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EVEN VOORSTELLENVRIJWILLIGER HARRY KNIJNENBURG 

 

Om maar bij het begin te beginnen: mijn wieg stond bijna 60 jaar geleden in 

de gezelligste stad van het land:  Den Bosch.  

Ik ben dus opgegroeid op het arme Brabantse zand en in 1984 vanwege mijn werk 

verhuisd naar de vette Noord-Hollandse klei. Ik woon dus alweer 35 jaar samen met 

mijn vrouw Anja in ons zelfgebouwde Finnhouse te Sint Pancras. Onze dochter en zoon 

hebben de hut al jaren geleden verlaten en wonen nu respectievelijk in Egmond aan 

Zee en Barcelona. Hond Saar zorgt nu voor extra leven in de brouwerij.  

Ik denk dat ik een bourgondische Brabander ben gebleven: altijd met eten en drinken 

bezig. Zowel voor mijn werk als interim manager in de voedingsmiddelenindustrie, als 

in mijn vrije tijd. Ik zwaai thuis serieus de pollepel voor familie en vrienden, speelde 

een tijdje huiskamerrestaurateur, ben geregeld in mijn thuisbakkerijtje te vinden, lid 

van twee kookclubs, ik kook als vrijwilliger bij het Respijthuis in Alkmaar, en ben 

vinoloog van de Wijnacademie.  

 

Ik heb ook altijd een moestuin gehad; eerst aan huis op de Benedenweg, later op een volkstuincomplex.  

Toen ik een paar jaar geleden opeens ongewild veel vrije tijd kreeg viel mijn oog op het Oosterdelgebied. Van het 

een kwam al snel het ander. Een schaatsmaat bleek nog een zestig jaar oud koolvletje te koop te hebben en na wat 

geharrewar over de toewijzing van een akker werd ik in juni 2015 huurder van “Het Berouw”. De eerste 

kennismaking verklaarde de naam volkomen: wat een treurnis! 3,5 snees (oftewel 800 vierkante meter) manshoog 

riet, margrieten en andere ongewenste groeisels. Hoe zou ik daar ooit iets bruikbaars van kunnen maken? Richard 

Bruin zorgde voor eerste-hulp-bij-ongelukken: hoofdschuddend (“waar begin je aan?”) ploegde hij de hele boel om. 

Daarna kon ik aan de gang met mijn vijfdehands Hako-freesje om de grond verder te bewerken, in augustus 

aardbeien geplant, later knoflook en in het voorjaar van 2016 is de bessen- en frambozengaard aangelegd. En 

ondertussen ging de strijd tegen riet en distels onverdroten voort. Ja, werk zat! De eerste twee jaar was ik toch wel 

minstens twee volle dagen per week druk met de akker.  

Al doende leert men, dus inmiddels weet ik wat wel- en wat niet wil groeien op mijn eilandje. Aan sommige teelt 

begin ik liever niet meer, vanwege het tijdsbeslag of vanwege ergernis door de overbodige interesse van ongedierte 

als ganzen, kraaien, duiven en ratten. Want helaas, de torenvalken die in het voorjaar in de nestkast broeden, eten 

enkel Langedijker muizen ;-) 

Fruit telen gaat trouwens prima. Dat geeft wel extra werk als je van de akker thuis komt, zoals jam koken. Maar ik 

heb inmiddels een enthousiaste klantenkring voor de aardbeien-, frambozen en bessenjam, bessensiroop- en likeur, 

ingelegde augurken, pompoenen en knoflook.  

Zo’n akker is trouwens best wel een verbond. Heeft constant aandacht nodig. Als het weer eens tegenzit, de ratten 

mijn aardbeien en pompoenen aanvreten, de ouwe diesel van het vletje niet wil starten, mijn lief eens met mij op 

vakantie wil of wanneer ik gewoon te druk ben met andere zaken en de akker ondertussen vol groeit met onkruid, 

dan denk ik soms: “ik stop nu onmiddellijk met die achterlijke akker”. Maar als ik na een paar uur schoffelen of 

plukken moe maar voldaan op mijn picknickbank met een bak vers gezette koffie in het zonnetje zit te mijmeren, dan 

voel ik me de koning te rijk in dit paradijsje. Op zo’n moment denk ik ook wel eens aan al die voor mij onbekende 

tuinders die generaties lang op “Het Berouw” hebben geploeterd om in een karig levensonderhoud te kunnen 

voorzien. Die hadden geen picknick op een bank, maar hooguit koppiestik aan de slootkant. 

 

Het zou echt eeuwig zonde zijn als dit unieke gebied verdwijnt en de geschiedenis van de tuinderij in West-Friesland 

enkel nog bestaat uit een vergeelde foto of een sterk verhaal. Dat de laatste professionele tuinders aanstalten 

maken om het voor gezien te houden doet het ergste vrezen. Het bestaan en de activiteiten van Veldzorg zijn 

daarom essentieel om het Oosterdelgebied te behouden. Daar wil ik graag als vrijwilliger een bescheiden bijdrage 

aan leveren. Al blijft daar soms maar weinig tijd voor over…  
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ROLDEUR  
 

 

 

Aan de oostkant van het gebouw is een opening die regelmatig voor een flinke tocht zorgt. Op enig moment 

ontstond het idee om de deuren aan de zuidkant, die toch nooit gebruikt worden, aan te passen aan de opening op 

de oostkant. De roldeur is aangepast aan de maten van de oostkant. Gerben heeft de rail gemaakt en Harry en Aart 

hebben de roldeurdeur op 8 december jl. opgehangen. Het plaatsen van de ondergeleiders leverde nog wat 

problemen op omdat er geen vaste ondergrond was. Dit hebben ze opgelost door de geleiders in het beton te 

storten. Hulde aan de mannen die de kou getrotseerd hebben. 

NIEUWE APPARATEN 
 

Op verzoek van onze groen adviseur Dirk Jan heeft Veldzorg geïnvesteerd in nieuwe (gebruikte) apparatuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Jan en Peter hebben in Friesland een balenpers 

opgehaald met medewerking van MeijdeBie uit Alkmaar die 

die ons belangeloos een autotrailer ter beschikking heeft 

gesteld. Terug in Broek op Langedijk heeft een medewerker 

van De Groot en Slot ons geholpen om de balenpers van de 

aanhanger te hijsen. Met deze balenpers kunnen we het 

gemaaide riet in kleine balen persen die vervolgens op een 

makkelijke manier afgevoerd kunnen worden. 
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Op 14 december hebben Dirk Jan, Robin en Peter een getrokken kraan opgehaald in Leerdam. Met de nodige moeite 

hebben we de kraan op de trailer, wederom belangeloos ter beschikking gesteld door MeijdeBie uit Alkmaar, 

gekregen en vervolgens naar Broek op Langedijk gebracht. Met deze kraan kunnen we de sloten uitbaggeren, riet uit 

de sloot halen en het nodige hijswerk verrichten. 

 

Intussen hebben we weer een probleem met de Köpple (tweewiel trekker). Er zit een dermate lastige storing in dat 

de machine geheel gereviseerd moet worden. Via Landschap NoordHolland hebben we tijdelijk een Köpple te leen 

gekregen zodat het werk door kan gaan. In overleg met MeijdeBie is besloten om onze Köpple in te ruilen voor een 

Ferrari 360. Omdat we toch de trailer moesten terug brengen hebben we meteen maar de rest onderdelen van de 

Köpple meegenomen. 
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WEIDEMOLEN 
 

 

Veldzorg is van plan om een plas-dras gebied aan te leggen nabij de molen D.  Wij 

waren al een tijdje op zoek naar een weidemolen en heel toevallig zien we in een 

krantenbericht dat het voormalige PEN-dorp in Alkmaar gesloopt gaat worden. In dit 

gebied staan 4 weidemolens. Via onze vrijwilliger Aart, die bij  De Geus werkt , 

hebben we van de aannemer De Geus een toezegging gekregen dat we twee molens 

mogen weg halen. 

Harry, Aart en ik zijn op 8 december jl. op inspectie gegaan en het blijkt dat de 

molens nog in zeer goede staat zijn. Ze zijn relatief makkelijk te demonteren en Aart 

gaat via zijn bedrijf een vrachtwagen met kraan proberen te regelen.  Intussen heeft 

onze voorzitter een vergunning aangevraagd. Wordt vervolgd. 

 

 

 

BRIEF AAN DE WETHOUDER OVER HET VAARBELEID 24-12-201 8 

 

Geachte heer Jongenelen, 

Op 19 december spraken ondergetekenden, Ron Karels van Museum Broeker Veiling, Hans Weder van Rondvaart 

Langedijk en Gerrit Arkesteijn van de Stichting Veldzorg Oosterdel met elkaar over het onderwerp (rond)varen in 

Langedijk. Wij zijn blij met de ontsluiting van steeds meer vaarwater in Langedijk. Er is de afgelopen jaren al heel wat 

bereikt. De Westerdel is ontsloten. Het sloepennetwerk is uitgerold. Dankzij het traject ‘Langedijk ontwikkelt met 

water’ gaat het vaarnetwerk  zich in de nabije toekomst nog aanzienlijk uitbreiden. Deze positieve ontwikkelingen 

waar wij volledig achterstaan hebben een behoorlijke impact. Het wordt steeds aantrekkelijker om te varen in onze 

gemeente. Als organisaties die heel vaak op of in de nabijheid van het vaarwater zijn, kunnen we dat heel goed 

merken. Wij zien dat het aantal vaarbewegingen in Langedijk behoorlijk toeneemt en zijn soms ook getuige van 

(bijna) ongelukken die tot nu toe gelukkig goed of alleen met materiele schade aflopen. Wij zijn er daarom ook van 

overtuigd dat er parallel aan het traject ‘Langedijk ontwikkelt met water’ moet worden nagedacht over een gedegen 

modernisering en aanpassing van het vaarbeleid, dat na vaststelling ook adequaat wordt gehandhaafd. 

Het gaat hierbij om antwoorden op vragen zoals: 

• Wie mag waar varen en wanneer en wellicht ook met wat voor soort boten? 

• Welke maatregelen nemen we op drukke en soms smalle knelpunten? Voorbeelden hiervan zijn de wateren 

 rondom de Broeker Veiling of de lange bruggen die in de vaartrajecten zijn opgenomen.  

• Waar mag er afgemeerd worden, hoe en hoe lang mag er afgemeerd worden en waar komen er  

 aanlegplekken voor passanten? 

Gezamenlijk doen we het aanbod om creatief, voortvarend en passend bij de groei van het vaarnetwerk, mee te 

denken over modernisering en aanpassing van het vaarbeleid en de wijze waarop we dit kunnen handhaven. 

Hierover gaan we graag met u in gesprek. 

Met belangstelling wachten wij uw reactie af. 

Gerrit Arkesteijn, Ron Karels en Hans Weder 
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VANGEN VAN KREEFTEN  

 

Een stukje uitgelicht van de Visserijwet 1963: 

Vangen van kreeften 

Het is niet zomaar toegestaan om zelf uitheemse rivierkreeften of wolhandkrabben te vangen met korven, 
fuiken, netten, of andere vistuigen zoals wasknijpers met een stukje aas of netjes met aas aan een touw. Hieronder 
is aangegeven waaraan moet worden voldaan om op deze dieren te mogen vissen. 

 

Bij het gebruiken van korven, fuiken, netten of andere vangmiddelen op het 
binnenwater is juridisch gezien sprake van “vissen”. Artikel 1, lid 3 van de 
Visserijwet 1963 definieert vissen namelijk als "het te water brengen, te 
water hebben, lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere 
wijze pogen vis uit het water te bemachtigen". Omdat sprake is van vissen, moet 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. de visser moet zelf de visrechthebbende zijn (eigenaar of huurder van het visrecht) of schriftelijk toestemming 
hebben van de visrechthebbende voor het vissen op kreeften en krabben. De eisen waaraan deze toestemming 
moet voldoen staan in artikel 23 van de Visserijwet 1963; 

2. voor zover de toestemming betrekking heeft op het vissen met beroepsvistuigen (alle andere vis- en vangtuigen 
dan de hengel of peur) moet de toestemming zijn goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij; 

3. voor het mogen gebruiken van beroepsvistuigen geldt dat de visser beroepsvisser moet zijn. Dat is het geval als 
iemand beschikt over 250 hectare visrecht en met de visserij op dat water minimaal € 8.500,= bruto per jaar 
verdient en de staatssecretaris een verklaring heeft afgegeven dat betrokkene voldoet aan deze voorwaarden. 
Iemand die beroepsvisser wil worden moet zich met een aantal bewijsstukken melden bij de 
staatssecretaris van Economische Zaken. Welke documenten dit zijn, is vermeld in artikel 56 van de 
Uitvoeringsregeling visserij.   

Conclusie: je mag niet zomaar een fuik, net, kreeftenkooi of ander vangtuig zoals aas aan een wasknijper of in een 
netje gebruiken. Het gebruik van een wasknijper of netje met aas is overigens ook geen toegestaan vistuig. 

Zie voor de volledige tekst: 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/kreeften-wolhandkrab-uitheemse-

kreeften.html 

en voor verdere uitleg: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-53909.html 

Door de ruime definitie van het begrip "binnenvisserij" in art. 1, lid 4 van de Visserijwet 1963 valt onder 

"binnenwater" ook water dat volledig op eigen grond ligt! 

 

HANDEN UIT DE MOUWENDAG 19-01-2019  

 

De mannen zijn weer met veel enthousiasme bezig geweest. Zowel in het gebouw als op in het veld. De afsluiting 

was weer met een overheerlijke lunch, verzorgd door Mike Olmberg. 

 

 

https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/kreeften-wolhandkrab-uitheemse-kreeften.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/kreeften-wolhandkrab-uitheemse-kreeften.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-53909.html
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De foto’s zijn door onze vrijwilligers gemaakt, tenzij anders vermeld. 
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AGROS  

 

 

 

 

De mannen van Agros (reïntegratiebedrijf uit 

Alkmaar) zijn elke dag aanwezig. Meestal werken 

zij op de eilanden maar bij slecht weer zijn ze in de 

werkplaats te vinden waar ze onder andere wiepen 

vlechten. De wiepen worden gebruikt om de oevers te 

beschermen tegen instorten en de kreeftenplaag. 

 

Allen weer hartelijk bedankt voor jullie inzet. 

De volgende handen uit de mouwen dag is op 16 februari. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Wouda, Vrijwilligers coördinator 

06-53910453 

 

 

 

 

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.  
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