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1  Algemene Inleiding  

Landschapsreservaat Oosterdel is landschappelijk uniek in Europa. Het is het restant van 

het veengebied het Geestmerambacht. Dit oude veengebied, overspoeld met een laag 

klei, bestond uit duizenden kleine eilandjes waarop in de vroege middeleeuwen vooral 

veeteelt was en de laatste tweehonderd jaar voornamelijk tuinbouw. Wat rest van dit 
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grote gebied is het ruim 82 ha. grote landschapsreservaat Oosterdel met rond de 300 

kavels op 225 eilanden.  

 

Najaar 2005 heeft Staatsbosbeheer (SBB) als eigenaar, het beheer van 

Landschapsreservaat Oosterdel overgedragen aan Stichting Veldzorg Oosterdel 

(Veldzorg).  

 

In deze overeenkomst is opgenomen dat Veldzorg voor 2015 het Oosterdelgebied 

cultuurhistorisch hersteld heeft. Het beheerplan resulteerde in een project ‘Herstel erfgoed 

Oosterdel’ dat in mei 2013 werd opgeleverd. Dit project werd gerealiseerd met subsidies 

van de provincie Noord-Holland en Europa en een ‘eigen bijdrage’ van  ± € 33.000 van 

Veldzorg.   

 

Het beheer van de cultuurakkers en de natuureilanden met hun bos, rietakkers, ruigtes, 

bloemrijke graslanden, natte schrale graslanden en het schone water is gerealiseerd.  

 

Evenals het beheerplan 2005 – 2014 is dit nieuwe beheerplan geschreven in de 

verwachting dat Staatsbosbeheer en Stichting Veldzorg Oosterdel samen met haar 

partners Scorlewald, Agros BV, tuinderij duurSaam, de stichting Voedselhulp, de 

Millenniumwerkgroep, pachters en huurders van de eilanden, IVN Instituut voor 

natuureducatie en duurzaamheid en KNNV Vereniging voor veldbiologie zich samen sterk 

maken voor een duurzaam op de toekomst gericht beheer van het landschapsreservaat 

Oosterdel.  

 

Eind 2020 wordt de eerste fase van dit beheerplan geëvalueerd en - indien nodig - 

bijgesteld op weg naar 2025.  

 

 

2  Beheer 2005 – 2015  

 

 Kenmerken 

Het Landschapsreservaat Oosterdel is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en  

beslaat ruim 82 ha. Hiervan is ca 56% land en 44% water.  

Het gebied bestaat 308 kavels op ca. 225 eilanden.  

Deze eilanden hebben een cultuur- (extensieve tuinbouw) of een natuurbestemming. 

Twee eilanden hebben een recreatieve bestemming. 

 

 Huur, pacht, adoptie 

SVO heeft het overgrote deel van de akkers verhuurd aan belangstellenden. Middels de 

huurdersovereenkomst en de huurdersgedragcode verplicht de huurder zich te houden 

aan de richtlijnen die SVO stelt voor het onderhoud van de akker, de oever en 1,5 meter 

sloot, gerekend vanaf de kant van de akker. Alle huurcontracten zijn per 2010 herijkt. De 

huurdersgedragcode is als bijlage opgenomen. Dit document wordt regelmatig geüpdatet, 

de actuele versie staat op de website. 

 

Een aantal gebruikers dat van ouds her in het gebied zit, beschikt nog over een oud 

pachtcontract met SBB. Zodra de gebruiker zijn pacht opzegt, kan SVO de akker verhuren 

volgens haar eigen richtlijnen. 

Met SBB is in 2009 afgesproken dat zij haar pachters een aanvulling op het pachtcontract 

stuurt conform de biologische  en ecologische richtlijnen van SVO.  

 

Naast verhuur biedt SVO ook de mogelijkheid om een eiland te adopteren. De adoptant 

heeft geen recht op het gebruik van het geadopteerde eiland maar ontvangt evenals de 

huurders en pachters wel een ontheffing van het verbod ‘mechanisch voortbewogen 

varen’ (vaarpas).   
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De vaarpas is een toegangspas voor het beperkt gebruik van mechanisch voortbewogen 

vaartuigen in het Landschapsreservaat. De financiële bijdrage van de adoptant stelt SVO 

in staat om het gebied te onderhouden.  

 

 Inrichting en beheer op hoofdlijnen 

 

Cultuureilanden 

Het beheer van SVO is gericht op  

 Behoud van de openheid van het landschap:  

Geen bomen, struiken, opstallen etc. hoger dan 100 cm. 

Geen afvalstoffen, puin, bouwmaterialen etc. achterlaten op het eiland 

Voorkomen van verruigen.  

De oevers, rietkragen en akkers met bestemming cultuur vrijhouden van akkerdistel, 

brandnetel en bereklauw.  

In 2020 moet op elk eiland een bloem- en kruidenrijke strook gerealiseerd zijn.  

 Het open maken en doorvaarbaar houden van de vele sloten. 

 Het toepassen van de richtlijnen voor de biologische landbouw:  

 Het vergroten van de biodiversiteit. 

In 2010 heeft SVO het toezicht op het naleven van de beheerrichtlijnen aangescherpt.  

 

Natuurzone 

De natuureilanden liggen grotendeels geconcentreerd in het oostelijk deel van het 

Landschapsreservaat. De overige natuureilanden liggen als een groene lint tussen de 

cultuureilanden.  

 

In het verleden heeft de natuur in de vorm van bos en weide altijd onderdeel uitgemaakt 

van het Geestmerambacht. Zowel grasakkers als venig broekbos, onderdeel van het grote 

West-Friese woud, kwamen vooral voor in het oostelijk deel van het Geestmerambacht. 

Op de drassige veenachtige grond groeiden voornamelijk elzen, berken, lijsterbes en 

varens.  

 

Momenteel bestaat de natuurzone vooral uit moeras (rietland, ruigte en boomeilanden), 

natte en droge schrale graslanden en zeer heldere sloten vol met waterplanten.  

 Moeras (waterriet, landriet en schraal vochtig rietland met orchideeën) en 

 ruigte-eilanden. De eilanden liggen voornamelijk langs de dijk en zijn zeer waardevol 

voor het aantrekken van zowel de moerasvogels als de zoogdieren zoals de noordse 

woelmuis en waterspitsmuis. De ruigte-eilanden vallen in het beheer vooral onder het 

beheertype moeras.  

 Aan de noordzijde van het landschapsreservaat ligt een aantal boomeilanden. Dit zijn 

kleine smalle eilandjes met vooral elzen, wilgen en berken met een onderbegroeiing 

van wilde bramen. Drie van deze eilanden liggen zo laag dat de ‘binnensloten’ beginnen 

te verlanden. De boomeilanden vallen onder het beheertype moeras.  

 Natte en droge graseilanden. De eilanden liggen als een bloem- en kruidenrijk lint tussen 

de cultuureilanden en dragen bij aan de biodiversiteit ten gunste van de biologische 

landbouw en het landschap.  

 Wateren. De Oosterdel en Poddendel zijn evenals de vele sloten zeer helder en zijn rijk 

aan waterplanten. Vanaf de oevers vindt, daar waar mogelijk, verlanding plaats.  

 

Het beheer van de natuurzone is gericht op het vergroten van de biodiversiteit.  

De kern van het beheer is gebaseerd op gefaseerd maaien en afvoeren (verschralen). 

Mede omdat het Oosterdelgebied deel uit maakt van het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen ‘Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur’ genoemd) is er vanaf 2005 tot 2015 

gezocht naar een goed evenwicht tussen cultuur en natuur.  
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Recreatie- / educatie-eilanden 

Het hele Landschapsreservaat is vrij toegankelijk voor roeiboten en kano’s.  

Midden in het gebied liggen twee (schier)eilandjes waarop extensieve recreatie is 

toegestaan. Roeiboten en kano’s kunnen hier aanleggen om te recreëren. 

Gemotoriseerde schuiten (dus inclusief elektrische schuiten) zonder een ontheffing van 

het verbod ‘mechanisch voortbewogen varen’ worden niet toegestaan. De gemeente 

Langedijk heeft voor toezicht op het water Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 

ingeschakeld.   

De recreatie-eilanden worden ook voor educatieve doelen gebruikt waaronder 

wateronderzoek, bodemonderzoek en landschapsherkenning. 

Bij het boomeiland de Bob 545 is voor dit doel een steiger aangelegd.  

 

Het beheer van de recreatie- / educatie-eilanden is gericht op: 

 Doorvaarbaar houden van de sloten  

 De eilanden schoonhouden van afval, maaien indien nodig en de oevers minimaal 1x per 

jaar schonen.  

 

 

3  Resultaten beheer 2005 – 2015  

 

Chronologisch overzicht 

2005  ondertekening overeenkomst Staatsbosbeheer – Veldzorg; 

2006 – 2009 overeenkomst over sluis en beheer met Wesseling Groep 

2006 – 2008 beheer geconsolideerd; 

2009 uitvoering inrichting provinciale ecologische hoofdstructuur op ± 17 ha aan 

de noord-, oost- en zuidkant van het gebied; 

2009  Wesseling Groep failliet 

2010 – 2013 overeenkomst over beheer met WNK-bedrijven te Alkmaar 

2010 – 2013 realisatie project Herstel Erfgoed Oosterdel   

2012 – 2013 project bioLogische tuinderij duurSaam op 6 ha (2012) en 13 ha (2013) 

2012  bezoek HKH prinses Maxima aan de stichting Veldzorg Oosterdel 

2013 oplevering project Herstel Erfgoed Oosterdel waarmee 1 jaar voor het 

verstrijken van de gestelde termijn Veldzorg aan de opdracht uit de 

overeenkomst van 2005 heeft voldaan. 

 

In volgende jaren doorlopende overeenkomsten en activiteiten: 

2014   overeenkomst over beheer met Agros B.V. te Alkmaar; 

2014  start onderzoek naar haalbaarheid ‘permacultuur’ i.s.m. de Millennium-

werkgroep van de gemeente Langedijk; 

2014 – 2017 kadeverbetering van de Oosterdijk, graven van een nieuwe dijksloot en 

plaatsen van invaart belemmerende afscheiding over dijksloot. De 

besprekingen over het tracé van de sloot met vertegenwoordigers van het 

hoogheemraadschap zijn afgerond. 

2014 – 2017 inrichten baggerdepots voor ontvangst goedgekeurde bagger uit het 

woongebied Groot Oosterdel. Drie eilanden, de Lijnbaan, het Heiligegeest-

weidje en de Nonneweid zijn geschikt gemaakt voor de ontvangst van de 

bagger. Het eiland Jan Kliffen wordt achter de hand gehouden. Op dit 

eiland bevindt zich aan de oostzijde een forse del in het oppervlak 

waardoor dit eiland geschikt is als extra ontvangstlocatie. 

Met de uitvoerder van de aannemer van het baggerwerk zijn de 

ontvangstlocaties geschouwd en voor ontvangst geschikt bevonden. 

De genoemde eilanden worden in 2017 weer toegevoegd aan het gebruik 

door de bioLogische tuinderij duurSaam. 
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4    Doelen  

 

2020 

 In 2020 heeft de stichting Veldzorg Oosterdel een erfpachtovereenkomst afgesloten met 

de directie van Staatsbosbeheer over het landschapsreservaat Oosterdel. 

 In 2020 werken er geen ‘semi’ beroepstuinders in het landschapsreservaat. 

 In 2020 is het areaal cultuurgronden waarop de teelten van de bioLogische tuinderij 

duurSaam worden gerealiseerd, uitgebreid met de akkers die door de ‘semi’ 

beroepstuinders zijn opgegeven. 

 In 2020 wordt in het hele landschapsreservaat Oosterdel alleen nog gebruik gemaakt 

van biologische groeistoffen, biologische mest, biologische 

(onkruid)bestrijdingsmiddelen en biologische gewasbeschermingsmiddelen. Dit geldt 

voor alle huurders al dan niet beroepsmatig evenals voor diegene die nog een 

pachtovereenkomst hebben met SBB. De huurders en pachters die voor hun afzet 

aangesloten zijn bij Skal1 maken ook gebruik van biologisch zaai- en plantgoed. 

 In 2020 is in eendrachtige samenwerking tussen de tuinderij duurSaam, de 

Millenniumwerkgroep gemeente Langedijk en andere partners een ‘permacultuur’ 

gerealiseerd op de cultuureilanden. 

 In 2020 zijn er in overleg met de gemeente Langedijk een passende maatregelen 

genomen om de ganzentrek naar het landschapsreservaat Oosterdel en de daarmee 

gepaard gaande overlast drastisch terug te dringen.  

 Door het ecologisch beheer is de biodiversiteit in het landschapsreservaat Oosterdel 

vergroot. De begeleiding van de vrijwilligers worden aangestuurd door een bestuurslid 

of adviseur met kennis van en ervaring met ecologisch beheer en biologische 

tuinbouw en uitvoering kan geven aan de SNL-doelen.  

Het streven is daarnaast dat de pachtcontracten van Staatsbosbeheer omgezet zijn in 

huurovereenkomsten van stichting Veldzorg Oosterdel, zodat Veldzorg zeggenschap heeft over 

het beheer van het gehele cultuurlandschap 

Het streven is daarnaast dat de pachtcontracten van Staatsbosbeheer omgezet zijn in 

huurovereenkomsten van stichting Veldzorg Oosterdel, zodat Veldzorg zeggenschap heeft over 

het beheer van het gehele cultuurlandschap. Daarom trekken Staatsbosbeheer en Veldzorg 

samen op om met pachters in gesprek te gaan om ze tot omzetting te bewegen.  

Als contracten expireren is het zeker het moment om met pachters in gesprek te gaan over 

overstap naar huurcontract bij Veldzorg of over andere pachtvoorwaarden (die recht doen aan 

functie Oosterdel van natuurreservaat/cultuurhistorie). 

 

2025 

 Het landschapsreservaat Oosterdel heeft een landelijk erkende status als uniek 

natuurgebied in Europa waar cultuur en natuur elkaar versterken.  

 Het ecologisch beheer heeft er toe geleid dat het aantal flora- en faunasoorten dat zich 

definitief heeft gevestigd in het landschapsreservaat, sterk is toegenomen.  

 Staatsbosbeheer adviseert en denkt mee met de stichting Veldzorg Oosterdel, zodat 

deze in 2025 volledig zelfvoorzienend kan zijn bij de uitvoering van het onderhoud en 

de exploitatie van het landschapsreservaat Oosterdel.  

 Tal van sociaal - economische activiteiten zorgen voor instandhouding van het 

landschapsreservaat.  

 in 2025 beheert de stichting Veldzorg Oosterdel namens de gemeente de sluis te Broek 

op Langedijk. 

 

 

5   Beheer 2015 - 2025 

 

                                                        
1 Skal: biologische controle instantie 
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 Ecologisch beheer 

Het ecologisch beheer in het Landschapsreservaat Oosterdel bestaat vooral uit gefaseerd 

maaien en verschralen. Het is afgestemd op de verschillende biotopen en niet specifiek op 

de huidige voorkomende planten en dieren. Door de inrichting ontstaan er aantrekkelijke 

natte en iets drogere gebieden waar planten en dieren van het veenweidegebied zich elk 

in hun eigen biotoop kunnen thuis voelen. Klimaatsveranderingen zoals warmere zomers 

en korte heftige stortregens kunnen een migratie van planten en dieren in gang zetten. 

Planten en dieren uit de warmere streken zullen langzaam naar het noorden trekken 

waardoor binnen een aantal jaren zich in het Oosterdelgebied andere dieren zullen gaan 

vestigen dan er ongeveer 20 jaar geleden voorkwamen.  

Door een juist beheer zullen vooral planten en dieren zich in het Oosterdelgebied gaan 

vestigen die zich thuis voelen in een waterrijk gebied met natte en droge graseilanden. 

Ook biedt het mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf. Voedsel, nestgelegenheid, rust- en 

schuilplaatsen zijn voor tijdelijke en blijvende vestiging belangrijke voorwaarden. Herstel 

Erfgoed Oosterdel heeft de huidige inrichting mogelijk gemaakt. Een goed ecologisch 

beheer in de komende jaren moet er voor zorgen dat de gestelde natuurdoelen worden 

bereikt. Dit vraag om specifieke kennis en ervaring van één van de bestuursleden of een 

ecologisch adviseur. Deze persoon begeleid de vrijwilligers van Veldzorg die in het beheer 

werkzaam zijn.  

 

•  Huur, pacht, adoptie  

De stichting Veldzorg Oosterdel is namens Staatsbosbeheer de beheerder van het 

landschapsreservaat Oosterdel. Per 1 oktober 2015 heeft de stichting met 

Staatsbosbeheer een nieuw convenant ondertekend met een looptijd van 10 jaar en 3 

maanden.  

In het najaar van 2015 zijn alle huurovereenkomsten collectief met 5 jaren verlengd, 

tenzij een individuele huurder om een kortere huurtermijn verzoekt. Deze actie was 

noodzakelijk omdat alle op grond van de overeenkomst van 2005 gesloten 

huurovereenkomsten een einddatum hebben op 31 december 2015.  

Middels de huurdersovereenkomst en de huurdersgedragscode verplicht de huurder zich 

te houden aan de richtlijnen die SVO stelt voor het onderhoud van de akker, de oever en 

1,5 meter sloot, gerekend vanaf de kant van de akker.  

 

Een aantal gebruikers dat van oudsher in het gebied zit, beschikt nog over een oud 

pachtcontract met SBB. Zodra de gebruiker zijn pacht opzegt, kan SVO de akker verhuren 

volgens haar eigen richtlijnen.  

Naast verhuur biedt SVO ook de mogelijkheid om een eiland te adopteren. De adoptant 

heeft geen recht op het gebruik van het geadopteerde eiland maar ontvangt evenals de 

huurders en pachters wel een ontheffing van het verbod ‘mechanisch voortbewogen 

varen’ (vaarpas).   

De vaarpas is een toegangspas voor het beperkt gebruik van mechanisch voortbewogen 

vaartuigen in het Landschapsreservaat. De financiële bijdrage van de adoptant draagt 

deels bij in het onderhoud van het landschapsreservaat.  

 

 Natuurnetwerk Nederland 

In Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) wordt een landelijke 

indeling gemaakt van natuurbeheertypen. Een viertal beheertypen beschreven in de 

Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland  (SVNL) is van 

toepassing op het landschapsreservaat Oosterdel.  

Dit zijn:  

N12.05 kruiden- en faunarijke akker  

N12.02 kruiden- en faunarijk grasland  

N04.02 zoete plas  

N05.01 moeras  
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Wel moet hierbij in het oog gehouden worden dat niet alles overal groeit en leeft. Met 

andere woorden het streefbeeld van de biodiversiteit is in het beheerplan Oosterdel  

afgestemd op de mogelijkheden van dit eeuwenoude gebied.   

 

 Visserij en schadebestrijding  

Over het recreatief en beroepsmatig vissen en de schadebestrijding in het gebied, heeft 

Veldzorg geen zeggenschap. Vergunningen worden afgegeven door derden. Er is één 

beroepsvisser actief (lid van de Noord-Hollandse Bond van Beroepsvissers). Hij heeft een 

huurovereenkomst met Staatsbosbeheer. Vispassen voor recreatief vissen worden 

uitgegeven door Sportvisserij Nederland. Met een vispas mag er gevist worden in de 

Oosterdel.  

Het oostelijk en zuidelijk deel van het landschapsreservaat zijn in het broedseizoen 

afgesloten voor elke vorm van recreatie alsook voor het beroepsvissen. Knelpunten m.b.t. 

visserij worden door Veldzorg en Staatsbosbeheer gezamenlijk opgepakt en opgelost.  

 

Jacht is in principe niet toegestaan in de Oosterdel. Voor mogelijkheden voor 

schadebestrijding in de Oosterdel (zowel op de door Staatsbosbeheer verpachte percelen 

als op de percelen die bij of via Veldzorg in beheer zijn), gaat Staatsbosbeheer, mede op 

aangeven van Stichting Veldzorg, in overleg met de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE, 

Geestmerambacht). De afspraken met de WBE worden gebaseerd op het faunabeheerplan 

(FBP) van de Faunabeheereenheid (FBE) en de ontheffing van de provincie Noord-Holland. 

Staatsbosbeheer kan hierop als grondeigenaar restricties toepassen vanwege het 

broedseizoen, de winterrust of recreatie, wanneer dat nodig is om de natuurdoelen te 

bereiken Staatsbosbeheer kan hierop als grondeigenaar restricties toepassen vanwege het 

broedseizoen, de winterrust of recreatie, wanneer dat nodig is om de natuurdoelen te 

bereiken. Staatsbosbeheer zal Veldzorg en de eigen pachters informeren over de 

gemaakte afspraken. Veldzorg informeert hierover vervolgens haar huurders.  

Schade aan tuinbouwgewassen wordt voornamelijk veroorzaakt door ganzen. De 

afgelopen jaren vond nestbehandeling plaats conform bestaande regelgeving.  

 

 Recreatie en educatie 

Roeiend en kanoënd is de beste manier om op recreatieve wijze het Oosterdelgebied te 

verkennen. Op het recreatie-eiland aan de zuidkant van de Oosterdel is een steiger om 

aan land te kunnen. Daarnaast is er een vaste route voor de rondvaartboot van Museum 

Broekerveiling. Een kaart met de route is als bijlage opgenomen. De rust en de kwetsbare 

oevers laten gemotoriseerde voertuigen (inclusief elektrische) niet toe. In georganiseerd 

verband is in overleg met Veldzorg mogelijk om op educatieve wijze kennis te maken met 

het Oosterdelgebied. Mogelijkheden om in de toekomst de educatie uit te breiden kan 

alleen wanneer Veldzorg de beschikking heeft over een vast educatief team of wanneer 

anderen dat op zich kunnen nemen onder coördinatie van Veldzorg.   

 

 

5.1 Uitwerking per beheertype en/of functie 

 

Algemeen 

Het Oosterdelgebied kent meerdere functies die elkaar aanvullen en versterken maar 

soms ook tegenstrijdig zijn. Het ecologisch beheer houdt rekening met alle functies van 

het gebied. Uitgangspunten van het beheer is het vergroten van de biodiversiteit van het 

hele gebied.  

Vanaf 2010 geldt dan ook zowel voor de huurders als voor de biologische tuinderijen en 

de natuurzone een ecologisch beheer. Dit is vastgelegd in contracten.  De verschillende 

natuur- en landschapsbeheertypen versterken elkaar en zorgen voor het vergroten van de 

biodiversiteit.  

Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de stichting Veldzorg 

Oosterdel.  
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Cultuurhistorische functie 

De cultuurhistorische functie komt tot uitdrukking in de verbondenheid met  

 de kleine smalle akkers liggend tussen smalle en brede vooral oost-west gelegen 

sloten,  

 het gebruik van die akkers,  

 het vaarkarakter van het gebied,  

 de variatie in openheid van de cultuurakkers versus beslotenheid van het 

rietlandschap,  

 

Ecologische functie  

De ecologische functie komt tot uitdrukking in  

 de reliëfverschillen van de hoge droge eilanden en lage natte eilanden,  

 de biologische landbouw, 

 de verscheidenheid van de flora op de braakliggende akkers, grasakkers, rietakkers, 

akkerranden, bos, ruigten en in het water de vele ondergedoken en drijvende 

waterplanten en oeverplanten, 

 de verscheidenheid aan fauna: watervogels, weide- en akkervogels, roofvogels en 

moerasvogels, insecten, vissen en micro- en macro-organismen in het water. 

Staatsbosbeheer legt verantwoording af aan de provincie Noord-Holland over de 

verstrekte SNL-beheersubsidies. Een van de parameters voor beoordeling van het beheer 

wordt gevormd door indicatorsoorten. Voorkomen van deze soorten zijn een indicatie dat 

de kwaliteit van het gebied goed is en/of verbetert. Daarom worden in dit beheerplan, 

telkens onderaan het streefbeeld van een beheertype, een aantal indicatorsoorten 

genoemd. Het gaat bij de verantwoording niet om een ‘afrekening’ als de indicatorsoorten 

niet voorkomen. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de monitoring (zie verderop).  

 

Recreatieve en educatieve functie 

Voorlichting en educatie zijn middelen die ingezet worden om belangstellenden te 

informeren, te laten genieten en daadwerkelijk in contact te brengen met het unieke 

landschap en de natuur van het Oosterdelgebied.  

 

Door de centrale en goed bereikbare ligging van het Oosterdelgebied binnen de gemeente 

Langedijk biedt het landschapsreservaat mogelijkheden tot extensieve recreatie voor de 

bewoners van Langedijk en omgeving. Het recreatiebeleid van SVO en SBB concentreert 

zich op het bieden en/of bevorderen van de mogelijkheden voor route gebonden en 

kleinschalige plaatsgebonden vormen van dagrecreatie die zijn gericht op de beleving van 

natuur en landschap. Het beleid van provincie en gemeente sluit hier op aan.  

 

                                                            

5.2 Cultuurhistorische akkers: SNL kruiden- en faunarijke akkers (N12.05) 

Het midden en westelijk deel van het Oosterdelgebied bestaat voornamelijk uit 

cultuurhistorische akker met extensieve tuinbouw.  

 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen  

 de verhuurde en verpachte eilanden: het onderhoud van de verhuurde en verpachte 

eilanden staat beschreven in het huur-, c.q. pachtcontract. Veldzorg is voor de huurders 

de controlerende instantie.  

 de eilanden die in het beheer bij Veldzorg zijn: deze eilanden zijn te verdelen in eilanden 

die geheel of gedeeltelijk nog verhuurd kunnen worden, geadopteerde eilanden, de 

natuurzone en de eilanden van de bioLogische tuinderij duurSaam. Veldzorg is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van deze eilanden.  

 

Uitgangspunt 

In het verleden bestonden geen chemische groei- en meststoffen en gewasbeschermers. 
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Willen we het Oosterdelgebied cultuurhistorisch in ere herstellen, behouden en een 

nieuwe toekomst geven, dan is er geen plaats  voor chemische middelen. De biologische 

tuinbouw en ecologisch beheer sluiten wel aan bij de cultuurhistorie en vormen de basis 

voor de toekomst. Vanaf 2017 zijn alle chemische bestrijdingsmiddelen wettelijk 

verboden.  

 

Beheerdoelen 

1. Handhaven van het vaarlandschap. 

2. In stand houden van historische cultuurlandschap door toepassing van extensieve teelt 

volgens biologische / ecologische uitgangspunten. 

Elke huurder/pachter maakt alleen gebruik van biologische groeistoffen, biologische 

mest, biologische (onkruid)bestrijdingsmiddelen en biologische 

gewasbeschermingsmiddelen. De huurders en pachters die voor hun afzet aangesloten 

zijn bij Skal maken ook gebruik van biologisch zaai- en plantgoed. 

3. Realiseren van een duurzame toekomst voor het Oosterdelgebied.  

4. Behouden en vergroten van de verscheidenheid aan flora en fauna te beginnen met 

een kruidenrijke akkerrand van voldoende breedte rondom elke akker. Deze rand dient 

ook als oeverbescherming.  

 

 

Streefbeeld  

 Een open gevarieerd cultuurhistorisch vaarlandschap waar cultuur, natuur en recreatie 

elkaar versterken. Het cultuurhistorische beheer sluit aan op de natuurdoelen van de 

provincie.  

 Kruidenrijke akkers met weinig of geen grasachtige planten. Er is een grote 

verscheidenheid aan planten, insecten, zoogdieren en vogels. Indicatorsoorten voor de 

cultuurhistorische akkers zijn onder andere voorkomen van Tuinwolfsmelk, Rood 

guichelheil en Driekleurig viooltje, en gele kwikstaart, graspieper, patrijs en 

veldleeuwerik.  

 

Beheer 

In de in 2015 gesloten huurovereenkomst Veldzorg-Staatsbosbeheer is al geconstateerd 

dat beheertype N12.05 feitelijk niet past op Oosterdel. De provincie Noord-Holland bekijkt 

of de omschrijving van het type verbreed kan worden.  

 

 De huurders en pachters zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de gehuurde of 

gepachte akker, de oever en 1,5 meter sloot rondom de akker. De ecologische 

beheervoorwaarden zijn opgenomen in de contracten.  

 Op een groot aantal eilanden vindt kleinschalige extensieve tuinbouw plaats. Op de 

eilanden wordt zo veel mogelijk biologisch gewerkt. Er mag alleen gebruik gemaakt 

worden van biologische groeistoffen, biologische mest, biologische 

(onkruid)bestrijdingsmiddelen en biologische gewasbeschermingsmiddelen. De huurders 

en pachters die voor hun afzet aangesloten zijn bij Skal (ca. 16 ha) moeten gebruik 

maken van biologisch zaai- en plantgoed. Dit biedt de mogelijkheid tot kruiden- en 

faunarijke akkerranden en veel éénjarige kruiden tussen de gewassen, wat een rijk 

vlinder- en insectenleven bevordert. 

 Veldzorg is als beheerder van het gebied de controlerende instantie. 

 De adoptie-eilanden worden als weidevogelland beheerd en liggen samen met de 

kruiden- en faunarijke graseilanden als een groen lint door het landschapsreservaat 

Oosterdel. De eilanden worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.  

 De bioLogische tuinderij duurSaam beschikt over 14 ha. duurSaam werkt in 4 clusters en 

deze clusters zijn weer verdeeld in 2 groepen. Dit betekent dat gewassen pas na 4 tot 8 

jaar weer op dezelfde  akker verbouwd worden. Het teeltplan beslaat 8 jaar met daarin 

opgenomen welke akkers in welk jaar ingezaaid wordt met een kruidenrijk mengsel. 
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Rondom elke akker en tussen de gewassen op de akker groeien eenjarige kruiden die de 

bodem bedekt houden. Deze randen en de eenjarige kruiden worden extensief beheerd.  

De oeverplanten die op het land groeien worden gefaseerd gemaaid en afgevoerd.  

 Braakliggende akkers worden tijdelijk ingezaaid met kruidenmengsel waarin weinig of 

geen graszaden in voorkomen. Zo’n kruidenmengsel geeft een natuurlijke bemesting en 

tegelijkertijd nestgelegenheid aan akkervogels.  

 Distels en berenklauw zijn zeer waardevol voor insecten maar de tuinders zien ze liever 

niet. Als compromis blijft in de natuurzone, waaronder ook de grasakkers ( zie 5.3) 

vallen, een klein aantal distels en berenklauw staan voor de insecten. Het overgrote deel 

wordt handmatig verwijderd om schade aan de overige kruiden te vermijden. Op de 

tuinbouwakkers worden alle distels en berenklauwen verwijderd.  

 

 

5.3  Grasakkers: SNL Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) 

Graslanden die door hun lage ligging of vorm niet worden verhuurd als akkerland hebben 

als hoofdfunctie ‘natuur’. Deze veeneilanden met een dunne humuslaag zijn vanaf de 

jaren 70 in de vorige eeuw, nooit bemest. Ze liggen als een groen natuurlint tussen de 

tuinbouwakkers.  

Het beheer is afgestemd op de doelsoorten aan vogels of planten voor het betreffende 

deel van het gebied. De rietkragen om deze graseilanden hebben een belangrijke natuur 

en landschappelijke waarde als kleine landschapselementen en zijn zeer waardevol voor 

de biologische landbouw. Zij dragen voor een belangrijk deel bij aan het vergroten van de 

biodiversiteit aan planten, vogels, insecten, reptielen en amfibieën. Het ecologisch beheer 

van deze eilanden houdt rekening met de belangen van de tuinders en de belangen van 

de natuur.  

 

Uitgangspunten 

 Het behoud van de (vochtige) grasakkers.  Per eiland het aandeel grasachtigen 

verkleinen tot maximaal 70 % en gunste van een kruidenrijke vegetatie van minimaal 

30% van het oppervlak van het graseiland.   

 Geen bemesting van de eilanden anders dan uitwerpselen van vogels en dieren. 

 Graseilanden worden extensief beweid of maximaal 2x per jaar gemaaid. Een week na 

het maaien wordt het maaisel afgevoerd.   

 Maaien is maatwerk. De kruiden- en faunarijke graseilanden zijn te smal en te klein om 

gefaseerd te maaien. Om die reden is gekozen om de fasering te zoeken in het wel of 

niet maaien per eiland.  

Gefaseerd (periodiek) maaien zorgt voor : 

- schuil-, nest- en eetgelegenheid van insecten, reptielen, amfibieën, zoogdieren en 

vogels;  

- groei, bloei en zaadzetting zetten van de grassen, kruidachtigen, ruigte- en 

oeverplanten; 

- verbetering van de (water en land)kwaliteit en de biodiversiteit. 

- Gefaseerd maaien van de oevervegetatie voorkomt verdere afkalving van de 

veenoevers. 

 Geen introductie van dieren anders dan voor het extensieve beheer. 

 

Beheerdoelen 

 Huidig ecologisch beheer voortzetten. 

 Bevorderen van de openheid van het landschap. 

 Meer nest en foerageergelegenheid creëren voor vogels. 

 Het stimuleren, ontwikkelen en vergroten van de natuurwaarden door  

- het ontwikkelen van kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan insecten, kleine 

zoogdieren en amfibieën.  

- een gefaseerd of uitgesteld maaibeheer in combinatie met geschikt kuikenland; 
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- op een aantal eilanden winter of voorjaarsbeweiding stimuleren in combinatie met laat 

maaien. 

 Distels en berenklauw zijn zeer waardevol voor insecten maar de tuinders zien ze liever 

niet. Als compromis blijft in de natuurzone, waaronder deze grasakkers vallen, een klein 

aantal distels staan voor de insecten. Het overgrote deel wordt handmatig verwijderd 

om schade aan de overige kruiden te vermijden.   

 

Streefbeeld 

Het streefbeeld is gericht op gevarieerde open en kruidenrijke grasakkers met behoud 

en/of vestigen van doelsoorten en begeleidende planten- en diersoorten.  

 Lage (natte) grasakker: een voedselarme open kruidenrijke grasakker met als 

zuurbuffer een goede rietkraag langs de oever. We hopen dat hier verschillende soorten 

orchissen gaan groeien zoals de brede orchis, de rietorchis en de gevlekte orchis.  

 Hoger liggende grasakkers: een voedselarme open bloem- en kruidenrijke grasakker 

(blijft licht vochtig door de geringe drooglegging) waar glidkruid, watermunt, heelblaadje 

madeliefje en boterbloem zich thuis voelen evenals het visdiefje, de kievit en de 

scholekster. Deze akkers zijn kleiiger en voedselrijker dan de lage natte grasakkers en 

zijn zeer geschikt om in een paar jaar om te vormen tot bloem- en kruidenrijk grasland. 

De bloemrijke graslanden met boterbloemen en madeliefjes zijn vooral bedoelt om de 

weidevogels een broedplek te geven zoals het visdiefje, de kievit en scholekster. 

(Kieviten houden net als scholeksters van een zeer korte vegetatie(max.10 cm hoog) 

tijdens de broedtijd en de kuikentijd). 

 

Indicatorsoorten insecten: argusvlinder, bruin zandoogje en zwartspriet dikkopje. 

Indicatorsoorten planten: echte koekoeksbloem, gewone brunel, grote ratelaar, kamgras, 

knoopkruid, moerasstruisgras, waterkruiskruid en zwarte zegge. 

 

Beheer 

 Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. Voor het 

aanzienlijk vergroten van deze biodiversiteit en natuurlijk omdat het gewoon mooi is, 

wordt er een verschralend en gevarieerd (maai)beheer uit te voeren, om mooie 

kruidenrijke graslanden te ontwikkelen.  

 Een aantal eilanden zal in de beginfase 3 tot 4 maal per jaar gemaaid moeten worden. 

Na een week wordt het maaisel afgevoerd. De eerste maaibeurt is kort na het 

doorschieten van de dominante grassen (eind mei / begin juni), de tweede tijdens de 

zomermaanden (augustus) en een laatste keer kort voor het einde van de groei (eind 

september / begin oktober). Deze laatste maaibeurt verhindert dat de grassen gaan 

‘liggen’ voor de winter, anders gaat een grasland snel ‘verruigen’. 

 Deze intensiteit kan na een aantal jaren van dit beheer en afhankelijk van het 

veranderen van de samenstelling van het grasland worden teruggebracht tot uiteindelijk 

1 of 2 keer per 

jaar maaien.  

 Wanneer de grasakker al deels verschraald en bloemrijk is dan worden de 

maaitijdstippen afgesteld op het bloeitijdstip van de graslandkruiden. Zorgt er uiteraard 

voor dat de planten die je het jaar erop terug wilt, zaad hebben kunnen zetten. Twee 

maaibeurten per jaar (voorjaar/ najaar) volstaan ruimschoots. 

 

 

5.4  Sloten en dellen: SNL: Zoete plas (N04.02)          

Landschapsreservaat Oosterdel bestaat voor 44% uit water.  Vanaf de sluis in het zuiden 

tot de woonwijk Oosterdel in het noorden loopt een doorgaande vaarroute. Deze 

vaarroute is met dammen afgesloten van het landschapsreservaat.  

Onder het beheertype zoete plas vallen de twee dellen, Oosterdel en Poddendel, en alle 

sloten binnen het landschapsreservaat Oosterdel. De sloten zijn rond het jaar 1000 

gegraven om het grote veengebied te ontwateren.  
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Het water heeft een eigen peil en is met een schutsluis verbonden met het kanaal 

Alkmaar-Kolhorn. Het ecologisch beheer in de afgelopen 10 jaar heeft er toe geleid dat de 

kwaliteit van het water sterk verbeterd is: het water is helder en rijk aan 

onderwaterplanten en micro en macrofauna (waaronder kokerjuffers en libellenlarven). In 

een aantal doodlopende sloten in de noordoosthoek vindt verlanding plaats.   

 

Uitgangspunten 

 Behoud van het oude slotenpatroon en de twee dellen. 

 De vaarroute voor de rondvaartboot van Museum Broekerveiling op diepte houden.  

 De eilanden zijn bereikbaar voor polderschuiten.  

 Het hele landschapsreservaat moet buiten het broedseizoen bereikbaar zijn voor kano’s 

en roeiboten. 

 Het beheer van het water in het Oosterdelgebied is niet alleen afgestemd op het varen 

maar ook om een zo goed mogelijke waterkwaliteit te waarborgen. De ecologische 

waterkwaliteit is bij benadering te bepalen door het monitoren van het leven in het 

water.  

 Verhoging van de recreatiedruk tegengaan. 

 

Beheerdoelen  

 Afkalven van de oude veenoevers moet ten alle tijden worden voorkomen. 

 Stimuleren en vergroten van de waterflora en fauna door de waterkwaliteit verder te 

verbeteren. 

 Ter verhoging van de biodiversiteit de oevervegetatie (in het water) daar waar mogelijk 

is gefaseerd maaien.  

 De huidige doorvaarbaarheid behouden. 

 Gebruik van chemische groeistoffen, chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen en 

chemische gewasbeschermingsmiddelen binnen het landschapsreservaat tot 0 reduceren 

ten gunste van de waterkwaliteit. 

 

Streefdoel 

Een zeer goede waterkwaliteit met een rijk en gevarieerd waterleven.  

 

Beheer 

 Gemechaniseerd voortbewogen schuiten (dus inclusief elektrisch aangedreven schuiten) 

zijn niet toegestaan. De lokale politie heeft het toezicht op het ‘invaarverbod’ 

geïntensiveerd. 

Adoptanten, huurders en pachters beschikken over een ontheffing van dit verbod, dat 

gebaseerd is op: artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 5 van de 

Algemene Politieverordening van de gemeente Langedijk.  

 De oevervegetatie bestaat voornamelijk uit helofyten. Een goede waterkwaliteit is 

afhankelijk van helofyten (zie 5.5: rietland). In één keer alle oevervegetatie te maaien is 

nadelig voor de waterkwaliteit en vele insecten, vogels en zoogdieren die afhankelijk zijn 

van deze vegetatie.  Om die reden is gekozen om de vegetatie gefaseerd te maaien 

waarbij de planten wortels die in de bodem vastzitten gespaard worden.  

 Als het voor de doorvaarbaarheid nodig is wordt ook de onderwatervegetatie gefaseerd 

verwijderd. Dit geldt voor alle watervegetatie en in het water groeiende oevervegetatie 

die onder het beheer van Veldzorg vallen.   

 Om het bodemleven zo min mogelijk te verstoren mag er alleen gefaseerd gebaggerd/ 

gesloot worden.  

 De lokale politie heeft het toezicht op het ‘invaarverbod’. 

 

5.5  Rietvelden en ruigten: SNL Moeras (N05.01) 

Moerassen zijn ecosystemen op de grens van water en land. Het oostelijk en zuidelijk deel 

van het landschapsreservaat Oosterdel vallen hieronder.  Er groeit zowel waterriet als 

landriet. Verschraling heeft er toe geleid dat er weer orchideeën groeien. Het gefaseerd 
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maaien zorgt voor oud en jong riet. Vogels zoals de bruine kiekendief, snor en blauwborst 

profiteren hiervan.  

Op de Kled (nat rietland) en aan de oostrand van de bob (laaggelegen boomeilanden) 

ontwikkelt zich trilveen. (Een genummerde kaart en een lijst met toponiemen zijn als 

bijlage toegevoegd.) 

De boomeilanden aan de noordrand van het landschapsreservaat bieden de havik, buizerd 

en ransuil nestgelegenheid met het Oosterdelgebied als jachtgebied.  

Ook de eilanden met ruigtebegroeiing vallen onder het beheertype moeras. Zij zijn zeer 

waardevol voor zowel moerasvogels als voor zoogdieren zoals de noordse woelmuis en 

waterspitsmuis.  

 

Uitgangspunt 

De eilanden die vallen onder dit beheertype zijn van groot belang voor vogels insecten 

waaronder libellen, vissen, amfibieën en enkele zoogdieren als noordse woelmuis en  

waterspitsmuis.  

Het betreft hier het vochtige rietland, de rietruigten, de boomeilanden en de vochtige 

schrale rieteilanden die onder invloed staan van kwelwater van het kanaal Alkmaar-

Kolhorn. 

Ecologisch beheer afgestemd op dit beheertype is van essentieel belang voor het behoud 

van de flora en fauna.  

 

Beheerdoelen 

Het stimuleren, ontwikkelen en vergroten van de soortenrijkdom aan flora en fauna door  

 het vernatten van een aantal lage eilanden; 

 het verschralen van een aantal vochtige eilanden ten gunste van de groei van 

orchideeën; 

 een gefaseerd rietlandbeheer (vijf jarige cyclus); 

 het verschralen en vernatten van de boomeilanden in de noordoosthoek en het 

stimuleren van een (natte) onderbegroeiing van varens, mossen, zeggesoorten, grassen 

en paddenstoelen. 

 verlandingsvegetaties zoals riet- en biezenvegetaties, natte ruigte, en zeggenvegetaties 

te bevorderen; 

 sloten, greppels, natte plekken in het land gefaseerd open te houden om volledige 

verlanding te voorkomen. 

 De aanwezigheid van een enkele lage struik op een riet- en of ruigte-eiland wordt 

gestimuleerd ten gunste van de moerasvogels.  

 

Streefdoel 

In 2025 is er in het oostelijk en zuidelijk deel van het landschapsreservaat Oosterdel een 

gevarieerd nat en vochtig gebied ontstaan met open begroeiingen van riet, lisdodde en 

biezen in water; rietlanden en rietruigten met een soortenrijke en gevarieerde fauna 

waaronder de bruine kiekendief, grote karekiet , roerdomp, waterral, snor en 

libellensoorten Een goede waterkwaliteit is hiervoor van essentieel belang.  

 

Potentiële doelsoorten planten zijn echt lepelblad, gevleugeld hertshooi, gewone 

dotterbloem, heemst, moerasmelkdistel, moerasvaren, poelruit, rietorchis, ruwe bies, 

vleeskleurige orchis, voszegge, waterscheerling, zilt torkruid. 

Potentiële doelsoorten vogels zijn baardmannetje, blauwborst, bruine kiekendief, 

porseleinhoen, rietzanger, roerdomp, snor sprinkhaanzanger en waterral 

 

Beschrijving en beheer van de eilanden die onder het beheertype moeras vallen 

 

 Vochtige rietruigten 

Vochtig land met een meerjarige begroeiing in een doorgaans hoger opgeschoten 

beplanting noemen we "ruigte". Een ruigte wordt gefaseerd eenmaal in drie jaar gemaaid. 
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Om verrijking en verlanding van de bodem te voorkomen wordt het maaisel na een week 

afgevoerd. De vegetatie ziet er veel ruiger uit dan een 2x in het jaar gemaaid grasland en 

is herkenbaar aan een wirwar van dood en levend materiaal door elkaar. We vinden er 

planten zoals moerspirea, gewone valeriaan en koninginnekruid, braamopslag en hier en 

daar een lage struik. 

 

Waarom zijn ruigten zo belangrijk? 

De meeste vochtige ruigten ontstaan door het land dat niet meer regelmatig gemaaid 

wordt. Verschillende grotere soorten planten uit het grasland kunnen zich een tijdlang in 

een ruigte handhaven, zoals fluitenkruid, ridderzuring, boerenwormkruid, heelblaadjes en 

smeerwortel. Maar ook andere planten gaan er zich thuis voelen, zoals braam, brandnetel 

en struiken zoals de meidoorn en sleedoorn. Een waar paradijs voor de vlinders, spinnen, 

insecten, krekels, waterspitsmuis, noordse woelmuis, amfibieën en reptielen.  

Dit geldt ook voor vogels zoals de blauwborst, het baardmannetje en de 

sprinkhaarrietzanger die de laatste jaren in het Oosterdelgebied gesignaleerd zijn. Deze 

vogels houden van een omgeving met niet al te hoge struiken (maximaal 1½ à 2 meter 

hoog), ruigtes, riet en water. Voorwaarden waaraan het Landschapsreservaat Oosterdel 

voldoet. In een ruigte kunnen alle planten uitbloeien en zaad zetten. In de herfst worden 

de kruiden bezocht door zaadetende vogels. Ook veel kleine zoogdieren en insecten 

vinden er schuil- en nestgelegenheid. Deze insecten vormen een belangrijke voedselbron 

voor vogels die nestelen in nabijgelegen graseilanden.  

 

De vochtige ruigten liggen in de oostelijke helft van het landschapsreservaat. 

Hoewel Veldzorg als beleid heeft dat er geen struweel in het gebied mogen voorkomen 

met uitzondering van de boomeilanden aan de noordrand, geldt voor de ruigten een 

uitzondering. De ruigtes langs de dijk bieden plaats aan meerdere struiken van 

verschillende hoogtes (zoals meidoorn, sleedoorn). Doorkijk over het gebied moet echter 

gewaarborgd blijven.  

 

 Rietland 

Rietland is voor een gebied als het Landschapsreservaat Oosterdel zeer belangrijk.  

Rietland brengt biodiversiteit en dynamiek in het landschap.  

Het heeft een hoge natuurwaarde, hoge landschappelijke waarde en hoge recreatieve 

waarde.  

Riet geeft ook een goede oeverbescherming tegen golfslag en winderosie en zeker niet 

onbelangrijk is de waardvolle bijdrage die riet levert aan de waterkwaliteit en de 

waterberging. 

 

Met name waterriet is essentieel voor de waterkwaliteit. Niet alleen riet maar alle holle 

waterplanten die permanent met hun wortels in de bodem staan en met hun bladeren en 

bloemen boven het wateroppervlak uitsteken. Deze planten worden helofyten genoemd.  

Het is niet de plant die een zuiverende werking heeft maar de bacteriën die er in leven.  

Riet biedt hun een huis, woonplaats aan. Het gaat hier om twee soorten: de anaërobe 

bacteriën (leven in en tussen de wortels en hebben geen zuurstof nodig) en de aërobe 

bacteriën (leven rond en in de stengel en hebben wel zuurstof nodig). Zij zeven als het 

ware de drijvende bodemdeeltjes en het organisch afval en ‘kapselen het in’ waardoor de 

voedselrijkdom van het water enigszins afneemt.  

Daarnaast zijn in de wortelzone aanwezige bacteriën in staat om fosfaat en sulfaat vast te 

leggen in de bodem. Beiden soorten zijn nodig voor een goede waterkwaliteit. De 

rietkragen rond eilanden en in de doodlopende sloten worden in de wintermaanden 

gefaseerd gemaaid. 
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Het percentage aan waterriet en nat/vochtig rietland2 binnen het Oosterdelgebied speelt 

ook een belangrijke rol. Een vuistregel is dat een gebied 25% waterriet moet hebben 

waarvan minimaal de helft, dus 12,5 %, oud overjarig riet is. Omgerekend zou er in het 

Oosterdel gebied 10 ha. waterriet moeten voorkomen waarvan 5 ha. oud riet om 

uiteindelijk een goede waterkwaliteit te realiseren.  

Voor het Oosterdelgebied lijkt dit erg veel en zal ook niet helemaal haalbaar zijn maar 

rekenen we de plasdras-zones, en het rietvegetatie in de doodlopende sloten, greppels en 

rondom een aantal eilanden mee, dan zijn we op de goede weg.  

 

 Bloemrijk vochtig rietland (Landriet)  

Landriet of zomerriet is meestal bloemrijk. Dit bloemrijk vochtige rietland wordt 

ontwikkeld door in de nazomer die loopt van 1 augustus tot begin oktober te maaien, 

waarbij het maaisel zorgvuldig wordt afgevoerd. Het tijdstip is afhankelijk van het weer en 

de vogels. Jaarlijks blijft ca. 1/5  

deel staan in verband met broedvogels en insecten (gefaseerd maaien). Het huidige 

landriet put na een aantal jaren uit en andere (bloemrijker) soorten krijgen meer kans.  

 

Een plantje dat in het Oosterdel kan gaan groeien is Echt lepelblad. Zodra deze is 

gesignaleerd wordt het beheer hierop aangepast. Meestal groeit dit aan de buitenrand van 

het bloemrijk rietland gebied.  

Deze buitenrand wordt in september voorzichtig met de bosmaaier gemaaid om de 

rozetten van het Echt lepelblad te beschermen. Direct aansluitend wordt een dun laagje 

bagger/slib over de buitenrand uitgespreid. 

 

De eilanden langs de dijk, in het zuiden van het gebied staan onder invloed van 

kwelwater. Ze zijn zeer waardevol voor verschillende soorten zeggen en orchideeën. Hier 

wordt vanaf 2010 verschraald. Afplaggen zou helpen om het verschralen te versnellen 

maar hiervoor ontbreekt de financiën daarom wordt voorlopig ook in januari gemaaid en 

afgevoerd.  

Op de eilanden ten noorden van de molen wordt in plaats  van wintermaaien voor een 

periode van 3 à 4 weken in februari 2 à 3 landgeiten ingezet.  

 

 Verlande sloten en greppels m.u.v. de bloemrijke en natte rietakkers  

De overgang van nat grasland naar nat rietland of open water noemen we wel ondiep 

open water of plasdras. Tijdens het project ‘Herstel Erfgoed Oosterdel’ 2010-2014 is een 

aantal greppels, verlande sloten en oevers omgezet naar plasdras. Deze plasdras zones 

zijn zeer belangrijk voor het voedsel van de moerasvogels zoals roerdomp, waterral en 

slobeend.  

Het beheer voor deze vogelsoorten loopt voor een groot deel samen met het beheer voor 

de planten. Wat goed is voor planten als rietorchis, veenmos en tormentil is ook goed 

voor de eerder genoemde moerasvogels. Ook hier wordt gefaseerd beheer toegepast 

evenals het afvoeren van het maaisel. 

De plasdras zones liggen vooral langs het kanaal Alkmaar-Kolhorn en lopen over in de 

rietakkers in het noorden van het gebied. Er groeit met name zeggen, biezen en russen in 

en bij ondiep water met een ruigere slootkantvegetatie. Een deel van de oevers is 

verlaagd zodat watervogels zoals de slobeend gemakkelijk uit het water kan komen.  

 

 Boomeilanden 

In het noorden van het Oosterdelgebied ligt een aantal boomeilanden. Deze lage bomen 

hebben een belangrijke functie voor de zangvogels, roofvogels en kleine zoogdieren.  

Ze zijn tijdens de ruilverkaveling in de 20ste eeuw aangelegd als afscheiding tussen de 

bewoning en het Landschapsreservaat. Een aantal van deze eilanden heeft een geringe 

drooglegging.   

                                                        
2 Nat/vochtig rietland is in tegenstelling tot waterriet wel beloopbaar 
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In het verre verleden lag in het oosten van het Geestmerambacht het grote Westfriese 

woud. Dit Westfriese woud bestond voornamelijk uit broekbos, nat moerasbos met elzen, 

berken, lijsterbes, veenmos en varens. 

Door beheermaatregelen willen we in de komende jaren de lage eilanden van de Bob in de 

noordoost hoek nog meer te vernatten zodat er een beginstadium van een broekbos kan 

ontstaan dat overloopt in het natte rietland van de Kled. Ook hier ontbreekt, net als bij 

het afplaggen van enkele vochtige rieteilanden, de benodigde financiën. Voor de overige 

boomeilanden wordt gestreefd naar een kruidenrijke en of mosrijke onderbegroeiing.  

 

5.6 bioLogische tuinderij duurSaam 

In 2012 startte de stichting Veldzorg Oosterdel met de WNK-bedrijven een pilot voor de 

realisatie van een door cliënten met een ‘SW-status en –uitkering’ bemenste tuinderij, de 

bioLogische tuinderij duurSaam. De afspraak was, dat Veldzorg akkers en middelen zou 

inzetten en WNK de handen. 

Omdat Veldzorg al akkers biologisch in beheer had bij de begeleiding in de omschakeling 

naar een biologisch teelt van een beroepstuinder kon meteen een oppervlakte van 6 ha bij 

de Skal als biologische akkers worden geregistreerd, toen hij zijn bedrijf opgaf. 

Toen in 2013 deze biologische tuinder zijn bedrijf opgaf, werden deze akkers aan de 

tuinderij duurSaam toegevoegd 

Grote onzekerheid m.b.t. de toekomstige financiering van deze arbeidsplaatsen noopte 

WNK zich voortijdig terug te trekken uit de tuinderij. Winter 2013/2014 heeft Agros B.V. 

het stokje overgenomen. Sinds 2014 is de tuinderij een zelfstandig onderdeel van de 

stichting Veldzorg Oosterdel. Samenwerkingsverbanden met ‘Voedselhulp Langedijk e.o. 

Geloof Hoop en Liefde’ en de Millenniumwerkgroep gemeente Langedijk bepalen mede de 

koers van de tuinderij op weg naar 2020. 

 

Ter realisatie van de biologische teelt en het beheertype kruiden- en faunarijke akker 

wordt in de tuinderij een vruchtwisseling (wisselteelt) van 8 jaar toegepast. De nu 14 ha 

grootte van de tuinderij is in vieren verdeeld, elk deel werd vervolgens gehalveerd. 

Hierdoor ontstaan 8 vakken. Er worden 3 verschillende teelten gekweekt (in elk kwart 1), 

terwijl het 4e kwart ‘in de braak’ wordt gehouden. Ook het niet ‘benutte’ gedeelte ligt ‘in 

de braak’. Zo komen de aardappel en de kool pas na vier jaar weer op een zelfde eiland 

terug en de knoflook pas na 8 jaar.  

Door deze werkwijze krijgen kruiden ruimschoots de gelegenheid na de oogst terug te 

keren, en worden ziekten en plagen zo veel mogelijk voorkomen. 

 

 

6 Monitoring  

 

De vogelstand wordt elke 5 jaar gemonitord door de Vogelwerkgroep Alkmaar, die hiervan 

schriftelijk verslag doet. De flora wordt tot nu niet gemonitord. In overleg met 

Staatsbosbeheer moet nader bekeken worden hoe, wat en wanneer er wordt gemonitord 

en door wie. 

 

Voor SNL is het belangrijk dat wordt gemonitord. Bij moeras moet de vegetatiestructuur 

om de 6 jaar worden bepaald, een vegetatiekartering moet eens in de 12 jaar 

plaatsvinden. Planten broedvogels libellen en dagvlinders  moeten ééns in de 6 jaar 

worden gemonitord.  

 

Eerste actie is dat de boswachter monitoring van Staatsbosbeheer 2 korte veldbezoeken 

gaat afleggen in het broedseizoen van 2016 om een beeld te krijgen van vogels. Verder 

hebben Veldzorg en Staatsbosbeheer afgesproken dat in de zomer van 2016 een 

veldbezoek wordt afgelegd t.b.v. een complete/juiste beheertypenkaart. Naar aanleiding 

hiervan worden nadere afspraken gemaakt over monitoring.  
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7  SVNL beheertype kaart en functiekaart landschapsreservaat 

Oosterdel 

Herijking en uitbreiding met beheer per functie van de eilanden heeft plaats op grond van 

het ‘Ecologisch inrichtings- en beheerplan Landschapsreservaat Oosterdel 2010 tot en met 

2015’. Deze indeling wordt gecontinueerd tot 2025. 

 

SVN beheertype kaart landschapsreservaat Oosterdel oktober 2016 

In bijlage 1 worden de SVNL beheertypen in kleur weergegeven: 

Geel - Cultuurakkers: SNL Kruiden- en faunarijke akkers (N12.05) 

Groen - Grasakkers: SNL Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) 

Blauw  - Sloten en dellen:  SNL Zoete plas (N04.02) 

lila  - Rietvelden en ruigten: SNL Moeras (N05.01) 

 

Indeling naar functie c.q. beheer december 2015: 

In bijlage 2 zijn de functies c.q. beheertypen uitgewerkt per eiland. 

De functiekaart is de basis voor het beheer dat uitgewerkt is in een werkschema. 

 

Geel - Cultuurakkers: SNL Kruiden- en faunarijke akkers (N12.05) 

 geel:        verhuurd, verpacht cultuurgrond/ akkers 

 okergeel: bioLogische tuinderij duurSaam cultuurgrond/ akkers 

 

Groen - Grasakkers: SNL Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) 

 groen:       grasakker 

 huidskleur-groen: recreatie-eiland 

 

lila  - Rietvelden en ruigten: SNL Moeras (N05.01) 

 lila:  rietland 

 vaal groen-lila: verschraald vochtig rietland 

 bruin-lila:  boomeiland 

 roze: rietruigte met plaatselijk struikopslag 

 groen-roze: vergraste rietruigte met plaatselijk struikopslag 

 

blauw  - Sloten en dellen:  SNL Zoete plas (N04.02) 

 

zwarte stippellijn  - eigendomsgrens SBB / beheergrens SVO  

 

 

De nieuwe overeenkomst met Staatsbosbeheer tot 31 december 2025 is de ‘keystone’ 

voor al deze ontwikkelingen; het bestuur is onderweg! 

 

Broek op Langedijk, 2 juni 2016 

 

G.J.M.W. Arkesteijn      Mw. M.A. Meijer 

voorzitter       secretaris 
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Bijlagen  

bijlage 1: SVNL beheertypen Landschapsreservaat Oosterdel, december 2015 

bijlage 2: functiekaart Landschapsreservaat Oosterdel, december 2015  

bijlage 3: Huurdersgedragscode 

bijlage 4: vaarroute Museum BroekerVeiling 

bijlage 5a: genummerde kaart  

bijlage 5b: bij de genummerde kaart behorende lijst met toponiemen 

 

Bijlage 1: SVNL beheertype Landschapsreservaat Oosterdel, december 2015 
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Bijlage 2: Functiekaart Landschapsreservaat Oosterdel, december 2015 
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Legenda functiekaart Landschapsreservaat Oosterdel  

 

Geel - Cultuurakkers: SNL Kruiden- en faunarijke akkers (N12.05) 

 geel:        verhuurd, verpacht cultuurgrond/ akkers 

 okergeel: bioLogische tuinderij duurSaam cultuurgrond/ akkers 

 

Groen - Grasakkers: SNL Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) 

 groen:       grasakker 

 huidskleur-groen: recreatie-eiland 

 

lila  - Rietvelden en ruigten: SNL Moeras (N05.01) 

 lila:  rietland 

 vaal groen-lila: verschraald vochtig rietland 

 bruin-lila:  boomeiland 

 roze: rietruigte met plaatselijk struikopslag 

 groen-roze: vergraste rietruigte met plaatselijk struikopslag 

 

blauw  - Sloten en dellen:  SNL Zoete plas (N04.02) 

 

zwarte stippellijn  - eigendomsgrens SBB / beheergrens SVO  

 

 

 


