinders op de Breedijk Hoeve
Om een beter beeld te krijgen van de biodiversiteit op hun boerderij doet de
familie Breedijk van de Breedijk Hoeve mee met het inventariseren van de
nachtvlinders op hun bedrijf. De intentie is om de tellingen meerdere jaren
voort te zetten. Het inventariseren gebeurd door middel van het plaatsen van
vallen met ledverlichting. De vlinders worden gelokt door het licht en vallen in
de emmer. De volgende ochtend wordt van elke vlinder een foto gemaakt en
worden de vlinders weer vrijgegeven. De foto’s worden door de
Vlinderstichting op naam gebracht.
De resultaten van de metingen van 2020 zijn inmiddels bekend. Bij de familie
Breedijk werden 6 tellingen gedaan verdeeld over het seizoen. In totaal zijn er
33 verschillende soorten aangetroffen. Hieronder zaten ook een aantal
bijzondere soorten zoals de sneeuwbeer en de moeraswalstrospanner.
Naast dat de soorten worden gemeten wordt er ook gekeken of er verschil zit
in de 3 verstillende locaties waar de vallen staan op een bedrijf. Zitten er
bijvoorbeeld meer of andere soorten op kruidenrijk grasland dan op een ander
perceel op hetzelfde bedrijf? Ook wordt er altijd gemeten op het boerenerf.
Ook in 2021 gaat de familie Breedijk weer aan de slag met het inventariseren
van de nachtvlinders, dit keer samen met vrijwilliger Marieke. Het is de
bedoeling dan er dan elke 14 dagen wordt gemeten vanaf 1 april. Bij een
bezoek aan de boerderij viel het Jurrien van Dijck van de Vlinderstichting
direct op dat er meerdere argusvlinders rondvliegen. Hij was verrukt om, deze
sterk achteruitgaande, vlindersoort hieraan te treffen. Er wordt op de
boerderij ook een dagvlinderroute gelopen en ook die bevinden worden
doorgegeven aan de vlinderstichting.
Meer informatie over het project: www.vlinderstichting.nl/bimag/
In 2019 zijn 20 boeren gestart met het monitoren van nachtvlinders op hun
eigen bedrijf via de pilot BIMAG: Boeren Insecten Monitoring Agrarisch
Gebied. Dit project is een samenwerking tussen BoerenNatuur, LTO Noord en
de Vlinderstichting. De ambitie is om in 2021 op te schalen naar 75 boeren
verdeeld over heel Nederland en over alle vormen van landbouw.
Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen
informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Samen met
LNV is er de keuze gemaakt om in eerste instantie aan de slag te gaan met
het meten van de ontwikkeling van dag- en nachtvlinderpopulaties in
agrarische gebieden, omdat van vlinders meetnetten bestaan waarbij
aangehaakt kan worden. (Nacht) vlinders zijn een goede indicator voor de
biodiversiteit in een gebied.
Voor vragen kunt u ook terecht bij de veldcoördinator in het gebied
Tanja Verbij, mail: t.verbij@waterlandendijken.nl
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Overzicht van soorten die gevangen zijn op de Breedijk Hoeve:

9

Ludieke actie IJsclub Zunderdorp
Afgelopen 20 december bestond IJsclub Zunderdorp 111 jaar! Een bijzonder
getal, maar vanwege de huidige Corona maatregelen kon dit helaas niet
gevierd worden. Ook de jaarlijkse ledenvergadering kon om die reden niet
plaatsvinden. Tóch had het bestuur van de IJsclub een leuke actie voor hun
leden bedacht. Samen met de IJskrant ontvingen alle leden en bewoners van
Zunderdorp begin januari een heerlijke blik erwtensoep! Dit werd door de
ontvangers zeer gewaardeerd en zo konden we ‘samen’ tóch even stilstaan bij
dit heugelijke feit.
Ook lid worden van IJsclub Zunderdorp?
Dat kan! Neem contact op met de vereniging en het wordt geregeld.
De contributie, per gezin, is maar € 7,00 per jaar en dan kun je, als er
natuurijs is, altijd meedoen aan super gezellige priksleewedstrijden,
fakkeltochten en hardrijderswedstrijden en steun je meteen een leuke en
actieve vereniging.
Kijk voor meer informatie op www.ijsclubzunderdorp.nl
Durgerdam op de Scheling tussen IJmeer en Waterland
In dit boek neemt een oudere inwoner van Durgerdam, visser, jager en
verzamelaar van het overschot in de natuur, ons mee op een tocht door zijn
leefomgeving, waarbij de achterkant van het dorp extra aandacht krijgt. In de
verhalen blikt hij regelmatig terug op een lang buitenleven en duikt een
enkele keer in de historie van het voormalige vissersdorp. Daarbij geeft hij
kritische beschouwingen over de ruimtelijke ontwikkelingen in zijn leefgebied
en relativeert hij de ambities van de bouwwereld, projectontwikkelaars en de
politiek. Een stapeling van ruimtelijke plannen, op basis van soms ‘bijzondere’
argumenten. Ook beschrijft hij de jacht op hazen en ganzen en vooral... de
visserij op paling.
Dit nieuwe boek van Hennie Koopman kost € 16,- en is te verkrijgen op
Durgerdam 65, tel.nr. 020-4904479, of bij www.gigaboekshop.com
Ski's & Snowboards waxen en slijpen
Ook al kunnen we voorlopig nog niet op wintersport tóch is het fijn als je
materiaal helemaal klaar is voor de sneeuw! Laat je ski's of snowboard waxen
en meteen die diepe kras wegwerken! Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij
huis in Zunderdorp! Kleine reparaties in overleg.
Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545
10

Kopen bij de buren
Corona gaat nog even door. We blijven thuis, werken thuis, ontspannen thuis.
Het duurt nu al een hele tijd. Ondernemen heeft er een heel nieuwe uitdaging
bij gekregen! Daarom wijs ik u graag op de mogelijkheid om uw spullen,
lekkere, mooie of handige, te kopen bij mensen die uw buren en
buurtgenoten zijn! Vlak voor kerst kreeg u (hoop ik maar) de ’Waterlandse
Verwennerij’ in de bus, waarin 11 mensen zich voorstelden met de producten
die ze te bieden hebben. En dat zijn zeker niet de enige ondernemers in
Waterland. Kijk eens rond en koop dat ijs, die kaas/wijn/cadeaus/boxershorts/
tas/jam/riblap/pastei bij je buren! Help elkaar Corona door! Natuurlijk is het
praktisch om alles door een grote supermarkt te laten bezorgen.
Maar denk ook eens aan dat mooie ommetje dat je zomaar gratis erbij krijgt
als je de spullen in je buurt ophaalt, lopend of op de fiets! Het is ook goed
voor het milieu, je buren en de onderlinge verstandhouding.
Voor de volledigheid stel ik me nog even voor; ik ben Saskia de Rooy,
beeldhouwer in Ransdorp en inmiddels de trotse eigenares van Galerie
Ransdorp. In deze vitrine die op het Overkantje staat (bij de muziektent,
Dorpsweg 117) is regelmatig ander werk (echte kunst) te zien, met een korte
uitleg. Je kunt dat werk ook kopen. Er zijn ook allerlei kleine werken te koop
(al vanaf € 10,-) zoals het Zwaantje en de Ransdorper Pieper. Het zwaantje is
natuurlijk geïnspireerd door de zwanen in ons mooie Waterland. De
Ransdorper Pieper is de pieper die nog geluid maakt sinds de
Brandweerkazerne uit het dorp is verdwenen. En meteen de enige echte
aardappel uit dit dorp. Ik heb zelfs schapenhoofdjes voor aan de wand
waarvoor de Dikhoeve schapen model hebben gezeten. En als je iemand een
cadeau geeft dat ik heb gemaakt weet je helemaal zeker dat je origineel bent!
website: www.saskiaderooy.nl
Schaatsen slijpen
Uw vertrouwde adres op Liergouw 6, Schellingwoude
TB Lassche
Tel: 06-4046 6668
Als zoon van de grondlegger van de 'Vikingschaats' slijp ik al vele tientallen
jaren schaatsen zoals het behoort.
Dat betekent niet alleen slijpen, maar richten, profileren en slijpen voor één
prijs. Wees zuinig op uw schaatsen, ik ben het ook.
Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd.
Tevens nog diverse schaatsen (gebruikt / nieuw) in de uitverkoop.
Noren, Hockey- en Kunstschaatsen, want de schappen raken straks leeg en
worden niet meer aangevuld.
Voor de liefhebber ook nog ‘houten schaatsen’ in de aanbieding.
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Agenda februari 2021

6 februari
11 februari
12 februari
eind februari
26 februari
2 maart

Zoom-bijeenkomst De Stolp
Info Lisdoddeteelt Burkmeer
Bestuurlijk Overleg
Kick-off GFT afval
Kopij ‘t Zwaantje
Overleg Dagelijks bestuur

