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Centrale Dorpenraad 
 
 ‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord. 
Voor de Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten 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 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 020-4904437 
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 opsturen uiterlijk tot vrijdag 25 februari 2022 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging 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 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
Gelukkig zijn de coronamaatregelen weer wat versoepeld waardoor er 
langzaamaan weer wat activiteiten mogelijk zijn. 
LET OP 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is van 19 t/m 27 februari gesloten. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
11 februari  Bestuurlijk Overleg met stadsdeel Noord 
25 februari  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
28 februari  Dorpsraad Ransdorp 
28 februari  Dorpsraad Zunderdorp 
1 maart   Overleg Dagelijks bestuur 
 
 
Tekening voorpagina 
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en 
adres vermelden. Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek  
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'. 
Op de januari-editie  stond een tekening van Schellingwouderdijk 221/223, 
winnaar van het boek is Hr Teekman uit Schellingwoude. 
 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de 

Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m 
september 2022. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit 
geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

• Op dinsdag 22 februari is de Bierstekersbrug in Ransdorp vanaf 7:00 uur 
voor 24 uur afgesloten i.v.m. vervanging van het brugdek. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Buurtbudget Noord-Oost 
In Amsterdam-Noord is in 2022 weer een Buurtbudget beschikbaar! 
Met buurtbudgetten beslis je zelf hoe jij jouw buurt mooier, leuker en 
leefbaarder wilt maken. Iedere bewoner vanaf twaalf jaar kan meedoen: door 
een plan te maken en dat in te sturen, of door te stemmen op ingestuurde 
plannen. Elk gebied krijgt een eigen budget, het budget voor Noord-Oost, 
waar Landelijk Noord onder valt, bedraagt € 262.474,-. 
Het gebied Noord-Oost gaat als eerste van start met het Buurtbudget 2022. 
Op 27 januari j.l. was er een online startbijeenkomst waar uitleg is gegeven 
over de spelregels en de planning van het proces. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de thema’s bepaald waar de in te dienen 
plannen aan moeren voldoen. De volgende 7 thema’s zijn als dé thema’s voor 
Buurtbudget Noord-Oost naar voren gekomen: 
1 Ontmoeting & Verbinding  5 Kunst & Creativiteit 
2 Duurzaamheid & Groen  6 Sport & Bewegen 
3 Gelijke kansen & Onderwijs  7 Veiligheid 
4 Jeugdactiviteit 
De presentatie van de startbijeenkomst staat op de website. 
De plannen kunnen t/m 21 maart ingediend worden waarna de haalbaarheid 
bekeken wordt. Tussen 16 mei en 1 juni kan er dan gestemd worden. 
Heb jij een plan voor Landelijk Noord, schroom niet om het in te dienen! 
Uiteraard wil de Centrale Dorpenraad graag met je meedenken over jouw plan  
Meer informatie staat op: www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget-noord-oost 
 
 
Bierstekersbrug afgesloten 
Tijdens de voorjaarsvakantie wordt het brugdek van de Bierstekersbrug, de 
brug in de Dorpsweg vlakbij de kerk van Ransdorp, vervangen. 
Het werk begint op dinsdag 22 februari om 7:00 uur en duurt tot woensdag 
23 februari 7:00 uur.  
Let op: Tijdens de werkzaamheden is de brug voor alle verkeer gesloten! 
Meer informatie en de bewonersbrief staat op: 
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden-bierstekerspost-ransdorp 
 
 
Verkeersveiligheid 
In december is er door de gemeente Amsterdam een enquête gehouden over 
verkeerveiligheid in de stad. Midden februari staat het rapport met de 
uitkomsten online. Op 14 februari zal er een slotbijeenkomst plaatsvinden in 
Pakhuis de Zwijger.  
Meer informatie op: www.centraledorpenraad.nl/verkeersveiligheid 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden-bierstekerspost-ransdorp


 

5 
 

 
Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Windmolens / RES 
In het najaar van 2021 is er in opdracht van de gemeente Amsterdam een 
evaluatie van het participatieproces van de RES Amsterdam gehouden.  
Het rapport is nu toegestuurd aan de raad en klankbordgroep en wordt tijdens 
de raadsvergadering van 16 februari besproken. 
Het rapport ‘Evaluatie participatieproces RES Amsterdam’ staat nu op de 
website www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord/windmolens. 
 
 
 
Welkom bij de serie "Landelijk Noord Verduurzaamd". 
Een serie verhalen over hoe bewoners in Landelijk Noord hun huizen 
verduurzaamd hebben, en hun ervaringen daarmee. 
 
Deze maand twee bewoners uit Ransdorp die ieder op hun eigen manier onze 
natte veengrond als warmtebron gebruiken. Roderik Koenders is vorig jaar 
verhuist naar een compleet gerenoveerde woning aan de Dorpsweg Ransdorp. 
Trudy Klein woont haar hele leven al in Ransdorp en woont in een 
monumentaal pand een paar huizen verder. 
 
Hoe kun je de veengrond nou als warmtebron gebruiken? 
Trudy: De warmte die aan de grond onttrokken wordt, wordt afgegeven aan 
de verwarmingsinstallatie. In de zomer zorgt dezelfde installatie voor 
verkoeling en je kunt er ook warm tapwater mee genereren. 
Roderik: Eigenlijk is het net een soort airconditioning, alleen in plaats van de 
lucht te gebruiken met een luidruchtige installatie, wordt er warmte 
uitgewisseld door water door buizen te laten stromen onder de grond. 
 
Wanneer besloot je dit te doen? 
Roderik: Bij de bouw van ons nieuwe huis besloten we al snel dat we het zo 
energie zuinig mogelijk wilde laten zijn. Een warmtepomp werd ons 
aangeraden door de aannemer. Met een boor kwamen ze langs om een lange 
slang 184 meter de grond in te duwen. Gelukkig kwam de perenboom in onze 
tuin ongehavend uit de strijd! 
Trudy: Zes jaar geleden hebben wij ons huis opnieuw laten funderen d.m.v. 
holle buispalen(pulsen). In deze buispalen zijn warmtewisselaars geplaatst die 
aangesloten zijn op een aardwarmtepomp. Daarna zijn de buizen volgestort 
met beton. 



 

6 
 

 
Waarom zou je hiervoor kiezen? 
Roderik: Ik vind het fantastisch dat we van het gas af zijn. Alles is elektrisch. 
Dit scheelt heel erg op de energierekening. Daarnaast koelt het systeem ook 
in de zomer en dat is erg comfortabel. 
Trudy: Als je toch de woning gaat funderen kun je de holle buispalen meteen 
gebruiken voor de warmtebron en hoef je geen diepere put te slaan zoals bij 
Roderik. Dan heb je een goed verwarmde en gefundeerde woning in een! 
 
Waar moet je op letten? 
Trudy: Het is belangrijk dat je al vroeg in het bouwproces navraag doet naar 
wat er bij jou mogelijk is, het is vaak lastig om dingen aan te passen als je al 
begonnen bent. Ook goede isolatie is belangrijk omdat de bron met een lage 
temperatuur het huis heel constant verwarmt. 
Roderik: Het systeem is compleet elektrisch, dus als de stroom uitvalt zit je 
zonder warmte. Ik ben al aan het kijken of we misschien ruimte kunnen 
maken voor een batterij die de stroom van onze zonnepanelen opslaat. 
 
Welke boodschap wil je meegeven aan anderen die het ook willen proberen? 
Trudy: Dit systeem bevalt ons zo goed, dat we het jammer vinden dat het nog 
zo weinig bekend is. 
Roderik: Er zijn heel veel subsidies verkrijgbaar, onder andere voor isolatie, 
vervangen van ramen, en ook de gasleiding afsluiten. Als je eraan denkt je cv-
ketel te vervangen, doe eens navraag. 
 
Voor meer informatie zie ook: 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen /duurzaam-verwarmen-en-
koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/ 
 
Trudy en Roderik geven ook graag meer informatie over hun ervaringen. 
Heb jij ook een ervaring met het verduurzamen van jouw huis in Landelijk 
Noord? Laat het ons weten en wie weet lezen we volgende keer over jouw 
ervaringen! 
Je kunt contact opnemen via het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
 
 
  

http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen%20/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen%20/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/
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Informatie & Activiteiten 
 
Valentijnslunch 
Omdat de Boerderijbox foodtruck 1 jaar bestaat wordt dit gevierd met een 
speciaal programma. Want wat is er nou romantischer dan een gedekte tafel 
voor twee tussen de schapen en de pasgeboren lammetjes? 
Speciaal voor Valentijnsdag organiseren wij bij boerderij De Dikhoeve een 
uitgebreide lunch met de volgende producten; 
• Ontvangst met oesters en een glas bubbels 
• Aan tafel met een kaasfondue met daarbij zuurdesembrood van Eline X + 

garnituren 
• Chocolade dessert met tulbandjes van chocolade en bloedsinaasappel 
• Een fles wijn voor 2 personen, koffie/thee + water 
 
Data: zaterdag 12 februari & zondag 13 februari 
Tijd: Ontvangst tussen 12-13 uur en om 13.00 uur aan tafel 
Locatie: Boerderij De Dikhoeve, Nieuwe Gouw 51, Ransdorp – in de stal 
Prijs: € 50,- per persoon 
Special guest: Marianne de Oestermevrouw 
Boek nu een tafel via: boerderijbox@gmail.com (alleen op reservering) 
 
 
 
Adam en Eva in de dorpskerk van Durgerdam 
Op 3 oktober van het vorig jaar werd de zondagsschool van Durgerdam nieuw 
leven ingeblazen. Het thema was de ark van Noach, gelet ook op de 
dierendag even later. De tweede bijeenkomst was op 25 december, tweede 
kerstdag, met wat je kerstmusical zou kunnen noemen. 
De derde keer is op zondag 13 februari, van 16.00 tot 17.00uur. Dan is het 
thema Adam en Eva. We gaan opnieuw een paar toepasselijke liedjes zingen 
en we vertellen het verhaal van hun leven in het Paradijs en hoe ze vandaar 
vertrokken. 
Als u met uw kinderen of kleinkinderen wilt komen, laat ons dat dan zo snel 
mogelijk weten via Rob Boersma (r.h.m.boersma@planet.nl). Zondagsschool 
is een ouderwets woord, maar de inhoud is fris en vrolijk. De school is er 
speciaal voor kinderen met de lagere schoolleeftijd en voor wie zich zo jong 
voelen. 
 
  

mailto:boerderijbox@gmail.com
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Kaas & Bier-proeverij 
Omdat de Boerderijbox foodtruck 1 jaar bestaat wordt dit gevierd met een 
speciaal programma. Dus kom genieten van een selectie bijzondere kazen & 
bieren tussen de schapen in de stal! Tijdens de proeverij geven wij een 
uitgebreide uitleg bij alle producten en de smaakcombinaties van o.a; 
• 10 markante kazen 
• 5 excentrieke bieren 
 
Data: vrijdag 18 februari, zaterdag 19 februari & zondag 20 februari 
Tijd: Ontvangst tussen 12-13 uur en om 13.00 uur aan tafel 
Locatie: Boerderij De Dikhoeve, Nieuwe Gouw 51, Ransdorp – in de stal 
Prijs: € 45,- per persoon 
Special guest: Elaine van de Wilde Chutney 
Boek nu een tafel via: boerderijbox@gmail.com (alleen op reservering) 
 
 
 
Bijbelproeverij 
Hij staat ongetwijfeld in de kast, een bijbel, maar wat staat er eigenlijk in? 
Op enkele dinsdagavonden komen we bij elkaar om verhalen uit de Bijbel met 
elkaar te lezen. Dat doen we via een oude leesmethode uit het klooster (de 
Lectio Divina), een vertraagde herhalende manier van lezen, die helpt om een 
tekst meer tot spreken te brengen. Een soort slow reading als tegengif voor 
alle snelheid waarmee we alles tegenwoordig tot ons nemen. Het is juist leuk 
om dit te doen met mensen die totaal anders zijn en denken als jijzelf. Dus 
wees welkom! Kennis of geloof is geen voorwaarde om mee te doen. 
We lezen de tekst waar de zondag daarop over wordt gepreekt, dus dan kun 
je gelijk zien of de dominee er iets van gebrouwen heeft.  
Eerst volgende avond is 22 februari en 13 maart in Holysloot in de kerk of 
het wijkgebouw). Graag van te voren aanmelden via ds.gneels@gmail.com. 
 
 
  

mailto:boerderijbox@gmail.com
mailto:ds.gneels@gmail.com
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Oranjevereniging Ransdorp 
Het Bestuur van de Oranjevereniging heeft besloten om vanwege alle Corona 
maatregelen de Algemene leden vergadering van 2022 te annuleren. 
U bent volgend jaar weer van harte welkom op deze vergadering. 
Even afhankelijk van wat we als vereniging mogen doen dit jaar, hopen wij 
toch weer een leuke Koningsdag te mogen organiseren. 
Het Bestuur 
 
 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is alleen op afspraak te 
bezoeken. Dit kan op woensdagmorgen tussen 10.00 en 13.00 uur en steeds 
op de 1e zaterdag van de maand tussen 11.00 en 14.00 uur. Op deze manier 
kunt u rustig -alleen- rondneuzen tussen al de leuke spullen, kleine goederen, 
boeken, schoenen en kleding!  
Voor een winkelafspraak graag contact opnemen met Linda: tel 06-42571323 
Ook voor de inbreng van goederen of kleding. 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 
 
 
Oud hout gezocht! 
Ik ben Saskia de Rooy, ik ben beeldhouwer en woon in Ransdorp. Misschien 
zie je me weleens rondrijden in mijn auto met logo of heb je weleens gekeken 
bij het galerietje (op het Overkantje bij de muziektent). Ik ga waarschijnlijk 
binnenkort een groot beeld maken, een ruimte die wordt gedefinieerd door 
een lijn, ‘Kathedraal' heet het. Hiervoor maak ik een frame van metaal en dat 
omkleed ik met hout. Het liefst gebruik ik hier oud hout voor. Mocht je je huis 
aan verbouwen zijn binnenkort en daar veel hout uit slopen dan kom ik dat 
graag ophalen zodat ik dat in het beeld kan gebruiken. Mocht je me hierbij 
willen helpen (en je afval hout een mooie nieuwe bestemming laten krijgen) 
dan kun je even bellen wellicht, 06-42350194. Als het lukt zul je het beeld in 
de Champagnestreek kunnen gaan bekijken tussen half mei en september bij 
de Vign’Art tentoonstelling in en om Éperney, Frankrijk. 
Hoe dan ook hartelijk dank!  
Saskia 
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Schaatsen slijpen 
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6 in Schellingwoude bij 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. 
Voor de liefhebber mogelijk nog enkele schaatsen in de aanbieding. 
Graag vooraf even een telefoontje, zodat u niet aan de dichte deur komt. 
 
 
 
Hotel Durgerdammerdijk 73 
Het nieuwe jaar is begonnen en het wordt niet zomaar een jaar. Dit is 
namelijk het jaar dat niet alleen ons hotel geopend gaat worden, maar ook 
het 600-jarig bestaan van Durgerdam!  
Het is een spannende tijd voor ons, we zijn namelijk bezig met de laatste 
keuzes voor het interieur ontwerp. Zo proberen we niet alleen lokale 
producten te gebruiken, maar proberen we ook dicht bij het traditionele 
gevoel van Durgerdam te blijven. Om dit gevoel te versterken in het 
monumentale gebouw, maken we gebruik van oude elementen van het 
originele gebouw en gebruiken we deze opnieuw bij de constructie van het 
nieuwe hotel. Zo worden oude spantbenen van het originele dak gebruikt in 
het nieuwe dak, dat eind februari eindelijk helemaal af zal zijn. Zo zal er dan 
opnieuw een belangrijk mijlpunt bereikt zijn in de bouw.  
Regelmatige updates zijn ook te volgen in de Bouwapp, via deze link:  
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates 
 
 
 
Ski's & Snowboards waxen en slijpen 
Hopelijk kunnen we binnenkort weer op wintersport en wordt het tijd om je 
materiaal te prepareren 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 
Ook schaatsen slijpen. 
 
 

https://debouw.app/projects/durgerdam/updates
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Basiscursus beschermen boerenlandvogels 
Leer kieviten, grutto's, scholeksters en tureluurs beschermen. Tijdens deze 
basiscursus, georganiseerd door Landschap Noord-Holland, maak je kennis 
met de meest voorkomende weidevogels en word je opgeleid tot echte 
weidevogelbeschermer. Je leert de kievit, grutto, scholekster en tureluur 
kennen en we leren je meer over het gedrag van deze soorten. 
De cursus (vijf online avonden) is interactief met veel geluidsfragmenten, 
filmmateriaal en leuke, aansprekende voorbeelden uit de praktijk. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.landschapnoordholland.nl/vrijwilligers/cursussen 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Agenda februari 2022 

 
 
 

11 februari Bestuurlijk overleg 
12 februari Valentijnslunch 
13 februari Valentijnslunch 
13 februari Zondagsschool Adam en Eva 
18 februari Kaas & Bier-proeverij 
19 februari Kaas & Bier-proeverij 
20 februari Kaas & Bier-proeverij 
22 februari Bierstekersbrug afgesloten 
22 februari Bijbelproeverij 
28 februari Dorpsraad Ransdorp 
28 februari Dorpsraad Zunderdorp 
1 maart Dagelijks bestuur CDR 
 
 
 


