
't Zwaantje 
Maandelijks wijkblad voor Durgerdam, Holysloot, 

Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp 
 

 
 

 
mei 2020 

 
nummer 5 

 
         jaargang 45 



 

2 
 

Centrale Dorpenraad 

 

 ‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van Amsterdam-

Noord 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 mei opsturen uiterlijk tot vrijdag 5 juni 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Tekening Dorpsstraat Holysloot 
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 

 
Deze maand weer een 'gewoon' papieren 't Zwaantje. In deze ongewone 

periode iets gewoons in de bus! 
De afgelopen maand was het vreemd om het zonder gezellig Oranjefeest te 

doen en geen uitbundige 5 mei te kunnen viering. Gelukkig waren er creatieve 

verenigingen die ondanks alle maatregelen tóch een feestelijk gevoel gaven. 
 

 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 

26 mei   Dagelijks bestuur, online vergadering 
5 juni   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

 
Goed idee voor Landelijk Noord? Dien een voorstel in! 

Stadsdeel Noord heeft de Centrale Dorpsraad een bedrag van € 10.000,- ter 

beschikking gesteld. Dit Buurtbudget mag de Centrale Dorpenraad vrij 
besteden aan een plan of plannen die bewoners belangrijk vinden. Een 

voorwaarde is dat alle bewoners die dat willen moeten kunnen mee beslissen. 
De gemeente beschouwt het als een experiment en is benieuwd hoe we het 

gaan doen. 

De Centrale Dorpenraad doet daarom een oproep aan iedereen die een goed 
idee of plan heeft voor Landelijk Noord. Alle bewoners kunnen vóór 8 juni een 

voorstel indienen met een passend budget van maximaal € 10.000,- Over de 
plannen wordt daarna een online peiling gedaan via de website van de 

Centrale Dorpenraad. Bewoners die hun mening niet online kunnen of willen 
geven krijgen de gelegenheid om dit op een andere manier te doen. Een jury 

met vertegenwoordigers uit de vijf dorpen maakt een uiteindelijke 

gemotiveerde beslissing.  
Alle plannen, groot en klein, conventioneel of nieuw, zijn welkom. Alhoewel 

plannen gericht mogen zijn op een enkel dorp, hebben plannen met een dorp 
overstijgend karakter en aantoonbaar draagvlak de voorkeur. Projecten 

moeten worden uitgevoerd ín 2020. 

Verdere instructies en een aanvraagformulier zijn beschikbaar op de website 
van de Centrale Dorpenraad, http://www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget 

Neem voor vragen contact op met het kantoor van de Centrale Dorpenraad,  
Marianne Vrolijk: telefoon 020-4904437 of mail naar 

info@centraledorpenraad.nl 
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Voorzitter Centrale Dorpenraad 

Op dit moment is er nog geen nieuwe voorzitter voor de Centrale Dorpenraad 
benoemd. Gezien de huidige situatie is het nog niet gelukt om een geschikte 

kandidaat te vinden. Het Dagelijks Bestuur neemt zolang de taken over. 

 
 

Werkzaamheden Liergouw 
Op maandag 13 mei start de firma Van Gelder met werkzaamheden aan de 

Liergouw om aanpassingen aan de inrichting uit te voeren. De uitvoering 

hiervan neemt circa 3 weken in beslag. 
In december heeft Van Gelder de werkzaamheden aan de Liergouw afgerond. 

In de eerste vier maanden van het gebruik is echter gebleken dat de nieuwe 
inrichting van de weg op een aantal plekken niet aansluit op wat het verkeer 

aan ruimte nodig heeft. Zo zijn de bermen op een flink aantal plaatsen stuk 
gereden en zijn de passeerplaatsen niet overal lang genoeg. 

Eind februari, tijdens de evaluatie van de werkzaamheden, heeft de 

Dorpsraad Ransdorp dit met de gemeente Amsterdam besproken. De 
gemeente heeft de firma Van Gelder gevraagd om deze problemen op te 

knappen. 
 

Wat wordt er gedaan? 
Tussen het viaduct van de A10 en de Dorpsweg Ransdorp brengen zij op 20 
locaties extra verharding aan in bermen ter plaatse van de inritten naar de 

weilanden zodat het verkeer hier meer ruimte krijgt om uit te wijken zonder 
door de bermen te hoeven rijden. Al naar gelang de beschikbare ruimte 

bestaat deze verharding uit betonplaten, grasbetontegels of een verharding 
van gebroken puin. 

Tussen huisnummer 88 en de Dorpsweg Ransdorp brengen zij op twee 

locaties een extra passeerstrook aan naast de rijbaan. 
Bereikbaarheid 
Tijdens het werk wordt de Liergouw niet afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Het verkeer wordt onder begeleiding van twee verkeersregelaars om-

en-om langs het werkvak geleid. Een korte wachttijd van enkele minuten kan 

hierbij voorkomen. Wij hopen op uw begrip hierin. 
Meer informatie 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen 
met William Verbij , Omgevingsmanager Van Gelder BV 

Telefoonnummer 06-53160384 of mailadres wverbij@vangelder.com 

 
 

mailto:wverbij@vangelder.com


 

5 
 

Groot onderhoud A10 Noord vervroegd 

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Boskalis groot onderhoud uit aan de 
A10 Noord binnenring. Tijdens de werkzaamheden zal de binnenring tussen 

knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) geheel afgesloten zijn, inclusief 

alle tussenliggende op- en afritten. Het verkeer wordt omgeleid via de A10 
West, Zuid en Oost, waarbij de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De A10 

Noord buitenring blijft wel open. 
Rijkswaterstaat en Boskalis hebben besloten om deze wegwerkzaamheden 

eerder uit te voeren dan gepland. Op dit project wordt, zoals overal in 

Nederland, gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat 
minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden 

ingezet. De partijen willen met het eerder uitvoeren van de werkzaamheden 
voorkomen dat – als de coronacrisis voortduurt – de in de zomer geplande 

wegafsluitingen langer gaan duren en halen daarom een deel van de 
werkzaamheden naar voren. Een andere reden om de werkzaamheden te 

vervroegen is dat het momenteel rustiger op de weg is als gevolg van de 

coronacrisis. 
De werkzaamheden vinden plaats van: 
 Maandag 11 mei tot dinsdag 19 mei, dagelijks tussen 19.00 en 6.00 uur 

waarbij rijstroken, opritten en afritten om en om zijn afgesloten. Er blijft 

steeds minimaal 1 rijstrook open. 

 Woensdag 20 mei 20.00 uur tot maandag 25 mei 05.00 uur 

(Hemelvaartperiode) 
 Donderdag 28 mei 20.00 uur tot dinsdag 2 juni 05.00 uur 

(Pinksterperiode) 

De A10 Noord binnenring is tijdens de Hemelvaart- en Pinksterperiode geheel 
afgesloten tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg). Ook alle 

tussenliggende aansluitingen (S118, S117, S116, S115, afrit S114) op de 
binnenring zijn afgesloten. De A10 Noord buitenring blijft wel gewoon open. 

Ook in de dagen voorafgaand aan de volledige afsluiting kan er hinder zijn 

door voorbereidende werkzaamheden. Het gaat dan om het afsluiten van 
rijstroken en mogelijk op- en afritten. 

Het verkeer wordt als volgt omgeleid: 
 Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost en de 

A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel) 

 Lokaal verkeer kan Amsterdam Noord binnenrijden en verlaten via de A10 

Noord buitenring 

 
Meer informatie op: www.centraledorpenraad.nl/groot-onderhoud-a10-noord-

vervroegd 
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Afsluiting fiets- en wandelpad Uitdammerdijk 

Op woensdag 6 mei 2020 start de Alliantie Markermeerdijken met opspuiten 
van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn. 

Vanaf dat moment sluiten we het fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk 

af voor gebruikers. Medio oktober 2019 is de Alliantie Markermeerdijken 
gestart met de voorbereidingen voor de versterking van de Uitdammerdijk 

tussen Uitdam en Durgerdam. Hiervoor worden vaargeulen gegraven, 
loswallen aangelegd en buitendijkse werkbanen gerealiseerd. De buitendijkse 

werkbaan langs de Uitdammerdijk wordt opgespoten met zand. Deze 

werkbaan wordt later gebruikt als tijdelijke weg waarover we materiaal binnen 
het werkgebied vervoeren. We verwachten dat de buitendijkse werkbaan in 

mei 2020 boven het water uitkomt. Vanaf dat moment schermen we het 
werkterrein af voor publiek, en sluiten we het fiets- en wandelpad op de kruin 

van de dijk. Tijdens de afsluiting geldt een omleidingroute voor fietsers en 
wandelaars. Zowel doorgaand- als bestemmingsverkeer kan gebruik blijven 

maken de weg langs de teen van de dijk. Vanaf het najaar van 2020 zal deze 

weg ook worden afgesloten. 
Meer informatie staat op www.markermeerdijken.nl of kijk op 

www.centraledorpenraad.nl/afsluiting-uitdammerdijk 

 
 
 
Archeologisch onderzoek kerk Uitdam 

Ter voorbereiding op de versterking van de Markermeerdijken, voert de 
Alliantie Markermeerdijken archeologisch onderzoek uit. Met dit onderzoek 

zorgen ze ervoor dat eventueel aanwezige archeologische resten veilig worden 

gesteld voordat het werk aan de dijk begint. Op maandag 11 mei 2020 starten 
we met archeologisch onderzoek naar een kerk ten zuiden van Uitdam. In 

september 2019 zijn proefsleuven gegraven tussen Uitdam dorp en Kaap 
Uitdam. Bij het graven van deze sleuven zijn sporen aangetroffen van oude 

bebouwing die vroeger deel uitmaakte van Uitdam, waaronder de 

vermoedelijke locatie van de oude kerk. 
Vanaf 11 mei 2020 start de archeologische dienst van de gemeente 

Amsterdam met een archeologische opgraving tussen Uitdam dorp en Kaap 
Uitdam. Het onderzoek vindt plaats tussen dijkpaal 81 en dijkpaal 84 tussen 

de dijksloot en de weg in. De verwachting is dat het onderzoek ongeveer acht 

weken duurt. Hierbij worden alle oude bewoningssporen (zoals oude 
funderingsresten, maar ook vondsten) onderzocht en gedocumenteerd. 

Hopelijk komen we zo ook meer te weten over de geschiedenis van het 
gebied. Tijdens, maar ook na afloop van het archeologisch onderzoek zullen 

de resultaten worden gedeeld via onze website www.markermeerdijken.nl 
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Activiteiten- en Informatiegids 

Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan een nieuwe gids 
boordevol met informatie over Landelijk Noord. Een overzicht met activiteiten 

en contactgegevens van de vele verenigingen, initiatieven en bedrijven van 

ons gebied. 
Omdat de Centrale Dorpenraad de gids in eigen beheer uitgeeft proberen we 

de kosten te dekken met het plaatsen van advertenties. Helaas zijn er op dit 
moment nog niet voldoende adverteerders om de gids budgetneutraal uit te 

geven. Heb je interesse in het plaatsen van een advertentie neem dan contact 

op met kantoor: tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 

 
Gebiedscommissie Noord Oost 

De leden van de Gebiedscommissie hebben op 11 maart j.l. in het 
Jeugdgebouw van Zunderdorp vergaderd. Hier waren veel bewoners uit 

Landelijk Noord bij aanwezig. 

De Besluitenlijst van deze avond is terug te vinden op 
www.centraledorpenraad.nl/stadsdeelcommissie 

 
De Gebiedscommissie heeft het volgende geadviseerd met betrekking tot de 

Regionale Energie Strategie: 

De stadsdeelcommissie wil het cultuur-historisch landschap en de natuur en 
ecologische waarde in Landelijk Noord behouden en is blij dat dit buiten het 
zoekgebied is gebleven voor turbines en zonneweides. Wel zijn er geluiden uit 
Landelijk Noord dat men het jammer vindt dat Landelijk Noord geen 
zoekgebied is m.b.t. zonnepanelen op daken van grote schuren. Bewoners, 
waaronder boeren willen graag bijdragen aan de energietransitie, alleen is het 
energienet hier nu niet sterk genoeg voor. Misschien is het een optie om het 
energienet te verbeteren nu er op veel plaatsen in landelijk Noord nieuwe 
bestrating wordt aangelegd.  
 

 
Jaarverslag 2019 

Het Jaarverslag 2019 van de Centrale Dorpenraad staat vanaf heden op onze 
website www.centraledorpenraad.nl/onze-organisatie/jaarverslagen 

 

 
Coronavirus in Amsterdam 

Het laatste nieuws voor de regio Amsterdam Amstelland staat op: 
www.amsterdam.nl/coronavirus 

 

http://www.amsterdam.nl/coronavirus


 

 
 

 


