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                       Het programma staat 
                           onder leiding van 
                             speciaal opgeleide 
                             gidsen. Zij begeleiden 
                          de deelnemers en 
                                        geven uitleg 
                                  over het program-
                    ma en de opdrachten. Die 
zijn zo opgesteld dat ook bezoekers zonder 
veel kennis van de natuur er spelenderwijs 
aan kunnen meedoen. Dat levert niet al-
leen inzicht in het leven op het land, in het 
water en in de lucht op, maar biedt ook 
een leuke, leerzame tijdsbesteding.

AAN DE SLAG IN DE OOSTERDEL
De Oosterdel in Broek op Langedijk 
is een uniek gebied waar scholieren 
interactief kennis mee kunnen maken. 
Daarvoor is een uitgebreid programma 
opgesteld. Dat bestaat uit informatie 
over de cultuurhistorie en de natuur, 
inclusief diverse voorbeelden en 
activiteiten in het gebied zelf.

Onderdeel van het programma is een 
bezoek per boot aan het Oosterdelgebied. 
Om die reden is het aantal deelnemers 
beperkt. Ook het weer kan van invloed 
zijn op het programma. De veiligheid staat 
voorop bij onze activiteiten. Daarom kan 
een programma worden aangepast, afge-
broken of afgezegd als de weersomstan-
digheden daar aanleiding toe geven.

En wat het weer betreft: houd rekening 
met wind, neerslag en modder. Zorg dus 
voor een windjack, waterdichte kleren en 
laarzen!



                       Rond het jaar 800 woonden
                        onze voorouders in deze 
                         omgeving op hoogelegen,
                          droge strandwallen of 
                              terpen. Hun woon-
                                plaatsen waren 
omgeven door gevaarlijke moerassen. De 
bevolkingsgroei van ongeveer duizend jaar 
geleden leidde tot gebrek aan geschikte 
grond om te wonen en te werken. Daarom 
werden in het veengebied sloten gegraven 
naar de rivieren die in zee uitkwamen. 

Door met vloed deze sloten
af te sluiten en bij eb te openen, kon het 

NOORD-HOLLAND, LAND VAN WATER
Noord-Holland is bekend om zijn vele 
dijken, polders en sloten. Dit waterrijke 
landschap is al honderden jaren oud. 
Tot het begin van onze jaartelling lag 
in noordwest Nederland een dikke laag 
veen. Dijken waren toen niet nodig om-
dat het land boven de zeespiegel lag.

moeras drogen en gebruikt worden voor 
akkerbouw, tuin bouw en veeteelt.
Door inklinking zakte het veengebied 
tot onder de zeespiegel. In de dertiende 
eeuw zijn door overstromingen de meeste 
veenlagen weggespoeld en ontstonden er 
meren. Om het land te beschermen zijn, 
onder leiding van monniken van de abdij 
van Egmond, dijken aangelegd.



                       Het land werd in eerste 
                            instantie voorname-          
                             lijk gebruikt voor vee- 
                            teelt. Maar na het 
                              herhaaldelijk uit-
                              breken van de vee-
                 pest werd gezocht naar nieuwe
                bronnen van inkomsten. In 
die periode groeide Amsterdam door de 
VOC-reizen naar het Verre Oosten. Daardoor 
ontstond behoefte aan bewaargroenten 
die konden worden meegenomen op 
de lange reis. Door tussen de bestaande 
sloten nieuwe tussensloten te graven, 

RIJK DER DUIZEND EILANDEN
Het Geestmerambacht, zoals het gebied 
vroeger heette, werd ook wel het Rijk 
der Duizend Eilanden genoemd. De 
Oosterdel is het laatste overgebleven 
deel daarvan. Het bestaat uit ruim 150 
eilanden en is het enige gebied in 
Nederland dat zijn oorspronkelijke vorm 
en landgebruik heeft behouden.

kwam vruchtbare grond vrij. Die werd op 
de eilandjes gegooid. 

Zo ontstond een mozaïek aan eilandjes en 
sloten: Het Rijk der Duizend Eilanden. 
Eeuwenlang werd op deze eilandjes groen-
te geteeld. De oogst werd met scheepjes 
vervoerd naar de afnemers tot ver in het 
buitenland. Vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw werd er voornamelijk via de 
veiling verkocht. De eilandjes waren alleen 
per boot bereikbaar. 

De schaalvergroting van de tuinbouw na 
de Tweede Wereldoorlog leidde tot grote 
veranderingen. Het gebied werd rond 1970 
verkaveld, de sloten werden gedempt 
waardoor grote percelen aaneengesloten 
land ontstonden. Het laatste overgebleven 
stukje, het Oosterdelgebied, bleef onver-
anderd en kwam in beheer van Staats-
bosbeheer. Sinds 2005 beheert Stichting  
Veldzorg Oosterdel dit gebied.



Afgelopen eeuw ver-
dween veel natuur om 
plaats te maken voor 
huizen, industrie en 

wegen. De grote, aaneengesloten natuur-
gebieden zijn uiteengevallen in kleine delen 
die geen verbinding met elkaar hebben. 
Dit heeft voor planten en dieren grote 
gevolgen.

Daarom is aan het einde van de 20e eeuw 
op Europees niveau besloten om de grote 
en kleine natuurgebieden met elkaar te 
verbinden. Elk land moet zorgen voor 
ecologische verbindingszones, een net-
werk van meren, plassen, sloten, groene 
stroken land en bosschages die de overge-

RUIMTE VOOR MENS EN DIER
Rond 1850 was Noord-Holland een heel 
nat gebied met veel sloten, meren en 
natuur. Het was een paradijs voor dieren 
om er te wonen en rond te trekken. 
Daar  is nu niet veel meer van over.

bleven natuurgebieden weer met elkaar 
moeten verenigen. Provinciale Staten van 
Noord-Holland realiseert deze ecologische 
verbindingszones in onze provincie.



ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES

                         Voor de dagelijkse zoek
                                tocht naar voedsel 
                                en de trek over 
                               kortere afstanden is 
                          het Oosterdelgebied erg
                             belangrijk. Vissen 
                            kunnen via de sluis 
het gebied bereiken, vogels en insecten 
vliegen er heen.  Zwemmende en lopende 
dieren hebben de meeste hindernissen, zij 
zijn afhankelijk van natuurlijke oevers.

Omdat het onmogelijk is om alle wateren 
en oevers ecologisch in te richten, is een 
bewuste keuze gemaakt. Zo zijn de eilan-
den in het oosten van het Oosterdelgebied, 

De Oosterdel bestaat uit water en land. 
De oostzijde is bestemd als natuurzone. 
Dieren gebruiken die om van de ene 
naar de andere locatie te trekken. Ze 
zoeken er naar voedsel, maken er een 
nest en brengen hun jongen groot. 

grenzend aan de kanaaldijk, als natuurzone 
ingericht. Daar maken diverse diersoorten 
gebruik van. Daarnaast is het belangrijk dat 
binnen de natuurzone voldoende rust- en 
leefgebieden zijn voor de verschillende 
soorten dieren. De vele rietkragen en ruig-
tevegetatie bieden voedsel aan water-
insecten. Die worden weer gegeten door 
vissen, kikkers, vogels en muizen. Deze zijn 

weer voedsel voor andere dieren.



VEELZIJDIG GEBIED
De waarde van het Oosterdelgebied ligt 
vooral in de veelzijdigheid. De combina-
tie van rietgebieden, tuinderseilanden 
en graslandakkers maken dit gebied zo 
uniek. 

                 Om te voorkomen dat vogels 
                  als de grutto, tureluur, scholek-
                    ster, kievit, kokmeeuw en 
                                 visdiefje uit het 
                            landschap verdwijnen, 
                        mag er niet meer riet 
          komen. Daar staat tegenover dat er
      zonder grote rietvelden in het Ooster-
delgebied de snor, roerdomp, baardman, 
blauwborst en kleine karekiet niet meer 
zullen voorkomen of snel zullen verdwijnen. 

Elk dier heeft zijn eigen ideale leefom-
geving. Daarom moet de beheerder zich 
goed afvragen welke vogel, insect, dier en 
plant hij graag binnen zijn gebied wil 
hebben en houden. Afhankelijk van deze 

keuze wordt er een beheerplan vast-
gesteld.  Veldzorg heeft gekozen voor 
moerasvogels in de natte zones en weide- 
vogels op de droge akkers. Het beheer 
concentreert zich in de eerste plaats op de 
waterkwaliteit. Hoe beter de waterkwa-
liteit, hoe meer de natuur hiervan kan 
profiteren. 



                                Planten in en om het 
                                 water zijn erg be-
                              langrijk voor de vis-
             sen. Tussen de planten leven 
        allerlei kleine waterdiertjes. Zij halen 
daar hun voedsel vandaan. Zelf worden die 
waterdiertjes weer gegeten door grotere 
dieren.

Alle planten, zowel op het land als in het 
water, geven zuurstof af aan hun om-
geving. Hier leven de vissen en andere 
waterdieren weer van. Vissen zoeken de 
beschutting van de planten op om zelf niet 
opgegeten te worden door grotere vissen 

LEVEN IN EN OM HET WATER
Planten en dieren in het water kunnen 
niet zonder elkaar. Hoe meer soorten 
planten en dieren en hoe groter het 
aantal planten en dieren per soort, des 
te beter is de kwaliteit van het water. 
Op die manier kan het water zichzelf 
schoonhouden.

of vogels. Omgekeerd gebruiken vissen de 
planten als hinderlaag om lang ongemerkt 
te blijven voor hun prooi. De snoek is hier 
een mooi voorbeeld van.

Ook voor de mens en voor vogels, insecten 
en andere dieren zijn planten in en om 
het water nuttig.  Denk maar eens aan 
oeverbescherming, verfraaiing van het 
landschap en als broedplaats voor vogels 
en insecten.



De grootschalige verkaveling van het 
Rijk der Duizend Eilanden betekende 
het eind van de landbouw in dat geb-
ied. Daardoor veranderde het duizenden 
hectaren grootte vaargebied in een 
polder vol wegen, industrie en wonin-
gen. Alleen het Oosterdelgebied is niet 
veranderd.

                     Om nieuw leven in de 
                    Oosterdel te brengen, is sinds
                     2005 hard gewerkt om het 
                          gebied op te knappen. De 
                           eilanden werden 
verpacht op voorwaarde dat op een deel 
daarvan weer groente wordt geteeld en er 
geen chemische bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt worden. In 2009 is het Oosterdelge-
bied overgestapt op biologische landbouw.

Op lange termijn zorgt biologische land-
bouw ervoor dat de bodem niet uitgeput 
raakt. Daarom wordt op een akker niet elk 

GEZONDE GROENTE VAN HET LAND
seizoen hetzelfde geteeld, maar groeit er 
elk jaar wat anders. Er wordt alleen dier-
lijke mest gebruikt en onkruiden worden 
met de hand of machinaal verwijderd.



             Stichting Veldzorg betrekt be-
                  langstellenden actief bij de 
                     Oosterdel. Er worden regel-
                       matig activiteiten ontwik-
                            keld over de cultuurhis-
                            torie en de natuur. 
                           Daarnaast kan men aan 
de slag bij het beheer van de natuurzone, 
het knotten van bomen, hooien, compost 
maken, meehelpen op de biologische 
tuinderij en aan vuilopruimacties. Ook is 
het mogelijk om onderzoek te doen naar 

Landschapsreservaat Oosterdel is uniek 
omdat het landschappelijk nog in zijn 
oorspronkelijke staat verkeert en omdat 
het overgrote deel nog steeds gebruikt 
wordt voor vollegrondsgroenteteelt.
In de natuurzone leven diverse vogels. 
Reden genoeg om het gebied enerzijds 
te beschermen en anderzijds in beperk-
te mate open te stellen voor belangstel-
lenden.  

de kwaliteit van het water en de natuur op 
het land, het determineren van planten en 
het monitoren van vogels.

Het Oosterdelgebied is individueel alleen 
toegankelijk met een vaarpas die Stichting 
Veldzorg Oosterdel uitgeeft. Toeristen kun-
nen met het gebied kennismaken vanuit 
de boot van museum BroekerVeiling. Die 
vaart in principe het hele jaar tijdens de 
openingstijden van het museum. 
Wie wandelt over de dijk langs het kanaal 
Alkmaar-Kolhorn, heeft men een mooi 
zicht over de eilanden.  

Het is ook mogelijk te genieten in een 
roeiboot of kano in een uitgezette route
door het cultuurhistorisch gedeelte en - 
buiten het broedseizoen - de natuurzone. 
Voor elk wat wils, dus.  

WEL WELKOM, GEEN VRIJE TOEGANG
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