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WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Een eenvoudige vraag. Het antwoord daarop is gecompliceerder. Voor deze brief stippen we één onderwerp aan de 

kreeften. In de volgende nieuwsbrieven  zullen we wat andere aspecten van ons werk belichten, want gelukkig 

vervelen we ons als bestuur niet. 

Kreeften 
Gemeente Langedijk heeft in samenwerking met Veldzorg en laten we zeker niet vergeten 

zorgtuinderij Oosterheem, de problematiek van de Amerikaanse rivierkreeft landelijk goed 

op de kaart gezet. Er is bijzonder veel publiciteit geweest. Al die publiciteit vraagt om een 

vervolg. De gemeente heeft dit voortvarend opgepakt. Wethouder Nils Langedijk kwam 

met het idee om een motie in te dienen op het Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

congres van 25 september 2020. Die motie is met Noord Koreaanse cijfers aangenomen, 

97 %. Zulke cijfers wekten de belangstelling van het NOS-journaal. Hierdoor werd het 

mogelijk dat wethouder Jongenelen nu in gesprek is met de VNG, met de provincie (Esther 

Rommel), met de Unie van Waterschappen en met het ministerie van Landbouw  Natuur 

en Voedselkwaliteit. Dhr. Jongenelen heeft ons cultuurlandschap in de aanbieding gedaan 

als proefterrein. Het zal nog wel enige tijd duren voordat er iemand van deze partijen echt 

de regie neemt. Het ministerie van LNV zou deze rol moeten pakken. Echter de bal is aan 

het rollen en vroeg of laat zal de taskforce, die de opgave integraal bekijkt, er komen. Leuk Langedijks succesje. 

Dat de kreeft problemen veroorzaakt is duidelijk. Inmiddels onderzoeken vier 

studenten van Hogeschool InHolland de oorzaak  van de afkalving van onze 

akkers.  Kreeften, woelratten, vaarbewegingen, verkeerd beheer, of nog iets 

anders.  De studenten zullen een stukje schrijven voor een van de komende 

nieuwsbrieven. Hun afstudeerscriptie moet in januari 2021 klaar zijn. Het lijkt 

erop dat de kreeften die nu in ons gebied zitten geen grote rol spelen in het 

graven. Het gaat om de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Deze kreeft maakt 

gebruik van reeds bestaande holletjes. Een deskundige van Naturalis die een 

dagje mee was, vermoedt dat de woelrat verantwoordelijk is voor de gaten in de kant. Oosterheem meldde ook al 

dat zij dit jaar geen zoete aardappel, pastinaak of rode biet konden oogsten daar er veel te veel knaagsporen, 

waarschijnlijk van de rat, op de groente zaten. 

Blijft natuurlijk wel de vraag waarom de achteruitgang van het gebied zo snel 

verloopt. Is dat omdat de woelrat merkt dat zijn woning is gekraakt door een 

kreeft en dus maar een nieuw holletje graaft? Of zijn er ineens minder roofvogels 

die anders wel een woelratje lusten? Zijn er andere oorzaken? Vragen waarop we 

nog geen antwoord hebben.       Foto: Pixabay  

Dat woelratten mogelijk een rol spelen wil niet zeggen dat de kreeften geen 

probleem zijn. De kreeften eten allemaal kleine visjes en kikkervisjes op. 

Salamanders zijn er niet meer te vinden in de Oosterdel. Zij vreten waterplanten 

die daardoor gaan rotten en zuurstof uit het water halen, waardoor het water vertroebelt.  Deze Amerikaanse rivier 

kreeften zijn een plaag voor de waterkwaliteit en voor de biodiversiteit in ons cultuurlandschap.                 
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Daarnaast heeft Geert de Boer van Oosterheem een paar maanden terug de eerste rode Amerikaanse rivierkreeft 

gesignaleerd. Deze soort is net als de mol een enorme graver. Bovendien is de rode Amerikaanse rivierkreeft veel 

dominanter dan de geknobbelde Amerikaanse kreeft. Dus over een paar jaar, zo voorspellen de experts, zullen de 

rode Amerikaanse kreeften gaan overheersen.  

Een stagiaire van Hogeschool InHolland heeft de grootte van de schade in beeld gebracht. In totaal hebben we 53 km 

oever in het cultuurlandschap. Hiervan is ruim 14 km aangetast en zal moeten worden hersteld. De vier afstudeer 

kandidaten  hebben als tussenrapport in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om deze schade te herstellen. 

Dat zijn er nog best veel. Wij gaan deze niet allemaal uitproberen. In ons gebied zal een viertal experimenten worden 

gedaan om te kijken hoe de oevers het best beschermd kunnen worden en hoe schade in de toekomst kan worden 

voorkomen.  We maken gebruik van gebiedseigen materialen. Voor deze experimenten hebben we zowel van 

Heerhugowaard als van Langedijk subsidie gehad. In de experimenten worden de oevers minder steil gemaakt en al 

of niet versterkt met wilgenwiepen. Riet is een krachtige beschermer van de kanten dus wordt er ook riet 

aangeplant. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

AARDAPPELEN TE KOOP 

Veldzorg heeft aardappelen in de aanbieding. 

Zowel de Alouette bio als de Vitabelle bio kunt u kopen voor € 8.00 per 5 kilo. Zie voor info: 

https://www.biologischpootgoed.nl/rasbeschrijving-advieshoeveelheden-aardappelen/  

U kunt uw bestelling doen op beheer@oosterdel.nl  

WONENPLUSWELZIJN 

 

                    

Activiteiten 

Wonen 

Plus Welzijn bij 

Stichting Veldzorg Oosterdel            h.hink@wonenpluswelzijn.nl 

 

Dinsdag en vrijdag: Ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblematiek.  

 

Wonen plus Welzijn organiseert wekelijks op de dinsdag en vrijdag bij Stichting Veldzorg Oosterdel in de IJsvogel een 

ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek. Men beoogt hiermee te bereiken dat de persoon met 

geheugenproblematiek langer in de eigen woonsituatie kan verblijven en de mantelzorg wordt tijdelijk ontlast. 

 

Er is een gestructureerd dagprogramma toegespitst op eigen wensen, mogelijkheden en behoeften en gericht op 

sociale integratie, educatie, emotionele en praktische ondersteuning.  

 

U bent van harte welkom om langs te komen op de dinsdag en vrijdag tussen 10.30 uur tot 15.00 uur voor een kopje 

koffie, graag eerst even telefonisch aanmelden i.v.m. met de aangepaste maatregelen.  

 

Maandagochtend: Kook en Eetcafé voor alleenstaanden of alleenwonenden is nog niet gestart i.v.m. de aangepaste 

richtlijnen van het RIVM, wordt vervolgt.  

 

https://www.biologischpootgoed.nl/rasbeschrijving-advieshoeveelheden-aardappelen/
mailto:beheer@oosterdel.nl
mailto:h.hink@wonenpluswelzijn.nl
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Maandagmiddag: Om de week is er de Doet en Ontmoet, vanaf 13:30 uur elke oneven week. Bij de Doet en 

Ontmoet staat de ontmoeting centraal. Men is hier welkom voor een praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid 

en kan men deelnemen aan een activiteit zoals bijvoorbeeld een quiz of spel. Uiteraard met in achtneming van de 

RIVM richtlijnen. 

 

STEIGER RECREATIE EILAND  

De steiger bij het recreatie eiland is door ouderdom ingestort. Veldzorg heeft de steiger verwijderd en 

Staatsbosbeheer is bezig deze te vervangen. Momenteel is de Loonwerker bezig het gat te dichten. 
 

WEIDEMOLEN  

Het frame is geplaatst en de weidemolen is overeind gezet. De molen werkt nog 
niet want de rotor moet nog aangesloten worden. Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

DONATIES  

Dit jaar hebben wij van diverse mensen een donatie in natura ontvangen; 

Een stalen roeiboot met bb motor van Mevr. Dubbeld 
Een tuinfrees merk Solo 503 van de Dhr. Van Geel  
Een Bernard W110 waterpomp van Dhr. Beers 

Veldzorg dankt u heel hartelijk en biedt u een rondvaart met familie (max. 11 personen) aan in ons schitterende 
landschapsreservaat Oosterdel. 

PERS  

Berichten  in NHD: 
  
Klik hier voor het bericht van 13 november jl. 
 

 

 

https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201027_1430015
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HANDEN UIT DE MOUWEN DAG  

Vanwege de steeds wisselende Coronamaatregelen zullen we per keer bekijken of het mogelijk is de ‘handen uit 
de mouwen dag (HUDM)’ in aangepaste vorm te organiseren. We houden nog steeds elke 3e zaterdag van de 
maand aan voor onze vrijwilligers dag/HUDM. 

Uiteraard zijn vrijwilligers nog steeds zeer welkom, zeker in deze tijd! We zijn momenteel vooral op zoek naar 
vrijwilligers die we op vaste dagen kunnen inzetten, ook doordeweeks bijvoorbeeld. Heb je de mogelijkheid om bij 
te springen, laat het ons weten!  

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: vrijwilliger@oosterdel.nl.  

MEDEDELING AAN ONZE ADOPTANTEN EN HUURDERS  

In januari kunt u een betalingsverzoek per email verwachten. De ontheffing wordt uiterlijk eind februari verstuurd.  

 

WIST U DAT:  

► Wij een gedragscode hebben voor onze huurders, klik hier voor inzage. 

► Er na zonsondergang niet in ons gebied gevaren mag worden, ook niet met de kano, supboard e.d.! 

► Er zonder ontheffing niet met motor, ook niet elektrisch, gevaren mag worden!  

► Er niet overnacht mag worden in ons gebied! Ook niet om te vissen. 

►U adoptant van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden vanaf € 150.00 per jaar en daarmee het onderhoud 
     van de eilanden adopteert. 

► U vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor minimaal € 20,00 per jaar. U ontvangt dan de 
      nieuwsbrief (geef wel uw e-mailadres door) van ons . Geef dit door aan uw buren, vrienden en kennissen. 

► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. 

► Wij elke 3e zaterdag van de maand de handen uit de mouwen dag (vrijwilligers dag) hebben.  
 
► De foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld. 

  

Het bestuur van Veldzorg wenst u heel fijne en 
gezellige feestdagen. 
.. .. .. .. Disclaimer .. .. . . 
 
Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Als u deze nieuwsbrieven niet (meer) wilt 
ontvangen , meld u dan hier af.  
 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/help-mee/akkers-huren/
https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2019/06/Gedragscode-huurders-mei-2019.pdf
https://oosterdel.nl/help-mee/adopteer-een-akker/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrienden-van/
https://oosterdel.nl/zaalverhuur-en-rondvaarten/verhuur-van-zalen/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrijwilligers/
mailto:beheerder@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief
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Volg ons op 

https://facebook.com/veldzorg/
https://twitter.com/Veldzorg
https://www.instagram.com/stichtingveldzorg/

