
Nieuwsbrief 17, januari 2021 

  

Nieuwsbrief 17 

 

DE WEBCAM DOET HET WEER 

Kijk op de website of tik op onderstaande link. 
https://ipcamlive.com/veldzorg 
 

NIEUWS VAN HOGESCHOOL INHOLLAND 

In september van dit jaar zijn wij, vier vierdejaars studenten van de Hogeschool Inholland, aan de slag gegaan met 
het vraagstuk van de afkalvende oevers in het Oosterdelgebied. Wij hebben hiervoor meerdere gebiedsbezoeken 
gedaan om het gebied te leren kennen. Tijdens ons eerste bezoek aan stichting Veldzorg is ons gedetailleerd 
uitgelegd hoe groot het probleem van de afkalvende oevers is en waar deze afkalving mogelijk door veroorzaakt 
wordt. Een van de meest genoemde factoren was het graafgedrag van de rivierkreeft die zich in Oosterdel gevestigd 
heeft.  
 
 
 

De projectgroep met rechts Gerrit Arkesteijn en links Bram Koese. Ook stagiair Christaan van der Heijde zat aan boord van 
deze schuit (Foto: Nico Vader) 

De Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius virilis), gevangen in Oosterdel (Foto: Mathijn Speelman) 

https://ipcamlive.com/veldzorg
https://ipcamlive.com/veldzorg
https://ipcamlive.com/veldzorg
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Bij ons eerste gebiedsbezoek per schuit werd ons de ernst van de situatie al snel duidelijk, aangezien sommige 
eilanden rondom schade bleken te hebben. Op basis van de achtergrondinformatie die stichting Veldzorg ons 
verschafte, zijn wij aan de slag gegaan met het verrichten van literatuuronderzoek naar de mogelijke oorzaken van 
het probleem.  
 
Gedurende ons onderzoek stuitten wij op een aantal feiten over de, in Oosterdel 
algemeen voorkomende, geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Zoals uit meerdere 
onderzoeken is gebleken, vertoont deze soort geen graafgedrag. Aangezien verwacht 
werd dat de rivierkreeft een van de meest invloedrijke factor omtrent de afkalvende 
oevers was, hebben wij contact opgenomen met rivierkreeften-expert Bram Koese van 
EIS (Kenniscentrum Insecten en andere Ongewervelden). Samen met hem hebben wij 
vervolgens het gebied bezocht waarbij ook hij onderschreef dat het onwaarschijnlijk is 
dat de rivierkreeft de hoofdoorzaak is van het probleem. Zijn verwachting was dat oude 
woelratholen versneld werden uitgespoeld door de zuiging van voorbijvarende schuiten, waarbij ook kleine, alsmaar 
klotsende golfjes (± 3 cm) een rol spelen. Desalniettemin is er reeds een rode Amerikaanse rivierkreeft, waarvan 
bekend is dat deze veel ernstige schade aan kan richten, aangetroffen in het gebied. Ook is er tijdens het 
gebiedsbezoek met Koese een kreeft uit een hol in een oever getrokken door een student met een waad pak, 
hetgeen bewijst dat de kreeften wel degelijk gebruik maken van de holen als onderkomen. Dit past bij het beeld dat 
Koese had van het gebied. Bij eerdere gesprekken met Koese noemde hij al dat de kreeften bij de afwezigheid van 
natuurlijke schuilplaatsen zoals (onder)watervegetatie, gebruik maken van alle andere toevluchtsoorden die er maar 
beschikbaar zijn. 
 

Aangezien onze opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het onderzoeken en aandragen van 
geschikte beschermingsmaatregelen tegen de oeverafkalving, zijn wij, na onze eerste 
conclusies te hebben getrokken, direct aan de slag gegaan met het inventariseren van 
maatregelen die tegen alle mogelijke oorzaken van schade zouden kunnen werken. 
Zodoende kan er nog vóór het broedseizoen van 2021 een proef worden gestart om de 
effectiviteit van de maatregelen te testen. 
 
Om als geschikte maatregel aangemerkt te worden, dient een maatregel te voldoen aan een 
aantal eisen. Zo mag de maatregel geen onnatuurlijke materialen in het gebied verspreiden 

en mag het de weidsheid en de authenticiteit van Oosterdel niet aantasten. Na het eerste onderzoek zijn er diverse 
maatregelen als winnaar naar voren gekomen, waarna wij door middel van een 
multicriteria-analyse tot zeven mogelijke maatregelen zijn gekomen. Om deze 
maatregelen te toetsen aan de bevindingen van experts, hebben wij een expertmeeting 
georganiseerd waarbij diverse experts zoals ecologen, aannemers en gebiedskenners 
aanwezig waren. Op basis van de bevindingen van deze experts hebben wij stichting 
Veldzorg geadviseerd de volgende maatregelen als proef te treffen: het aanbrengen van 
rijshouten beschoeiing waarachter bagger gedeponeerd wordt, het plaatsen van 
zinkstukken (wilgenwiepen) en het volstorten van de stukken met bagger, het realiseren 
van een flauwe, natuurvriendelijke oever aan de kopse kanten van de eilanden en het 
aanbrengen van beplante kokosmatten met inheemse watervegetatie. 
 
Bovenstaande maatregelen worden waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 als pilot-onderzoek gerealiseerd. In 
aanvulling hierop zijn wij momenteel bezig met het inventariseren van ecologische systeemmaatregelen. In januari 
2021 hopen wij ons definitieve rapport aan te leveren en zullen onze werkzaamheden voor stichting Veldzorg 
afgerond zijn. 
 

Ondanks het feit dat wij momenteel nog voor stichting Veldzorg werkzaam zijn, willen wij 
deze mogelijkheid toch gebruiken om stichting Veldzorg, en dan met name Gerrit 
Arkesteijn, te bedanken voor de begeleiding tijdens de informatieve gebiedsbezoeken. Ook 
willen wij stichting Veldzorg bedanken voor de kans om bij te dragen aan het behoud van 
dit prachtige en unieke gebied. Gedurende de periode die wij voor Veldzorg hebben 
gewerkt hebben wij veel geleerd en zijn wij alle vier wel een beetje verknocht geraakt aan 
Oosterdel. Wij hopen daarom in de toekomst elkaar nog eens tegen te komen en samen te 
werken voor het behoud van het Oosterdelgebied! 
 

Youri Quist  
(Foto: Mathijn Speelman) 

Arnout de Redelijkheid 
(Foto: Mathijn Speelman) 

Mathijn Speelman (Foto: 
Arnout de Redelijkheid) 

Gijsbert Twigt (Foto: Arnout 
de Redelijkheid) 



Nieuwsbrief 17, januari 2021 

Figuur 1: Schadekaart Oosterdel (Heijde). 

Figuur 2: Christiaan van der Heijde (Speelman) 

Stagiair Hogeschool InHolland, Christiaan van der Heijde 

Sinds september 2020 loop ik stage bij Stichting Veldzorg Oosterdel. Het probleem van het gebied werd al snel 

duidelijk na een aantal keer op bezoek te zijn geweest. Als eerste werd gedacht dat de Amerikaanse Rivierkreeften 

de oorzaak zouden zijn van de afkalving. Maar het werd al redelijk snel duidelijk dat dit niet de grootste oorzaak was. 

In het gebied zijn door mij en de Green Juniors, alleen Geknobbelde Amerikaanse Rivierkreeften gevonden. Deze 

kreeften graven zelf bijna niet, en gebruiken vooral holen die al gegraven zijn. Verder is er wel een Rode 

Amerikaanse Rivierkreeft aangetroffen in het gebied. Deze soort doet wel veel schade aan oevers, maar hier is niet 

veel bewijs van gevonden in dit gebied. De kreeften zijn goed te bestrijden met een gezonde rietkraag, de kreeften 

zouden dan niet meer bij de kant moeten kunnen komen.  

Mijn taak was om de oorzaak achter de afkalving te vinden. Als eerste heb ik alle schade in het gebied in kaart 

gebracht (zie kaart hieronder). Er is uiteindelijk 14.810 meter aan schade aangetroffen. De schade aan de oevers 

heeft verschillende oorzaken. Het graven van ratten in de oevers, het varen van schuiten langs de eilanden (en de 

rondvaartboot), het te dicht op de rand verbouwen waardoor er geen planten kunnen groeien, en geen rietkraag 

hebben. Al deze factoren hebben effect op de stevigheid van de oevers. Ook zijn de kanten van de eilanden zeer stijl, 

dit zorgt ervoor dat er bijna geen planten kunnen groeien en het instabiel wordt. Verder hebben de Green Juniors 

deze informatie kunnen gebruiken om beschermende maatregelen te bedenken. Ook heb ik voor stichting Veldzorg 

nog grondboringen gedaan. Deze boringen zijn gedaan om een idee te krijgen van de hoeveelheid veen die er nog in 

het gebied is. In het hele gebied is er ongeveer een veenlaag te vinden van 30-40 cm breed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

In Januari 2021 zal het definitieve verslag klaar zijn met de oorzaken en de mogelijke maatregelen daarvoor. Verder 

wil ik Stichting Veldzorg, en met name Gerrit Arkesteijn, bedanken voor de begeleiding en de kans om aan dit 

onderzoek mee te werken.  
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WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Intensieve gesprekken met de gemeente, 
De gemeente denkt na over een plan om het cultuurlandschap duurzaam te beheren. We zijn blij dat zowel de 

gemeente Langedijk als Heerhugowaard beseffen dat het cultuurlandschap het hart wordt van de nieuwe gemeente. 

In tal van gebiedsontwikkelplannen van beider samenwerkende gemeenten speelt het cultuurlandschap een hoofd- 

dan wel een bijrol. Regelmatig zit er een delegatie van het bestuur bij de wethouder om hierover mee te praten en 

om aan te geven wat wel en wat niet kan en vooral ook om wat er nodig is. Incidenteel geld om de afkalvende oevers 

te beschermen en een hogere structurele beheersvergoeding voor het structurele beheer.  

Met de gemeente praten we ook over het vaarbeleid. 

Er is de afgelopen jaren al heel wat bereikt qua doorvaarbaarheid in Langedijk. 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. Hierbij past een nieuw vaarbeleid voor onze relatief smalle en ondiepe 

wateren. De volgende punten zouden we graag terugzien in dit vaarbeleid. 

1. Grote aandacht voor duurzaamheid. Dit betekent eigenlijk dat met spierkracht voortbewogen vaartuigen 

moeten worden gestimuleerd. Sup, kano, kloetschuit of roeiboot maken het hoofd leeg, zijn goed voor de 

bloedsomloop en geven een optimale (natuur)beleving. Onze wateren zijn daar bijzonder geschikt voor. 

2. De boten die mechanisch worden aangedreven en in het gebied willen varen moeten (zeker op den duur) 

elektrisch zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Amsterdam. Veldzorg is ook aan het reserveren om de werkboten 

elektrisch te maken. Daarnaast hebben we het adoptiebeleid ook aangepast om het aantal vaarbewegingen te 

reduceren. 

3. Als het aan ons ligt komt er een verbod op opblaasboten en aluminium boten, in elk geval op boten met veel te 

grote motoren. Nico Vader heeft hier namens SLW ooit een voorstel voor gedaan hoe je uit kunt maken of de 

motor te groot is.  

4. Wij zijn voorstander van registratie. 

5. Wij zien graag dat er in de binnenwateren van onze gemeenten slechts gevaren kan worden tussen zonsopgang 

en zonsondergang. Dagelijks is te zien op de telefoon wanneer de zon opkomt en wanneer die onder gaat. Voor 

elke schipper is dit dan duidelijk. 

6. Er zijn diverse knelpunten in de gemeente. Dat is bijvoorbeeld de bocht tussen café marktzicht en het museum, 

de duiker onder de voorburggracht en wellicht zelfs ook de gehele Achterburggracht. Wij zouden voorstander 

zijn van eenrichtingsverkeer waar dat mogelijk is. 

 

We zijn erg benieuwd hoe het nieuwe vaarbeleid er gaat uitzien en dringen er bij de gemeente op aan dat er voor 

het seizoen 2021 duidelijk actie komt vanuit de gemeente. 

KENNISMAKING MET OOSTERHEEM 

Kennismaking met Zorgtuinderij Oosterheem door Jack van Kleef. 

Wij van Oosterheem zijn nu 12,5 jaar bezig in het Oosterdelgebied.  

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 17, januari 2021 

Nog voor het woonhuis er stond ben ik reeds begonnen de eerste twee akkers, waar wij groenten op wilden gaan 

telen, te ontginnen.  Een tijd lang waren deze akkers gebruikt als stortplaats voor de lokale bewoners in Broek op 

Langedijk.  

Veel bramen en andere narigheid hebben we eerst moeten verwijderen. 

Met onze elektrische dekschuit, die we van de NH1816 hadden gekregen, begonnen we de akkers met de eg los te 

trekken. Ik denk dat we één week aan het werk waren toen Bram Leegwater naar me toe kwam “Jack, die akkers 

erachter zijn nu nog vrij. Die ga ik ook maar voor jullie reserveren, dan heb je mooi alles aan één stuk”.  Zogezegd zo 

gedaan, al wist ik toen nog niet hoe we het zouden klaren, zoals ze hier in Langedijk zingen. Ook de lange smalle 

akker van buurman Balder kwam vrij, die moest er ook maar meteen bij. Van hem kon ik ook nog mooi een Colwood 

overnemen. Hier had ik nog nooit mee gewerkt, maar wat hebben we hier een plezier van gehad. Deze Colwood met 

Hondamotor is onlangs in Groningen helemaal gereviseerd door de vader van Geert. Zo kan hij nog weer 50 jaar 

mee. 

In Flevoland konden we van een fruitkweker wat appel- en perenbomen overnemen, dus wij erop af met twee 

aanhangers. De volgende akker werd dus onze fruitakker waar we al jaren met veel plezier kunnen toeven, het is 

duidelijk onze warmste akker. 

In de wintermaanden gaan we al jaren één dag in de week naar mandenmakerij De Mythe, waar we de geheimen 

van het vlechten leren. Elk jaar worden onze manden mooier. Van hen kregen wij de vraag of we wilgen voor hen 

wilden kweken, zogezegd zo gedaan, dus weer een nieuwe akker erbij vol met wilgenstekken. 

Op een gegeven moment moest er gebaggerd worden in het hele gebied en waren er akkers nodig waar de bagger 

op gestort kon worden. Drie van onze akkers waren best laag en konden eigenlijk wel wat ophoging gebruiken, dus 

raakten we deze drie akkers een paar jaar kwijt omdat de bagger moest inzakken. Deze drie akkers werden toch wel 

gemist dus namen we er nog 3 akkertjes bij richting het Oosterdel. Ook deze akkers zijn nu in het biodynamische 

plan opgenomen en bij de SKAL aangemeld. 

Richard Bruin heeft later alles weer gevlakt en door mekaar gewerkt, en nu zitten we al weer een paar jaar op 

hogere akkers, waar we minder snel op verzuipen. 

Inmiddels is onze tuinderij ook in het dorp bekend geworden en 

wordt ons stalletje aan de weg goed bezocht en eten onze klanten 

dus goed voedsel! Groenten die met respect voor de aarde worden 

geteeld en met hulp vanuit de kosmos en daarbovenop ook nog de 

positiviteit van onze deelnemers hebben meegekregen. Voor ons is 

dit nu heel gewoon maar eigenlijk is het wel heel speciaal en mooi. 

We proberen onze deelnemers daar waar mogelijk mee te nemen 

in al onze werkzaamheden; eenieder kan op zijn eigen niveau 

meedoen.       (Foto:rodi.nl) 

Waar St. Veldzorg steeds nog zoekende is naar oplossingen voor de problemen die telkens ontstaan, zijn wij eigenlijk 

vanaf het begin steeds met wisselende bezetting elke dag op onze akkers te vinden. Wel 

hebben we veel extra werk om onze gewassen te beschermen tegen onze hongerige mede 

aardbewoners?!! Eerst de ganzen, toen de kreeften en nu dus ook de overvloedig aanwezige 

woel- en andere ratten, die meestal heel goed weten wanneer de groenten op hun lekkerst 

zijn. We zijn wel wat gewend, maar dit jaar was het met de vraat van onze knagende 

vrienden/vijanden wel heel erg. 

Met de wiepen van onze eigen wilgen proberen we onze eilanden strak te houden. Het werkt 

niet geheel afdoende maar het helpt zeker tegen het afkalven. Ook hebben we eerder reeds 

aan Veldzorg en haar huurders laten zien hoe we dit doen, maar tot heden zijn wij nog steeds 

de enigen die daadwerkelijk wat doen tegen het afkalven van onze eilanden en zien ze er ook nu nog keurig uit. 

We hopen dat Koning Winter dit jaar weer eens langs komt en wat kan doen aan de ratten en kreeften. Wij hebben 

onze schaatsen al uit het vet gehaald.  Wat zou het fijn zijn voor iedereen als we weer eens de al jaren werkloze 
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sneeuwvegers op het ijs kunnen gebruiken. En alle somberheid met een mooie ijsvloer kunnen wegvegen zodat er 

weer wat vrolijkheid mogelijk kan zijn en we weer wat kleur op de wangen krijgen! 

In december zijn we ook weer gestart met het knotten van de wilgen in onze 

gemeente Langedijk. Onze jongens vinden het heerlijk om dit te doen en komen zo 

echt het dorp in en zijn echt bezig voor de gemeenschap. De een na de andere straat 

wordt aangepakt en hiermee onderhouden we een typisch stukje Nederlands 

landschap.  

Ook wil ik hier graag nog benadrukken dat wij echt veel geluk hebben met onze 

vrijwilligers. Enkele van hen komen al lange tijd en zijn echt heel belangrijk geworden 

voor onze deelnemers.  

 

Bijvoorbeeld Cora van Rossum,  zij is al vele jaren actief bij ons. Zij komt drie keer per 

week een ochtend waarbij zij één van de jongens of meiden apart neemt en dan iets oppakt waar hij of zij het 

moeilijk mee heeft. Samen gaan zij dan oefenen en krijgt de betreffende jongen of meisje privéles. Samen met haar 

hond Max is zij een stille kracht voor ons. 

Kees Olie is na zijn werkzame leven bij ons aan komen fietsen en is elke donderdag present. IJs en weder dienende 

helpt hij ons bij alle werkzaamheden. 

Karel Balder is onze nestor,  hij is blijven hangen na een bezoek van “Duurzaam Langedijk” waar hij al jarenlang actief 

is.  Met zijn wijsheid en mooie verhalen heeft hij ook al veel harten gestolen. 

Joke Valentin komt speciaal voor onze Carin en heeft in korte tijd een hele mooie vriendschap met haar ontwikkeld. 

Zij is nu voor drie maanden op reis naar Costa Rica maar zij stuurt ons wekelijks een filmpje van haar 

werkzaamheden aldaar, zodat ze voor Carin toch een beetje aanwezig is. 

En dan is er ook nog Emma Kuiper, zij komt twee keer in de week en helpt op het woonhuis met alle voorkomende 

werkzaamheden. Zij vrolijkt nu al minstens vijf jaar de bewoners van het woonhuis op. 

Wij op de zorgtuinderij werken dus met deelnemers vanuit het woonhuis en met deelnemers die vanuit hun eigen 

huis bij ons komen werken. Je moet wel tegen een stootje kunnen en niet bang zijn voor smerige handen. Dan kun je 

prima bij ons terecht voor een dagbesteding. Het is mooi werk, gezellig en goed voor je lijf. Wij werken volgens de 

leer van Rudolf Steiner die de antroposofie op de kaart heeft gezet. Het klinkt ingewikkeld maar het is niet moeilijk: 

zorg goed voor moedertje Aarde waar we met zijn allen te gast zijn.  Wees lief en begripvol voor je medemens en 

leer ook vooral te luisteren naar je eigen stem. Juist dit laatste is belangrijk want ieder mens is uniek en mag op zoek 

naar zijn eigen grenzen.  

Samen beginnen wij op onze werkplaats de dag met deze spreuk: 

“Wij mensen van Oosterheem vertrouwen op ons werk hier in het 1000- eilandengebied, waar wij samen met de 

natuur iets moois mogen laten groeien. Met respect voor elkaar en liefde voor ons vak gaan wij vandaag weer blij op 

pad!” 

 

P.S. Als je nieuwsgierig bent geworden naar ons, kom dan eens langs! Je bent welkom! Bel van tevoren even met 

Jack: 06-28163989 of Geert: 06-57195719 
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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.  

 

 

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. 

► de webcam een mooi beeld geeft van het gebied 

►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. 

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

Volg ons op 

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

