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WISSELING VAN DE WACHT  

Nieuwsbrief 18 ligt voor u. Deze keer niet opgesteld door Peter Wouda, maar door Joke Oppenhuisen.  

Peter is in augustus 2017 begonnen met u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Stichting Veldzorg. 

Eerst onder de naam ‘handen uit de mouwen dag’ en vanaf september 2018 onder de noemer ‘Nieuwsbrief’. In de 

‘handen uit de mouwen dag’ kon iedereen lezen wat de vrijwilligers op de derde zaterdag van de maand hadden 

gedaan aan onderhoud van eilanden, gebouw of materialen (zoals gereedschap en boten). De overgang naar 

‘Nieuwsbrief’ is gemaakt omdat de stichting het belangrijk vindt om ook andere zaken die gebeuren aan u te laten 

weten.  

Wij zijn heel blij dat Peter zo lang deze belangrijke taak heeft willen vervullen, want het is slechts één van de vele 

taken die Peter uitvoert. Omdat hij wat meer tijd vrij wil hebben voor zijn grote passie, techniek, heeft hij de pen nu 

overgedragen. Peter we danken je voor de uitstekende wijze waarop je steeds weer het nieuws naar buiten hebt 

gebracht. Je hebt de stichting daarmee een gezicht gegeven.  

Gerrit Arkesteijn namens het bestuur van SVO. 

Vanaf nu graag nieuwtjes voor de nieuwsbrief en commentaar op de nieuwsbrief sturen naar: 

communicatie@oosterdel.nl 

HET BEKIJKEN WAARD!  

Op de website van de Stichting Veldzorg Oosterdel (www.oosterdel.nl) staat, onder de knop Actueel, een 
film over het Oosterdelgebied die gemaakt is door studenten van InHolland en de Green Juniors. De film 
laat het resultaat van hun onderzoek zien en is van de 23 ingeleverde films als beste beoordeeld.  

Ook is er een interview te beluisteren van onze voorzitter Gerrit Arkesteijn met Rob Buiten van Vroege 
Vogels.  

Dan doet de webcam het weer. Die is te bereiken via onderstaande link of via de website. 
https://ipcamlive.com/veldzorg 

VAN DE WAL IN DE SLOOT  

De afgelopen jaren is veel grond van de eilanden in het Oosterdelgebied letterlijk in het water gevallen. Er 

is nu een proef gestart om te kijken hoe de grond op de eilanden kan worden behouden. Op twee eilanden 

zijn vier proefvakken gemaakt met verschillende vormen van oeverbescherming. Inmiddels zijn de 

werkzaamheden voor de eerste fase van de oeverbescherming afgerond en kan het wachten op het 

resultaat beginnen. 

mailto:communicatie@oosterdel.nl
http://www.oosterdel.nl/
https://ipcamlive.com/veldzorg
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De afgelopen maanden heeft het Oosterdelgebied vaak in de krant gestaan. De eilanden in het gebied 

dreigen in het water te verdwijnen. De oorzaak leek eerst de Amerikaanse rivierkreeft te zijn, toen weer de 

woelrat en daarna de (te) snel varende bootjes. Onderzoek naar de oorzaak van de afkalving is uitgevoerd 

en blijkt een samenloop van omstandigheden (zie bovengenoemde film op de website). In het verleden 

hebben sommige tuinders de oevervegetatie verwijderd, omdat ze het hele eiland wilden gebruiken voor 

de teelt van groenten. Van de 60 eilanden die door pachters en huurders worden gebruikt zijn de oevers 

van maar liefst 35 eilanden beschadigd. Bij 11 eilanden geldt dat de hele oever aan het verzakken is. Bij de 

25 eilanden die niet beschadigd zijn, is een goede (1 tot 1,5 meter) rietkraag aanwezig. 

 

 
Sloophout is een slechte vervanger voor riet1 

De woelrat maakt holen in de oevers die door de Amerikaanse rivierkreeft als ‘huis’ gebruikt worden. Is er 

geen woelrathol beschikbaar, dan graaft de kreeft dat hol zelf wel. Daarnaast eet de kreeft de 

waterplanten op, waardoor de oevers bloot komen te liggen. Omdat de oevers er open en bloot bijliggen 

en ook nog vol holen van woelrat en kreeft zitten, zijn ze kwetsbaar voor de golfslag die veroorzaakt wordt 

door de wind en door snel langsvarende boten. Iedere keer spoelt er een klein beetje klei weg net zolang 

tot de oever zo steil wordt dat die instort. En dan begint het hele verhaal weer van voren af aan. 

 

 

Steile, onbeschermde oever met gaten en afbrokkelende brokken klei1.  

De Stichting Veldzorg, de beheerder van het Oosterdelgebied, is op zoek gegaan naar een manier om de 

eilanden tegen verdere aantasting te beschermen. Zij hebben de Hogeschool InHolland gevraagd om de 
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zaak te onderzoeken en met oplossingen te komen die voldoen aan een paar eisen. Zo mochten er geen 

materialen worden gebruikt die niet in het gebied voorkomen en ook moest het uiterlijk van het Oosterdel 

gebied niet worden aangetast. Uit dat onderzoek zijn een aantal oplossingen naar voren gekomen waarvan 

er uiteindelijk vier zijn uitgekozen, omdat die het beste aan de gestelde eisen voldoen.  

Maar het uitvoeren van deze goede raad is duur. In ieder geval te duur voor de Stichting Veldzorg. Gelukkig 

hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zich bereid verklaard om de kosten voor dit 

proefproject te dragen. Daarnaast heeft Loonbedrijf Richard Bruin, de uitvoerder van het project, zijn best 

gedaan om de kosten voor de materialen zo laag mogelijk te houden, zonder daarbij de kwaliteit uit het 

oog te verliezen.  

Inmiddels zijn er op twee eilanden vier proefvakken aangelegd van elk ongeveer 150 meter lengte. Op deze 

stukken zijn de steile oevers weer schuin gemaakt waarbij twee stukken nog redelijk steil zijn gebleven en 

de andere twee een zeer flauwe helling hebben. De oeverbescherming bestaat uit ook uit twee vormen. Bij 

de ene vorm zijn paaltjes met een onderlinge afstand van 0,30 cm in de slootbodem geslagen. En bij de 

andere zijn de paaltjes in twee rijen gezet met een smalle tussenruimte. In die tussenruimte zijn bundels 

wilgentakken, de zogenaamde wiepen, aangebracht.  

 

 

Op bovenstaande tekening zijn de vier proefopstellingen te zien. De grond die bij het afgraven vrij komt, wordt  

gebruikt om de bodem van de sloot een glooiende helling te geven.  
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De aanleg van de paaltjes met wiepen ertussen. De hoop aarde die op de kant ligt 
wordt tussen de wal en de afrastering gestort, zodat de oever glooiend wordt2. 

Uiteindelijk zijn alle paaltjes dieper de bodem in geslagen tot onder het wateroppervlak. Dat beschermt ze 

tegen verrotting en het uiterlijk van het Oosterdel gebied wordt niet aangetast.  

 

Paaltjes met wiepen staan onderwater2. 

 

Zo ziet het er uit na het aanbrengen van de proefstroken2. 
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Bij alle vier de proefstukken is riet aangeplant in het watergedeelte van de nieuw ontstane oever. Dat riet 

moet uiteindelijk de oever gaan vasthouden. Op het landgedeelte van de oever wordt een gras-

kruidenmengsel ingezaaid. In het verleden was het juist de grasrand langs de akker die de oever tegen 

afslag beschermde. Of dat in deze tijd ook voldoende is, is de vraag.  

De vraag is nu: Slaat het riet aan en komt er snel een brede rietkraag? Zijn de paaltjes voldoende om het 

riet vast te houden, of heb je de wiepenbeschoeiing daarvoor nodig? Welke rol gaat de gras-kruidenrand 

spelen? En maakt de schuinte van de oever nog uit? Over een paar jaar zullen we meer weten.  

 

Zullen de oevers er in de toekomst weer allemaal zo uit gaan zien?1 

Behalve deze vier proefvakken, wordt er nog een tweede proef gestart. Dit betreft een groot eiland langs 

de route van de rondvaartboot van Museum Broeker Veiling. Hier wordt zowel een flauwe oever als een 

minder flauwe oever aangelegd met de wiepenbeschoeiing. Ook hier wordt riet aangeplant. Op deze 

manier kunnen we zien of er verschil is tussen de bescherming langs en buiten de vaarroute van de 

rondvaartboot. 

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen, dus moeten we proberen het riet dat er nog staat te 

behouden. Dat doen we door een zorgvuldig maaibeleid. Ook de andere planten in het water zijn 

belangrijk voor oever bescherming, dus moeten we de rivierkreeft blijven bestrijden, want die eet de 

waterplanten op. Aan de woelrat kunnen we niet veel doen, omdat deze een beschermde diersoort is. We 

kunnen wel het gebied zo inrichten dat het aantrekkelijk wordt voor zijn vijanden, zoals de roofvogels, 

want die lusten wel een ratje op zijn tijd. En dan natuurlijk nog het te hard varen, dat hebben we helemaal 

zelf in de hand.  

1 Foto’s Mathijn Speelman 

2 Foto’s Gerrit Arkesteijn 

 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Het bestuur is afgelopen maand druk bezig geweest met de afronding van de financiële jaarcijfers 2020 en 

met de opzet van een jaarverslag. Zodra deze documenten klaar zijn, worden ze gepubliceerd op de 

website. 
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Voorts heeft het bestuur ook plannen gemaakt voor het jaar 2021. Hierbij is ons meerjarenplan de leidraad 

geweest. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen welk standpunt wij innemen als het gaat om het 

vaarbeleid. Elektrisch varen in het gebied achter de Broeker sluis is wat ons betreft de toekomst. Wij willen 

daar in 2021 zelf ook een voorbeeld in geven en hebben geld gereserveerd voor elektrificeren van één van 

onze boten. 

 

STICHTING VELDZORG GENOMINEERD VOOR DE MARTIN 
NEESEN PRIJS VAN DE STICHTING LIEF LANGEDIJK.  

De Stichting Veldzorg is blij, trots en dankbaar dat ze opnieuw genomineerd is voor de Martin Neesen 
prijs van de Stichting Lief Langedijk. Het bewijst dat de we een belangrijke rol spelen in de Langedijker 
samenleving en veel mensen op het juiste moment aan ons denken. 

De Martin Neesenprijs is aangevraagd om de beschoeiing rond het hoofdgebouw van stichting Veldzorg te 
kunnen vervangen. Die is op diverse plaatsen doorgerot, waardoor de kade rondom ons gebouw verzakt. 
Jaarlijks hogen de vrijwilligers de verzakte bestrating weer op, maar naar verloop van tijd verzakken de 
klinkers weer waardoor er onveilige situaties ontstaan. Daar willen we nu graag wat aan doen door een 
hardhouten damwand te (laten) plaatsen. 

Hierna volgt de beschrijving van de Martin Neesen Prijs zoals die op de Website van Stichting Lief 
Langedijk staat en daar gepubliceerd is op 19-01-2021.  

‘ Het bestuur van Stichting Lief Langedijk is erg blij met de 20 nominaties voor personen en 
organisaties die zij heeft gekregen uit de Langedijker bevolking voor de Martin Neesen Prijs 2021.  

Uit de 20 nominaties voor de Martin Neesen Prijs 2021 is er een top 5 samengesteld. De top 5 
genomineerden zijn in willekeurige volgorde: St. Veldzorg Oosterdel, St. Serieus Langedijk, St. Je Mag 
Er Zijn Noord-Holland, Zorgtuinderij Oosterheem en KNV EHBO Langedijk.  

In maart zullen er pitches en gesprekken worden gehouden met de top 5 genomineerden en daarna 
bepaalt het bestuur de uiteindelijke winnaar. 

De Martin Neesen Prijs is een prijs die elk jaar wordt uitgedeeld voor een betrokken en 
samenbindende Langedijker of Langedijker organisatie. De Martin Neesen Prijs 2021 zal in het najaar 
van 2021 worden uitgereikt en hopelijk tijdens het Lief Langedijk Concert in de Allemanskerk, dat in 
2020 werd geannuleerd vanwege de corona. 

De Martin Neesen Prijs wordt in 2021 voor de 6e keer uitgereikt. Vorige winnaars waren St. Er is 
Geloof, Hoop en Liefde - Voedselhulp Langedijk, St. Veldzorg Oosterdel, St. Hart van Oudkarspel en St. 
Wonen Plus Welzijn Langedijk, St. Langedijk Waterrijk. 

De Martin Neesen Prijs bestaat uit een prachtige glazen bokaal (elk jaar opnieuw ontworpen en 
uitgevoerd door Marije Wolfswinkel van Lichtraamwerk) en een geldprijs van 10.000 euro. De 
geldprijs moet binnen een jaar worden besteed aan een project in Langedijk dat de Langedijker 
samenleving ook weer samenbindt’. 

 

SPONSORING 

In Nieuwsbrief 15 van november 2021 heeft u kunnen lezen dat onze maaiboot lek was. Nadat vrijwilligers 
de bodem hadden afgebikt en geschuurd bleek deze zo slecht dat er een nieuwe bodem ingelast moest 
worden. De boot is daarop naar Nico Vader van de historische schuitenhelling gebracht en daar 
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gerepareerd. Tot onze grote verrassing kregen we een gerepareerde boot terug zonder rekening. Hartelijk 
dank Nico Vader voor deze mooie gift.  
De medewerkers van Agros hebben de maaiboot inmiddels van een nieuwe laag verf voorzien.  

 

De maaiboot met nieuwe bodem3                  en voorzien van een nieuw verfje3 

Eerder in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de proefvakken voor de oeverbescherming. Voor die 
proef waren onbehandelde paaltjes en bundels wilgentakken (de zo genaamde wiepen) nodig. Loonbedrijf 
Richard Bruin heeft voor ons uitgezocht waar ze goed en goedkoop te verkrijgen waren en heeft op die 
manier geld uitgespaard, waardoor we de hele proef (dus ook langs de vaarroute van de museumboot) 
kunnen uitvoeren. Dank Richard voor deze extra inzet.  

Van bouwbedrijf de Geus hebben we materiaal ontvangen voor beunen (vlonders) in de boten en voor de 
poort die een gang tussen twee gebouwen afsluit. Dat was een enorm tochtgat en dat is nu door de poort 
minder geworden. Fijn dat jullie ons weer geholpen hebben.  

Net als alle organisaties heeft ook Veldzorg last van de Coronaregels. Het bestuur kan niet bij elkaar komen 
en moet online vergaderen. Omdat niet alle bestuursleden over de laatste software beschikten heeft Gerrit 
Arkesteijn (onze voorzitter) contact opgenomen met Microsoft. Zij blijken voor stichtingen gratis licenties 
te verstrekken, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een en ander moet wel via Amerika! Maar het 
is hem gelukt en we hebben een licentie voor 9 gebruikers van het programma MS 365 gekregen, zodat het 
bestuur nu via Teams kan vergaderen.  
 
3 foto’s Peter Wouda. 

WONEN PLUS WELZIJN 

                                                                                                  
    

Activiteiten Wonen Plus Welzijn Langedijk   

 

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. 
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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. 

 

Voor informatie en aanmelding: h.hink@wonenpluswelzijn.nl  

 

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

richtlijnen van het RIVM, wordt vervolgt. Nieuwsbrief 16, december 2020 

 

Maandagmiddag: Om de week is er de Doet en Ontmoet, vanaf 13:30 uur (elke oneven week). Hier staat ontmoeting 

centraal. Deze activiteit is tijdelijk gestopt i.v.m. de aangepaste richtlijnen van het RIVM. Zodra de maatregelen het 

weer toelaten zal de Doet en Ontmoet weer worden opgestart. Vanaf dat moment is men 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 dan geldende RIVM richtlijnen 

Als de Doet en Ontmoet weer opstart zal dit ook in deze nieuwsbrief worden vermeld.  

 

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.  

 

AANVULLING OP VERHAAL KENNISMAKING MET 
OOSTERHEEM UIT NIEUWSBRIEF 17  

In Nieuwsbrief 17 staat een verhaal Kennismaking met Oosterheem. Bij nader inzien heeft de schrijver van 

dat stuk nog iets vergeten te vertellen en maakt zijn verhaal hieronder af.  

Hierbij wil ik nog iets toevoegen aan het stukje in de vorige nieuwsbrief (nr.17) over onze zorgtuinderij 

Oosterheem bij het stukje over onze waardevolle inbreng van de vrijwilligers. Zoals zo vaak gebeurt ga je 

mensen vergeten te benoemen, dit is in mijn stukje ook gebeurd. Niet leuk natuurlijk!! maar wel menselijk 

in deze corona-tijd waarin alles net even anders gaat. Vaak is er een contact geweest met een positief 

geteste persoon met corona binnen onze werkkring, waardoor we dan weer in onze bubbel moesten 

blijven. Hierdoor mocht Koos, een van onze deelnemers, niet naar zijn werkplek toe. Koos gaat al jaren, als 

het weer het toelaat, één dag in de week samen met Nico Vader op pad. Ze doen van alles en Koos vindt 

het prachtig. Ze hebben echt een goede klik. Ook doet Koos bij Peter Wouda tuinwerkzaamheden. Hij is 

dan echt de hovenier die naar zijn klus gaat en trots als hij s ’middags van zijn werk thuiskomt. Hoe kun je 

mailto:h.hink@wonenpluswelzijn.nl
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl


Nieuwsbrief 18, februari 2021 

de mens met afstand tot de arbeidsmarkt nog beter het gevoel geven dat ook voor hem plek is in onze 

samenleving. 

Daarnaast zorgen Peter, Nico en Jan Keizer er ook al jaren voor dat wij, van Oosterheem, kunnen blijven 

varen. Want zoals iedereen die in het Oosterdelgebied actief is wel weet; zonder een goed varende boot 

kom je nergens. De kloet is dan je enige optie en hoewel deze dus onmisbaar is, wordt het niet snel je 

vriend en gaat het met een betrouwbare motor een stuk makkelijker. Dus vanuit hier een hoera voor deze 

mannen die ons altijd weer snel weten te helpen. 

En als laatste maar ook zeer belangrijk wil ik dan ook de samenwerking met Stichting Veldzorg benoemen, 

daar waar mogelijk worden wij geholpen. Als het nodig is kunnen wij altijd gebruik maken van een van hun 

boten, zodat we wel naar onze klus op het eiland kunnen gaan. 

Ook hebben we genoten van de samenwerking , waarin we elkaar helpen als het echt nodig is. Meer 

handen is dan de enige oplossing. Soms moet immers de oogst snel van het land. 

Jack van Kleef, werk begeleider Oosterheem  

 

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 

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/

