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ADOPTANTEN BIJEENKOMST 
                                                                           

 

Op 11 juni mochten we ca twintig adoptanten ontvangen. De voorzitter heette om acht uur iedereen welkom. Fijn 

om weer met zoveel mensen bijeen te zijn die het cultuurlandschap een goed hart toedragen. Met name ook aan 

Riena Tienkamp hoofd van Staatsbosbeheer in Noord-Holland. De voorzitter licht kort toe, hoe Veldzorg ervoor 

staat. 

Met zijn roze bril op kon hij veel positieve zaken opnoemen. 

Er is een prachtige nieuwsbrief voor al onze relaties. We krijgen daar positieve reacties op. Veldzorg schrijft zwarte 

cijfers. Voor geïnteresseerden is er deze link http://oosterdel.nl/jaarverslag/ 

Het bestuur heeft zich omringd door een raad van Advies. Dit om het bestuur scherp te houden en om met ons 

mee te denken over de toekomstige ontwikkelingen. De website is vernieuwd. Ook deze is gemaakt door mensen 

met een achterstand op de arbeidsmarkt. MEO die deze site realiseerde biedt heel veel mensen op deze wijze weer 

perspectief.  De verhuur van zalen gaat ook goed. De inrichting van de IJsvogel is aangepast voor mensen met 

een beginnende dementie. Er komt een molen die gaat helpen in de natuurontwikkeling. De samenwerking met 

Agros wordt ook steeds beter.  

Als de voorzitter zijn zwarte bril opzet ziet hij afkalvende oevers van de akkers. Dit door rivierkreeft, 

rondvaartboot en snel varende personen zonder respect voor het landschap. Dit zijn problemen die een lange 

adem vragen. Voorts de toenemende druk op de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Dreigende hoogbouw in 

het Stationsgebied van Heerhugowaard. 

Riena Tienkamp nam het gehoor mee over de ontwikkelingen bij Staatsbosbeheer. Dit aan de hand van de 

meerjarenvisie van Staatsbosbeheer. De duinen van Texel, de Schoorlse duinen, de duinen in Kennemerland en 

terreinen in het Gooi vragen de meeste aandacht van haar. Staatsbosbeheer heeft een drietal belangrijke taken. 

Beheren, beleven en benutten. Beheren van hun natuurterreinen spreekt voor zich. Ook moeten mensen kunnen 

genieten van de natuur. Vandaar dat Staatsbosbeheer ook veel doet aan wandelroutes, aan fietsroutes, aan 

ruiterroutes en aan MTB-fietsroutes. Vanuit de zaal kwam de reactie dat SBB de MTB-fietsroutes maar moest 

afschaffen. Riena begreep deze reactie heel goed maar als SBB deze routes zou weghalen dan zou er veel meer 

overlast komen. De fietsers gaan dan zelf op zoek naar de ongebaande paden, terwijl nu verreweg de meeste 

fietsers gebruik maken van de uitgezette MTB-routes. Staatsbosbeheer heeft ook diverse bezoekerscentra. 

Benutten is ook een belangrijke taak. Dit omdat er sinds Staatssecretaris Bleeker een enorme korting is 

(uiteindelijk nu 50 % van het budget) op SBB. Zij doen dit door houtverkoop, door natuurcampings en door 

verpachten van Land. 

Zij ging in op de boskap. Dit leidt tot veel protest. In de Schoorlse duinen wordt nu 2 % van de houtopstand 

gekapt. Dit om de flora van kalkarme duinen die boven het gat van Bergen voorkomen weer tot bloei te laten 

komen. Kalkarme duinen zijn zeer zeldzaam en komen alleen boven het gat van Bergen en op Texel voor. 

Na dit onderhoudende verhaal werd er tot half elf geborreld en zeer geanimeerd nagepraat.  
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EVEN VOORSTELLEN SIEM SCHOON 

 

 

Nadat Stichting Veldzorg in 2005 was opgericht ging ik net als veel anderen een akker in het 

Oosterdelgebied huren. Er werd ook meteen een belangengroep van huurders opgericht, waar ik 

mij voor inzette. Van het één kwam het ander en zo ging ik als rechterhand van de toenmalige 

penningmeester de huurders-administratie verzorgen. In 2007 werd ik zelf penningmeester en heb 

dat tot en met 2010 met veel plezier gedaan. Het was toen best een drukke tijd met de bouw van 

d’Oostkant en de plannen voor structurele inkomsten zoals het adoptieplan etc. Wegens andere 

drukke werkzaamheden heb ik het penningmeesterschap moeten opzeggen. Ik ben daarna een paar jaar buiten 

beeld geweest, maar ik voelde me er toch nog steeds bij betrokken en vanaf 2013 houd ik de complete financiële 

administratie weer bij en voorzie de penningmeester van het bestuur van de nodige informatie.  

 

Verder ben ik ook webmaster van de onlangs helemaal vernieuwde site www.oosterdel.nl. 

In mijn werkzame leven was ik assistent-accountant bij ALFA, een accountants en advieskantoor voor het midden-en 

kleinbedrijf en de agrarische sector. Ik ben inmiddels 69 jaar, dus al een tijdje met pensioen. Samen met mijn vrouw 

Tineke woon ik aan de Dorpsstraat in Broek op Langedijk, vanwaar we aan de achterzijde een fraai uitzicht hebben 

op het Oosterdelgebied. 

 

Je zal mij niet vaak tegenkomen in d’Oostkant  of in het Oosterdelgebied, want ik beweeg en loop moeilijk als gevolg 

van hersenletsel en zit dus het liefste thuis, vaak achter de computer. Op deze manier hoop ik nog lang mijn steentje 

bij te dragen aan het beheer van ons mooie Oosterdelgebied. 

 

 

WANDEL- EN VAAREXCURSIE 

 

 

Het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk is een excursie rijker. Als eindopdracht van hun opleiding tot IVN 

natuurgids hebben Martin Kool, Miriam Levijn, Karola Kleyn en Marjolijn de Vries een wandel- en vaarexcursie 

ontwikkeld over de geschiedenis van het gebied en de planten en dieren die er voor komen. Op 25 mei hebben deze 

vier aankomend gidsen hun excursie voor het eerst gegeven. De wandeling start vanaf het Havenplein, tot aan de 

molen van Zwaantje. Tijdens de wandeling vertellen de gidsen over het ontstaan van het gebied, het gebruik 

vandaag de dag, over de planten die er groeien en de vogels die er broeden. Vanaf de molen gaat de excursie per 

schuit weer terug naar het Havenplein. Met een stop onderweg op het recreatie eiland om koffie te drinken en met 

de verrekijker over het water te kijken. De excursie is voor iedereen boven de 

12 jaar die geïnteresseerd is in de natuur en graag meer wil weten over het 

Oosterdelgebied. De excursie wordt dit jaar na de zomer nog een aantal keer 

gegeven. Data en informatie over aanmelding volgen nog.  

 

Foto’s IVN 
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WONEN PLUS WELZIJN  

 

Het team van Wonen plus Welzijn heeft de huurovereenkomst van het ontmoetingshuis verlengd tot en met 
december 2019. Het team en de cliënten vinden onze locatie fantastisch. 

Het hoofddoel van individuele begeleiding op maat is 

om cliënten zo zelfstandig mogelijk in hun eigen 

omgeving te laten functioneren met, waar nodig, hulp 

van anderen. Samen met de cliënt wordt er gezocht 

naar de beste combinatie van ondersteuning op het 

gebied van welzijn en zorg. 

 

Klik hier voor de website van WonenplusWelzijn. 

Voor aanmelding en/of informatie : 0226-318050 of 

langedijk@wonenpluswelzijn.nl  

      
  

 

 

 Foto: www.jjfoto.nl/Jan Jong 

 

 

 

 

 

 

 

REPARATIES  
 

Veldzorg heeft een kopie van een Honda motor gekocht om deze op een 

Coolwood frame te plaatsen. De bestaande motoren van de Coolwoods zijn 

niet betrouwbaar en maken verschrikkelijke herrie. Met deze nieuwe motor 

kunnen de mannen tussen de aardappelen of rabarberstruiken wieden met 

deze eenwieltrekker. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wonenpluswelzijn.nl/pg-21592-7-65346/pagina/langedijk_-_begeleiding_op_maat.html
mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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NULMETING OOSTERDEL 21-05-2019 

 

 

Oosterdel  

In het Oosterdelgebied worden 

verschillende eilandjes van 

Staatsbosbeheer beheerd door de 

Stichting Veldzorg. Op enkele 

eilandjes wordt het waterpeil 

waarschijnlijk opgezet, zodat ze van 

meer waarde worden voor 

weidevogels. Op 21 mei heeft de 

Plantenwerkgroep deze eilandjes 

bezocht om de plantengroei te 

onderzoeken. Het was dus een zgn. 

nulmeting. Over een paar jaar 

komen we nog eens langs om te 

bekijken wat het resultaat is. De eilandjes zijn alleen per boot bereikbaar, dus het werd een heuse 

vaarexcursie. Helaas viel het weer wat tegen. Het was koud met een vochtige lucht. Daarom was de club 

waarschijnlijk ook niet zo groot. De betreffende eilandjes zijn zeer voedselrijk. Dit wordt weerspiegeld in de 

plantengroei. Er staat veel zuring en riet, met verder algemene soorten als fluitenkruid, smeerwortel, 

speer- en akkerdistel. De oeverzones zij het meest soortenrijk. Hier staat gewone engelwortel, wolfspoot, 

gele lis, watermunt, slipbladige ooievaarsbek, moerasvergeet-mij-nietje, echte koekoeksbloem, valse 

voszegge en een enkele rietorchis. Tussen de eilandjes waren de sloten aan het verlanden.  

Hier vonden we o.a. slanke waterbies en heel veel kleine watereppe. Verder zijn vermeldenswaard 

heelblaadjes en tenslotte watermuur. De bloemen van watermuur zijn net kleine sterretjes. 

Totaaloverzicht Oosterdel, 21 mei 2019  
Slanke waterbies Eleocharis uniglumis  
Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris  
Zilverschoon Potentilla anserina  
Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides subsp. scorpioides  
Straatgras Poa annua  
Grote weegbree Plantago major subsp. major  
Klimopereprijs Veronica hederifolia  
Wolfspoot Lycopus europaeus Moerasmuur Stellaria uliginosa  
Kleine veldkers Cardamine hirsuta 
Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus  
Zomprus Juncus articulatus  
Klein hoefblad Tussilago farfara  
Klein kruiskruid Senecio vulgaris  
Penningkruid Lysimachia nummularia  
Veenwortel Persicaria amphibia  
Madeliefje Bellis perennis  
Veldzuring Rumex acetosa  
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi  
Hondsdraf Glechoma hederacea  
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Glanshaver Arrhenatherum elatius  
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica  
Scherpe boterbloem Ranunculus acris  
Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum  
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa  
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum  
Waterzuring Rumex hydrolapathum  
Pinksterbloem Cardamine pratensis  
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum  
Heermoes Equisetum arvense  
Watermunt Mentha aquatica  
Kleine watereppe Berula erecta  
Valse voszegge Carex otrubae  
Gewone smeerwortel Symphytum officinale  
Echte valeriaan Valeriana officinalis  
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare  
Kruipende boterbloem Ranunculus repens  
Grote brandnetel Urtica dioica  
Akkerdistel Cirsium arvense  
Ruw beemdgras Poa trivialis  
Gele lis Iris pseudacorus 
Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus  
Krulzuring Rumex crispus  
Oeverzegge Carex riparia Slipbladige  
ooievaarsbek Geranium dissectum  
Ridderzuring Rumex obtusifolius 6  
Zachte dravik Bromus hordeaceus  
Kleefkruid Galium aparine  
Gewone engelwortel Angelica sylvestris  
Haagwinde Convolvulus sepium  
Kropaar Dactylis glomerata  
Veelkleurig vergeet-mij-nietje Myosotis discolor  
Speerdistel Cirsium vulgare  
Gestreepte witbol Holcus lanatus 
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris  
Riet Phragmites australis 
 

 

WEIDEMOLEN  

 

Op dit moment zijn we druk bezig een financier te zoeken die wil bijdragen in de aanlegkosten van de fundering van 

de weidemolen. Mocht u iemand weten die ons een goed hart toedraagt dan horen wij dat graag. 

 

HANDEN UIT DE MOUWEN DAG  15-05-2019 

 

Op 15 mei jl. zijn er weer diverse vrijwilligers aan het werk geweest in en om ons werkgebouw. Er is op de eilanden, 

waar we een plas-dras gebied van willen maken, een meting verricht om te bepalen hoe diep de zandplaat zit. Dit 

om te kunnen bepalen hoe lang de funderingspalen voor de weidemolen moeten worden.  
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Op 2,80 meter zit een stevige zandplaat die doorloopt tot voorbij de 

3,90 meter. Met deze gegevens kunnen we een offerte op laten 

maken.  

Uiteraard is er weer volop schoon gemaakt in het gebouw en het 

nodige veldwerk verricht. De mannen hebben zich uitgeleefd 

op de vele bereklauwen.  

 

 

 

Wij zijn erg blij met de inzet van onze vrijwilligers. We kunnen 

nog veel meer handjes gebruiken, dus mocht u iemand weten 

die dit werk leuk vind geef het dan aan ons door. 

 

 

 

 

 

HOUDT U ZICH AAN DE VAARREGELS?  

 

Varen en zwemmen 
 

Langedijk is een waterrijke gemeente. Sloten, bruggen, plassen en het kanaal maken vaartochten afwisselend en 

leuk. Er is een passantenhaven en er zijn bootverhuurders. In sommige delen mag eveneens gemotoriseerd gevaren 

worden. 

Welke regels gelden er op het water in Langedijk? 

 

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Recreatie/Varen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Recreatie/Varen
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LANDSCHAP NOORD HOLLAND 

 

 

Samen met vrijwilligers en opdrachtgevers werkt 

Landschap Noord Holland keihard om Noord-Holland 

nog mooier te maken. Dat doen ze in hun eigen 

natuurgebieden, maar ook ver daarbuiten. Als stichting 

Veldzorg kunnen wij gebruik maken van diverse 

gereedschappen die ons te leen gegeven kunnen 

worden. Wij maken daar uiteraard gretig gebruik van. 

Zo hebben we recent een bereklauwboor geleend en 

deze laten namaken door een van onze relaties, zodat 

we permanent over deze boor kunnen beschikken.   

Lees meer over de werkwijze van Landschap Noord 

Holland en de prachtige projecten waaraan ze mogen 

werken. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

WIST U:  

 

► Dat u vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor € 20,00 per jaar. Geef dit door aan uw buren, 

      vrienden en kennissen. 

► Dat we elke 3e zaterdag van de maand de handen uit de mouwen dag hebben. 

► Dat het broedseizoen 15 maart begint en op 15 juli eindigt.  

► Dat wij op 14 september weer een open huis houden. 

► Dat er dan workshops zijn. 

► Dat er ook weer geëxposeerd wordt door diverse kunstenaars. 

► Dat de foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld. 

 

Iedereen weer hartelijk bedankt voor jullie inzet! 

De volgende handen uit de mouwen dag is op 20 juli a.s. Graag tot ziens. 

Met vriendelijke groet,  

Peter Wouda, Vrijwilligers coördinator 

06-53910453 

 

 

 

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

 

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

af via deze link.  

https://www.landschapnoordholland.nl/zakelijk/diensten
mailto:techniek@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief

