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Nieuwsbrief 3 
In deze nieuwsbrief de kennismaking met een van onze vrijwilligers. 

Dit keer Dirk Jan Slot aan het woord. 

                                                                                                                                                                                                     

EVEN VOORSTELLEN 
 

Ik hoef mij eigenlijk niet voor te stellen, want haast iedereen kent mij wel.  Mijn naam is Dirk Jan Slot, getrouwd met 

Margreet, allebei geboren en getogen in Broek op Langedijk. Van jongs af aan in het hele gebied gevaren en 

gezworven. Kloeten, zeilen, fikkie steken op de belt, eieren zoeken, slootjespringen en nog meer van zulke dingen. 

 

Dit deed ik ook aan de westkant van het dorp tot Koedijk aan toe, wat mogelijk was tot 1973. Toen werd de 

westkant van het dorp verkaveld, een hele verbetering. Want alles moest naar de schuit gedragen worden, wat zeer 

tijdrovend was en nu kon het zo op de wagen gezet worden. Niet meer voor te stellen, dat er tussen Langedijk en 

Koedijk geen enkele weg was. Alleen maar 

sloten en akkers waar men alleen varende kon 

komen. 

Na de lagere- en middelbare tuinbouwschool 

heb ik altijd in de agrarische sector gewerkt. In 

de uien, aardappels, kool, tulpen, irissen, lelies, 

allerhande bloemen en heesters, heel divers 

dus. 

Ik denk dat ik al vanaf het begin van Veldzorg 

vrijwilliger ben. In het begin niet zoveel, alleen 

met een veldwerkdag. Nadat ik met de VUT 

ging is het heel wat meer geworden. Zoals: lid 

werkgroep natuurontwikkeling, ganzeneieren 

dompelaar, schouwmeester, trekker chauffeur, 

betrokken bij aanschaf landwerkmachines en 

coördinator van het landwerk.  

Ik hoop dat we het gebied met de handen uit de mouwen in stand kunnen houden en dat het nageslacht er ook van 

kan genieten. 

 

Dirk Jan Slot 
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AMERIKAANSE GEVLEKTE RIVIERKREEFT IN NH-NIEUWS 
 

Afgelopen maand waren we volop in het nieuws over ‘de rivierkreeft die 

het Oosterdelgebied ondermijnt. In de Alkmaarse Krant stond een artikel 

over de schade die de rivierkreeft aanricht in ons gebied.  Geert de Boer 

van Oosterheem heeft uitleg gegeven over de Amerikaanse rivierkreeft die 

in Nederland een exoot is en al het leven in onze sloten vernietigt. Is het u 

opgevallen dat er nog nauwelijks kikkers zijn?  

In een interview van NH-nieuws 

met Geert werd duidelijk dat er 

actie ondernomen moet worden 

om deze exoot te bestrijden. Helaas is de methode die wij gebruiken 

(vangen met fuiken) verboden en is een aantal fuiken van Geert en een 

huurder van een van onze eilanden in beslag genomen. We zijn in gesprek 

gegaan met de controlerende instanties en zijn er met een waarschuwing 

afgekomen. In ons gebied is het alleen door een professionele visser 

toegestaan met fuiken te vissen. 

De beheerder van het water, HHNK, heeft nog 

geen antwoord op de invasie van de 

rivierkreeft. Wij gaan het gesprek met de 

gemeente, HHNK en de visserijbond aan om 

dit probleem zo goed mogelijk op te lossen. 

De film van NH-nieuws is te zien op onze 

website. 

 

 

 

 

BIJEENKOMST MET LOKALE 0NDERNEMERS 
 

Op 5 november hield Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL) een meeting met ondernemers uit Langedijk 

en Heerhugowaard. 

Tijdens de drukbezochte avond bij Stichting 

Veldzorg Oosterdel werd in de NH1816 zaal 

een presentatie gegeven over hoe de 

ondernemers de toerist naar ons gebied 

kunnen halen. De lezing werd afgesloten met 

een hapje en drankje in de IJsvogel. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VzrgvT1BRg
http://www.toerismelangedijk.nl/pg-23808-7-105632/pagina/home_-_langedijk_rijk_der_duizend_ontdekkingen.html
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OVERLEG MET SSB EN NHBBV 16-11-18 
 

Met ingang van 1 december gaat een beroepsvisser in ons cultuurlandschap vissen op rivierkreeft 

Een jaar geleden wist ik - en met mij vele anderen - nog niet van het bestaan van deze invasieve exoot. Na de 

publiciteit in de afgelopen weken in zowel de Alkmaarse courant als op RTV NH kunnen we er niet meer om heen. Er 

is veel gepubliceerd over de Amerikaanse rivierkreeft! 

Deze exoot heeft nauwelijks natuurlijke vijanden en brengt veel schade toe in ons cultuurlandschap de Oosterdel. Hij 

ondermijnt de oevers van de akkers, eet volop kikkers en salamanders en is aan een grote opmars bezig. De soort is 

slechts van de akker te houden door stevige houten beschoeiing met daarachter houtsnippers. Daar hebben ze een 

hekel aan. Maar dit zou een aantasting zijn van een gebied waar al 850 jaar akkers staan zonder walbeschoeiing. 

Alsof je de Ruïnekerk in Bergens zou voorzien van een stevige pleisterlaag en grote plastic goten. Dit nog afgezien 

van de kosten. 250 eilanden beschoeien betekent circa 50 km hardhout aanbrengen. Ga er maar aan staan.  

Groot was dan ook de teleurstelling dat dit beestje niet mag worden bestreden met valletjes of fuiken door huurders 

van onze akkers. Als je een visvergunning hebt, mag je ze als sportvisser met een hengel vangen. Slechts 

beroepsvissers is het toegestaan om hierop met fuiken en vallen te vissen en om de vangst in de handel te brengen.  

Overleg met Staatsbosbeheer en met de Noord-Hollandse bond voor beroepsvissers op vrijdag 16 november heeft 

echter resultaat gehad. Want met ingang van 1 december mogen er conform wet en regelgeving weer fuiken 

worden geplaatst. Rinke Blok, een beroepsvisser, Rinke Blok uit Enkhuizen, gaat in ons gebied fuiken neerzetten om 

de kreeften te vangen. Voorlopig nog op proef. Hij heeft veel ervaring met het vangen van de wolhandkrab. Die 

ervaring wil hij gaan inzetten om te gaan vissen op de Amerikaanse rivierkreeft. Hij heeft beloofd zijn fuiken 

zichtbaar neer te zetten zodat ze niet kapot worden gevaren. 

Ik hoop natuurlijk van harte dat de proef slaagt en dat de aantasting van ons gebied door deze kreeften op den duur 

wordt verminderd. Ik wens Rinke een overvloedige vangst van kreeft en een mooie afzet ervan in de handel. Welk 

restaurant in Langedijk is de eerste die Amerikaanse Oosterdel kreeft, gevangen door Rinke, op het menu zet? 

Hoe rivierkreeft moet worden bereid, wordt een vervolgprogramma op RTVNH. Geert de Boer van Oosterheem is de 

contactpersoon, Rinke heeft zijn medewerking toegezegd evenals een kok en een kookclub. We houden u op de 

hoogte. 

Gerrit Arkesteijn, voorzitter 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN 17-11-18 
 

Het was bok koud op 17 november jl. maar toch was de opkomst geweldig. Aart, Harry en Jan hebben de dekvloer 

van de trekkerschuit VZ4 vervangen. De oude bleek te zwak. Dus zijn Dirk Jan en Peter op pad gegaan en hebben 

planken van 6 cm dik opgehaald in Zuidschermer, die vervolgens door de jongens zijn verwerkt tot een puike vloer. 
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Dirk Jan heeft de vloer ter afwerking in de olie gezet. 

Intussen heeft Cees de schemerschakelaar vervangen. De oude bleek te 

gevoelig en veroorzaakte in de schemering een waar knipper festijn. Volgens 

onze buren leek het wel Kermis. 

  Op het land hebben de mannen flink wat werk verzet. Er is door hen heel veel riet opgeruimd en afgevoerd. 

En in het gebouw hebben Henk en Peter de boel weer goed schoongemaakt. 

In december is er geen ‘Handen uit de mouwen dag;, de eerstvolgende bijeenkomst is op 19 januari 2019. 

 

BEZOEK VAN OMROEP MAX 21-11-2018 
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Ook omroep Max was van de partij. Zie https://youtu.be/s6z-D2_yLcg 

VERVOLG BEZOEK NH-NIEUWS  26-11-2018 

 

Deze keer hebben we een chef-kok, een professionele visser (die hier vanaf december op kreeft komt vissen) en de 

kookgroep van Wonen+welzijn uitgenodigd en een heerlijk kreeften gerecht gemaakt.  

Zie https://www.nhnieuws.nl/nieuws/235747/Kleine-huftertjes-belanden-in-de-pan-Ze-smaken-heerlijk 

 

WERKPLAATS 
 

Intussen gaat het werk in de werkplaats natuurlijk ook door. De Köpple is al een 

tijdje stuk en we overwegen nu om hem in te ruilen. Robin is druk met de Steyer 

bezig om deze in conditie te houden. 

Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en een leuke jaarwisseling. 

De foto’s zijn door onze vrijwilligers gemaakt, tenzij anders vermeld. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Wouda, Vrijwilligers coördinator 

06-16434988 

 

 

 

 

PS: We zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Een beschrijving van deze functie is te lezen op 

onze website. Ken je iemand die hiervoor geschikt zou zijn, breng dit dan s.v.p. onder de aandacht. 

 

.. .. .. .. Disclaimer .. .. . . 

 

Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Als u deze nieuwsbrieven niet (meer) wilt ontvangen , meld u dan 

af via deze link.  

https://youtu.be/s6z-D2_yLcg
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/235747/Kleine-huftertjes-belanden-in-de-pan-Ze-smaken-heerlijk
mailto:techniek@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief

