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‘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.
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
De afgelopen periode heeft het kantoor van de Centrale Dorpenraad last
gehad van de nodige computer problemen. Inmiddels is dit weer opgelost
maar het had wel als gevolg dat de oktober editie van ’t Zwaantje niet naar de
gebruikelijke mailinglijst verzonden kon worden.
Gelukkig staan de edities van ‘t Zwaantje wel altijd op de website.
Hopelijk zijn de problemen nu definitief opgelost en kunnen de
werkzaamheden weer ‘normaal’ hervat worden.
Agenda Centrale Dorpenraad
Deze maand staan er geen vergaderingen op de agenda.
27 november
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl en degene met het
vijfde goede antwoord ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk
Amsterdam-Noord'.
Op 't Zwaantje van oktober een tekening van Dorpsweg Ransdorp 115,
winnaar van het boek is Hr. W Vendrig uit Ransdorp.
Onderhoud kerktoren Zunderdorp
In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer Burgy Bouwbedrijf
herstelwerkzaamheden verrichten aan de kerktoren van Zunderdorp. De
werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.
De onderhoudswerkzaamheden zouden oorspronkelijk in september 2020
starten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is de kwaliteit
van het metsel- en voegwerk beoordeeld.
Hieruit bleek dat vooral op grotere hoogte van de toren de samenstelling van
de nieuwe metselvoeg meer water moet bevatten, dan van te voren was
ingeschat. Daarom is ervoor gekozen om de werkzaamheden in een vorstvrije
periode uit te voeren, zodat de kans op bevriezing van en schade aan het
voegwerk niet aanwezig is. De onderhoudswerkzaamheden worden daarom
uitgesteld tot februari/maart 2021.
Meer informatie op: https://www.centraledorpenraad.nl/groot-onderhoudvoor-kerktoren-zunderdorp
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Nieuw coalitieakkoord i.v.m. Corona
Vanwege de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente
Amsterdam is het Coalitieakkoord aangepast. In het nieuwe Coalitieakkoord
wordt er gestuurd op zowel bezuinigingen als versnelling van investeringen.
Landelijk Noord wordt gezien als een mogelijkheid om te investeren in
onderhoud, vervanging en behoud van paden en wegen in het gebied.
Uiteraard is de Centrale Dorpenraad verheugd over deze beslissing. Hierdoor
kan het Instandhoudingsprogramma voor Landelijk Noord doorgaan om het
onderhoud van de wegen en paden in het gebied op orde te krijgen.
Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord zijn er
werkzaamheden aan de gang of staan in de planning, een kort overzicht:
• De bestrating van ’t Nopeind en ’t Voorwerf in Zunderdorp is klaar. Het
asfalteren van (het verlengde van) de Middenlaan wordt gecombineerd
met andere ‘kleine’ werkzaamheden in Landelijk Noord. De precieze
datum is nog niet bekend.
• Tot eind november wordt er gewekt aan de Nieuwe Gouw nabij
Zunderdorp, er worden duikers vervangen en nieuw asfalt aangebracht.
De weg is gedurende de werkzaamheden afgesloten.
• Tot begin december zijn er baggerwerkzaamheden in Zunderdorp. Dit is
nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op
diepte te brengen. Het kan voorkomen dat de weg nu en dan kortdurend
gestremd is.
De Centrale Dorpenraad heeft geregeld contact met de gemeente en/of de
aannemer over de werkzaamheden. Op de website staat een overzicht van de
diverse werkzaamheden met informatie, planning en bewonersbrieven:
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
Uitdammerdijk afgesloten
Sinds begin oktober is de Uitdammerdijk afgesloten voor al het verkeer.
De weg is dan alleen te gebruiken door bestemmingsverkeer van en naar de
aangelegen woningen en percelen. Wandelaars en fietsers worden omgeleid
via de Poppendammergouw. Autoverkeer wordt omgeleid via de N518 –
Monnickendam en de N247 richting de A10, en vice versa.
De Alliantie Markermeerdijken werkt aan de versterking van module 15, de
Uitdammerdijk, een zes kilometer lang traject tussen Uitdam en Durgerdam.
De werkzaamheden zullen zo’n 2,5 jaar duren.
https://www.markermeerdijken.nl/
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Nieuwbouw OBS De Weidevogel
Esthetisch: Afgelopen periode is er met de school gepuzzeld om de
onderwijsvisie op een juiste manier ruimtelijk te vertalen in de plattegrond
zodat dat daarmee het volume van het gebouw wordt aangetast. Hier wordt
nu de laatste had aan gelegd waarna de plattegronden definitief zijn. Zodra
deze definitief zijn zal ook verder gewerkt worden aan de uitstraling van het
gebouw en dan zullen deze beelden ook gepubliceerd worden.
Constructie: Het ontwerpteam (architect, constructeur en installatieadviseurs)
heeft gekeken naar de bouwmethodiek in relatie tot de beperkte aslast in
landelijk noord. Voor de fundering en het type palen wordt nog onderzoek
gedaan. Een reguliere heimachine is te groot en zwaar dus zal niet op locatie
kunnen komen. De firma Tjaden is nu een advies aan het opstellen welke type
paal en methode we kunnen hanteren in relatie tot de beperkte aslast, de
bodemopbouw en het minimaliseren van hinder richting de omgeving.
Komende periode zullen hiervoor ook sonderingen (grondboringen)worden
uitgevoerd. Door de beperkte aslast kunnen we slechts met halve
betonvrachten bij de school komen wat zorg voor een verdubbeling van het
aantal logistieke bewegingen (het exacte aantal gaan we nog berekenen).
Betreft de vloerplaten hebben we de keuze uit een kleinere overspanning met
meer kolommen of een grotere overspanning met minder kolommen. Voor die
laatste is een grotere kraan nodig waarbij de vraag is of deze kraan hier kan
komen en zich veilig genoeg kan afstempellen op de ondergrond.
Installaties: Qua installatieprincipe voor de school is het uitgangspunt zo
duurzaam mogelijk en zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Voor de
warmteopwekking wordt gekozen voor een Warmtepomp met bodemwisselaar
om zodoende geen geluidsoverlast voor de omgeving te veroorzaken.
Buitenruimte: Met de gemeente is afgesproken dat er een deel van de
buitenruimte (het bovenbouwplein) van de school weer openbare ruimte
wordt. De gemeente zal samen met de school invulling gaan geven aan deze
ruimte. Indien er wensen vanuit de bewoners zijn dan kunnen deze worden
toegezonden aan r.meijer@promeijer.nl
Bron: http://www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws/
Op de website is ook een schetsontwerp van de geplande nieuwbouw te zien.
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Verslag Dorpsraad Ransdorp 26 oktober 2020
De Dorpsraad van Ransdorp vergaderde op 26 oktober digitaal vanuit huis. Op
de agenda stond de nieuwbouw van de school en het snelverkeer in het dorp.

Nieuwbouw school

De dorpsraad heeft onlangs nog contact gehad met de projectleider van
schoolbestuur INNOORD. Op onze uitnodiging om langs te komen tijdens onze
vergadering om ons bij te praten hebben we geen reactie meer gehad. Dat
vinden we jammer. We bespreken dat we het belangrijk vinden dat het dorp
goed geïnformeerd is over de voortgang van de plannen, ook als er weinig te
melden is. Het schoolbestuur communiceert nu alleen via de website van de
school. Daarin lezen we dat een deel van het schoolplein weer openbare
ruimte wordt. De projectleider van de school is contactpersoon hiervoor. Zie
de update verderop in dit Zwaantje. Om het proces rond de nieuwbouw goed
te kunnen bewaken willen we dorpsgenoten vragen die contact hebben
gezocht of vragen hebben gestuurd met het schoolbestuur vragen ons ook
daarover te informeren. Dat kan via dorpsraadransdorp@gmail.com

Snelverkeer

In onze vorige vergadering spraken we de (relatief nieuwe) wijkagent Inge
van Poelwijck. Zij zit inmiddels ook in de Ransdorp Alert app. We hadden haar
gevraagd of ze extra wilde letten hard rijdende auto’s, in het bijzonder op de
kruising met de Bloemendalergouw/Dorpsweg. Zij laat weten extra controles
te gaan uitvoeren. We gaan ook weer een actie doen met de 30 km/u borden
met de kinderen erop.
Informatie & Activiteiten
Warmtescans voor woningen
In ons Landelijk Noord staan relatief veel oude woningen. En vele ervan zullen
dan ook een bovengemiddeld gebruik van aardgas hebben om telkens
aangenaam door de winter te komen. Echter het aardgasgebruik zal omlaag
moeten vanwege overheidsbeleid. Wilt u serieus aan de gang met het
verminderen van aardgasgebruik en in verdere toekomst overstappen op de
elektrische warmtepomp dan kunt u voor advies terecht bij een gepassioneerd
pensionado in Monnickendam.
De website voor meer informatie is: Energie-Waterland.nl
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FRCTIE
Van 9 november tot en met 22 november, aanvankelijk rond de Open
Atelierroute Amsterdam Noord maar nu helaas zonder, exposeert Dave Bouw
met zijn fototentoonstelling FRCTIE in de Workship op de Ceuvel,
Korte Papaverweg 2 t/m 6.
Landschap verandert voortdurend en voorgoed door menselijk handelen.
Zelfs het meest afgelegen en ongerepte stukje aarde is gezien door het verre
oog van een satelliet. Alles is in kaart gebracht, het meeste is aangeraakt,
bewerkt, aangepast. De frictie tussen natuur en cultuur legt hij vast op foto.
Opvallend in zijn werk is dat hij hier kritisch over is en tegelijk ook liefdevol.
Planologische dwalingen noemt hij ‘gesneuvelde ambitie’ en zet ze neer alsof
het een filmset zou kunnen zijn. Krachtige, ingetogen beelden op de
scheidslijn tussen mens en natuur.
Bezichtiging van de foto’s die deels in Waterland zijn gemaakt is op afspraak:
06-54 348 355 of davebouw@noorderijdijk.nl
Op zondag 22 november, aanvang 16.00 is de finisage met een hapje, een
drankje een korte toelichting op de foto’s en een flitscursus neuro-esthetiek
door Gerwald Radsma: wat doet uw brein met beeld? Omdat een beperkt
aantal mensen uitgenodigd mag worden, aan alle regels wordt voldaan, moet
u vooraf per email reserveren. U krijgt dan bericht want vol is vol. Ander werk
staat op: www.davebouw.nl

22 november: Kom gedenken
Het is een oude traditie van de kerk om op de laatste zondag van november
stil te staan bij degene die zijn overleden. Dit jaar willen we iedereen de
mogelijkheid geven om een kaars aan te steken voor hen die ons lief zijn en
die we missen. Daarom zullen we een moment van gedenken verzorgen
buiten op de begraafplaatsen van Ransdorp en Holysloot.
Kom voor een moment van gedenken, door stil te zijn, een kaars te ontsteken
of gewoon voor een kort moment van ontmoeting en verbinding met elkaar.
Wij zorgen voor kaarsen die tegen wind en regen kunnen. Het Witte Kerkje in
Holysloot zal deze avond ook open zijn met muziek en een drankje.
Begraafplaats Ransdorp: mogelijkheid om te gedenken van 18:00-19:00 uur
Begraafplaats Holysloot: mogelijkheid om te gedenken van 19:30-20:30 uur
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De Stolp – nieuwe muziektheatervoorstelling in Ransdorp
Wie herinnert zich Wie wind zaait, de voorstelling in het weiland aan de
Bloemendalergouw?
Op de laatste avond speelden wij met de Waterlandse Harmonie, alle acteurs
en het koor onder de dreigende bewolking in onze aluminium kerk . Boven
ons hoofd brak een dubbele regenboog door de wolken. Het was gelukt!
4000 mensen waren komen kijken naar de voorstelling over de
Watersnoodramp van 1916.
In 2021 willen graag verder gaan met het vervolg hierop. Nu met een
voorstelling ter herdenking van de aansluiting van de gemeente Ransdorp,
met de dorpen Holysloot, Schellingwoude, Zunderdorp en Durgerdam bij de
grote stad Amsterdam in 1921. Dat gebeurde nadat het gebied geplaagd was
door vele rampen: In 1916, de stormvloed vanuit de Zuiderzee, waarbij veel
huizen beschadigd of vernield raakten en de weilanden maandenlang onder
zout water hadden gestaan. Honger ten gevolge van de overstroming en ten
gevolge van WOI. En in 1918 eiste de Spaanse griep zijn tol.
Bewoners uit Ransdorp organiseerden een handtekeningenactie, waarin het
rijke Amsterdam gevraagd werd zich te ontfermen over Ransdorp. Het
document werd door alle dorpelingen ondertekend. Amsterdam aarzelde,
maar werd door de provincie onder druk gezet, wat in 1921 leidde tot de
inlijving van de gemeente Ransdorp bij de grote stad Amsterdam.
Opnieuw in samenwerking met BUOG willen wij nu het project De Stolp
maken, een komedie in het weiland over de verhouding tussen stad en
platteland. Tjeerd Bischoff van toneelgroep Jan Vos schrijft de tekst. Er wordt
dit keer gespeeld door een combinatie van amateurspelers/zangers met
professionals: Dimme Treurniet, Harriet Stroet en Saskia Mees allen uit
Holysloot. Verder doet natuurlijk ons hele dreamteam weer mee: De muziek
wordt geschreven door Thomas Geerts, de liedjes door Arno Smit en er komt
ook weer een koor o.l.v Benjamin Bakker.
Op dit moment zijn wij hard aan het werk om de financiering rond te krijgen.
In december komt er, op wat voor medium dan ook, een informatie ronde.
Houd ‘t Zwaantje van december in de gaten!

Gezocht!
Ervaren schoonma(a)k(st)er gezocht voor 2 woningen (4 uur p/w per woning)
op de Durgerdammerdijk. Wel Nederlands of Engels sprekend.
Bent of kent u iemand?
Bel dan met: 06- 26 16 84 06 of 06- 52 477 818.
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Najaarsborrel
De Waterlandse melkschuit is weer naar zijn winterplek gebracht en wacht,
goed beschermd door een dektent, op het voorjaarsonderhoud.
Het afgelopen seizoen was anders dan anders omdat in de vlonders en een
aantal spanten witrot bleek te zitten. Witrot is een schimmel die zich voedt
met alles wat hout zijn sterkte geeft en hout verandert in peperkoek. Met veel
inzet van vrijwilligers en sponsoren is het probleem opgelost en daarna lag de
schuit er weer als nieuw bij.
Later dan andere jaren ging de schuit weer te water en heeft daarna een
aantal weken bij WSV Het Die gelegen om vervolgens door te varen naar
Ransdorp voor filmopnamen door MuseumTV. Het resultaat kunt u zien op
https://museumtv.nl/de-regio-amsterdam-veranderende-landschappen-doorde-eeuwen-heen. De rest van het seizoen lagen we weer op onze vaste plek
in Durgerdam.
Zoals ieder jaar biedt Stichting de Waterlandse melkschuit u een najaarsborrel
aan in het clubschip van Zeilvereniging het Y, Durgerdammerdijk 116a.
Dit jaar op 28 november, aanvang 15.30 uur. Omdat we een beperkt aantal
personen mogen ontvangen (we voldoen aan alle regels), wordt u verzocht
per email te reserveren: info@waterlandsemelkschuit.nl. Naast bijpraten,
borrelen en een terugblik op het afgelopen seizoen houden we ook weer een
veiling.
Voor deze veiling staat op onze website een button die u bij de veilinglijst
brengt. Er staan veel voor de liefhebber begeerlijke boeken op met als topstuk
een exemplaar van ‘Sailing for the East’. Daarnaast nautische artefacten en
kunstwerken in r.v.s. van Jantine Kroeze, waaronder een model van de
melkschuit. Als u wilt kunt u nog inbrengen.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn en toch willen bieden dat kunt u uw
uiterste bod mailen naar de secretaris info@waterlandsemelkschuit.nl.
Namens u biedt iemand die middag mee tot uw uiterste bod of lager als het
bieden eerder staakt.
Graag tot ziens op de najaarsborrel van de Waterlandse melkschuit.
Meer informatie over de melkschuit vind u op www.waterlandsemelkschuit.nl,
op Faceboek en Instagram.
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Wijn- en spijsproeverij aan huis
Beste wijn- en spijsproever,
Wij hopen dat het goed met je gaat.
Wij vermoeden dat het er dit jaar niet meer in zit: de halfjaarlijkse
Waterlandse wijn- en spijsproeverij in Schellingwoude.
Wel hebben we een alternatief bedacht: wij komen bij u thuis deze proeverij!
En wel op zaterdag 12 december vanaf 16:00 uur tot een uur of 21:00 uur.
Dat werkt zo.
Je bent thuis met een intiem gezelschap of nodigt een paar mensen bij je
thuis uit; Je beschikt over een aantal glazen, borden, bestek en een paar
servetten; Wij schenken de wijn bij u uit en doen dat elk kwartier/ 20 minuten
(mijn zoons zitten beiden in de maaltijdbezorging, dus dat komt goed), totdat
u 8-10 wijnen hebt geproefd; Via een online verbinding zal ik rond 16:30 de
wijnen toelichten;
Je krijgt bij ons eerste bezoek de wijnlijst & proefbeschrijvingen + spijskaart;
Vanaf een uur of 19:00 uur serveren (brengen) wij je een driegangen menu
zoals je dat van ons gewend bent: variatie aan voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts. De hoofdgerechten zijn voorzien van een
opwarminstructie.
Kosten per persoon voor deze aan huis proeverij bedragen € 35,- per persoon.
Doe je mee aan dit experiment en spektakel?
Laat het ons weten voor 4 december via: profumo@ziggo.nl of 06-21156102

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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Hotel/restaurant Zuyderziel krijgt nieuw leven
Er zijn bijzondere plannen met het voormalige Zuyderziel, gelegen aan de
Durgerdammerdijk 73. Sinds 2019 ligt het project stil, maar momenteel zijn de
plannen voor een duurzaam, kwalitatief hotel uitgewerkt. Het hotel zal 14
kamers krijgen met een bistro-chique restaurant. Niet alleen het pand, maar
ook het omliggende terrein wordt vernieuwd. Door meer planten en andere
oorspronkelijke fauna toe te voegen, versterken we de natuurrijke omgeving
van Durgerdam. De opening van het hotel & restaurant staat gepland voor
einde 2021.
Er wordt uiteraard geprobeerd het tot een minimum te beperken, maar de
bouwwerkzaamheden die naar verwachting dit jaar van start gaan, kunnen
overlast veroorzaken. Aedes Real Estate, dat in samenwerking met Micaela
Bartels het plan ontwikkelt, zal de meest nabije buren hierover binnenkort
persoonlijk informeren.
Aedes Real Estate is gespecialiseerd in de herontwikkeling van complexe,
bestaande locaties. Deze blazen ze nieuw leven in door historie en toekomst
te verbinden en een hoogwaardige belevingskwaliteit voor gebruikers, de
omgeving én de samenleving te creëren. Meer informatie over hun projecten
is te vinden op: www.aedesrealestate.nl

Kledingbeurs & Kringloop
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is vanwege
de coronamaatregelen gesloten. Het is wel mogelijk om op afspraak langs te
komen, neem dan contact op met Linda: tel 06-42571323.
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40.
Textiel Race
Ik ben Berend. Ik doe met mijn klas mee aan het project Textiel Race.
Tot 20 november verzamelen we textiel. We moeten zoveel mogelijk kilo's
schoon en droog textiel inzamelen, maar ook knuffels, gordijnen, tassen of
schoenen kan. Op de website staat meer informatie:www.textielrace.nl
Als u textiel heeft, kunt u bellen naar: 06-43821327, dan kom ik het ophalen.
Groetjes van Berend
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Nieuwe regels milieuzone
Sinds deze maand geldt binnen Amsterdam een groene milieuzone voor
voertuigen met een dieselmotor. Voertuigen met een dieselmotor mogen
alleen de milieuzone in als ze emissieklasse 4 of hoger hebben.
Voertuigen die niet op diesel rijden zijn gewoon welkom in de milieuzone.
Per
•
•
•

1 november 2020 gelden er nieuwe regels voor de milieuzone:
Nieuwe milieuzone voor dieselpersonenauto’s
Aanscherping van de bestaande milieuzone voor dieselbestelauto’s
Uitbreiding van de milieuzone voor personenauto’s, bestelauto’s,
autobussen, vrachtauto’s en taxi’s tot het gebied binnen de Ring A10.
De Ring A10 is de grens van de milieuzone. Óp de Ring A10 rijden mag wel.

Dat betekent dat Amsterdam-Noord nu grotendeels onderdeel is van de
milieuzone, Landelijk Noord valt erbuiten.
Meer informatie over de milieuzone, de regels voor de verschillende
voertuigen, ontheffingen en handhaving staat op:
https://www.amsterdam.nl/milieuzone/

Agenda november 2020

9 november
22 november
27 november
28 november

Start fototentoonstelling FRCTIE
Kom gedenken
Ophaaldag grof vuil
Najaarsborrel Wat. Melkschuit

