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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD
Op de website staat het jaarverslag van de Stichting Veldzorg Oosterdel te lezen.
Klik hier voor het jaarverslag.
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel.
https://ipcamlive.com/veldzorg

EVEN VOORSTELLEN

PIET BALDER

Eiland Akkers en altijd wind

Het zogeheten rijk der duizend eilanden is voor mij vertrouwd terrein. Mijn vader had er al akkers en vanaf
de vierde klas van de basisschool ging ik er dagelijks naartoe. In die periode werden alle aardappels en
groenten nog per schuit vervoerd naar de veiling. De akkerbouw zit in mijn bloed. Ik houd ervan om met
mijn handen werken. De kracht van planten fascineert me. Vroeger stopte ik al appelpitjes in een potje en
daar kwam dan een boompje uit.
Op de eilandjes in het rijk der duizend eilanden worden bijna geen gewassen meer verbouwd. Waar dat
nog wel gebeurt, gaat dat voornamelijk via Stichting Veldzorg en Zorgtuinderij Oosterheem. Als ik langs de
akkers vaar en een eilandje vol gele klaver zie dan weet ik dat dat is om de grond van stikstof te voorzien.
Alles wat geteeld wordt is biologisch.
De schuit waar ik mee vaar heeft een bijzonder verhaal. Het is er één uit 1928 en ik ben er samen met Jack
Jong lang mee bezig geweest hem op te knappen. Ik heb de schuit ‘Jeruzalem’ genoemd. Daar zit een heel
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verhaal achter. Het heeft te maken met twee voorouders (onze familie woont hier al honderden jaren) en
een gedicht van Sion. Maar ik vind Jeruzalem ook een heel mooie opdracht. De betekenis van de naam is:
stad van vrede. Het is niet altijd makkelijk die vrede te bewaren.
Het is leven in vrede en harmonie met God en daardoor ook in vrede en harmonie met jezelf en met
anderen!

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
Ieder jaar stelt de Provincie Noord-Holland een bedrag beschikbaar als subsidie voor een scala aan
projecten die mensen betrekken bij hun groene leefomgeving. Deze subsidie, het ‘Betrekken bij Groen’
fonds, is in totaal € 101.500,- groot en wordt verdeeld over een groot aantal aanvragen. Toch heeft het
bestuur deze keer een aanvraag ingediend. Het is namelijk al jaren een grote wens van de stichting om een
film te maken om huurders van onze akkers te laten zien hoe ze hun akker op een goede manier kunnen
beheren en bewerken. Veel huurders doen dat al heel goed, maar een aantal hebben daar wat moeite
mee. In deze wereld, waarin beeld een steeds grotere rol speelt, zou een film dat probleem kunnen
oplossen. Daarom heeft het bestuur de gebeurtenissen rond het oeverbeheer (zie verderop in deze
Nieuwsbrief) aangegrepen om de film nu te gaan maken. Omdat geld voor de stichting altijd een probleem
is, heeft zij het filmproject aangemeld bij het ‘Betrekken bij Groen’ fonds en hoopt nu van harte dat deze
aanvraag voor subsidie in aanmerking komt.
Een andere zaak die het bestuur bezig houdt is het aanpassen van het huurcontract. Door een wijziging in
het oeverbeheer moeten een aantal zaken in dat contract ook worden aangepast en dat is meteen een
goed moment om het hele huurcontract weer eens tegen het licht te houden.
Dan zijn inmiddels de meeste ‘ontheffing van het vaarverbod pasjes’ bij adoptanten en huurders van
akkers op de bij het bestuur bekende adressen afgeleverd. Dat laatste is af en toe een probleem. Wij
vragen u dus dringend om bij verhuizing uw nieuwe adres per e-mail door te geven aan het secretariaat
secretaris@oosterdel.nl . Meent u recht te hebben op een ontheffing, maar heeft u die nog niet
ontvangen, dan kan dat zijn omdat uw huidige adres niet bij ons bekend is.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
De Stichting Veldzorg Oosterdel heeft dringend behoefte aan een aantal vrijwilligers. Zo zijn we op zoek
naar iemand met verstand van techniek en met name van (diesel) motoren. Bent u zo iemand, dan zijn wij
heel blij als u ons komt helpen. Maar misschien bent u zelf niet technisch, maar kent u iemand die dat wel
is, vraagt u hem of haar dan dringend om zich bij ons te melden. Wij zouden daar heel erg blij mee zijn.
Dan hebben wij ook iemand nodig die met onze maaiboot weet om te gaan. Degene die tot op heden deze
taak vervulde heeft inmiddels een volledige baan en heeft geen tijd meer om ook nog als vrijwilliger bij ons
te werken. Heel fijn voor hem, maar minder prettig voor ons, mede omdat hij ook nog technisch is.
Dan zoeken wij nog mensen die verstand hebben van vogels, dieren en/of planten. Wij hopen dat zij een
paar keer per jaar in ons gebied de flora en/of fauna in kaart willen brengen, zodat we wat beter zicht
krijgen op het leven wat zich daar afspeelt.
Ook andere vrijwilligers zijn van harte welkom, alleen speelt daar Corona ons nog parten. Onze Handen Uit
De Mouwen dagen kunnen helaas nog steeds niet doorgaan. U zult dus nog niet meteen aan de gang
kunnen in ons mooie gebied, tenzij u ook beschikbaar bent door de week, dan kunnen kleine groepjes het
gebied in.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden stuur dan een mailtje naar communicatie@oosterdel.nl wij nemen
dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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MEER SCHAATSPRET DOOR KOEK EN ZOPIE
Van vrijdag 12 tot en met zondag 14 februari verkochten vrijwilligers vanaf het terras van Veldzorg warme
dranken en koeken aan honderden schaatsers in het Oosterdelgebied. Er werd in totaal ruim 200 liter
warme chocolademelk, ongeveer 32 liter snert, vele kannen koffie en thee geserveerd en een groot aantal
koeken verkocht.
Het idee voor deze actie kwam van Agros en Veldzorg is er op ingegaan. De benodigde vergunning was snel
geregeld en er waren tijdens die drie dagen voldoende vrijwilligers beschikbaar. Weliswaar was het soms
bitterkoud dankzij de felle oostenwind, maar de actie was hartverwarmend en bracht een leuk bedrag op.
Hartelijk dank mannen van Agros en vrijwilligers van Veldzorg voor jullie inzet!

Overigens kwamen de controleurs van de gemeente twee maal langs om na te gaan of de
coronamaatregelen correct werden nageleefd. Dat leidde tot complimenten voor de opzet en uitvoering.
Wat het bestuur betreft, volgen er de komende jaren nog veel meer ijsdagen. In die gevallen zorgen we
weer voor een kraam met koek en zopie.

PLANNEN MET DE AKKERS
Zoals u weet is een van de doelen van de Stichting Veldzorg Oosterdel het bevorderen van de
ambachtelijke en cultuurhistorische waarden van het landschapsreservaat Oosterdel. Dat is vooral te zien
in het gebruik van de akkers. De afgelopen tijd heeft u regelmatig kunnen lezen over het afkalven van de
oevers van onze eilanden. In Nieuwsbrief 18 (februari 2021) staat een verslag van een proef met soorten
oeverbescherming die, met subsidie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, wordt uitgevoerd en
waar we over een paar jaar het resultaat van kunnen zien. Het bestuur ziet nu mogelijkheden om, samen
met de huurders van de akkers, een stap te kunnen zetten die zowel de cultuurhistorische waarden
bevorderd als de afkalving van de oevers tegen gaat.
Uit gesprekken met tuinders, die ook al voor de ruilverkaveling (jaren zestig) in het gebied werkten, blijkt
dat in die tijd de akkers een strook gras hadden tussen het water en de akker zelf en dat er rondom de
akker (op schuitrand hoogte) een paadje liep dat de breedte had van een ‘panschop’, dus ongeveer 20 cm,
zie de zwart-wit foto hierna. De oevers waren in die tijd veel minder steil dan nu, ook onder water. Deze
drie zaken voorkwamen dat de oevers afbrokkelden. Het gras hield de grond vast en het paadje zorgde dat
de grond van de akker niet de sloot in schoof, want het kwam eerst op het paadje terecht en werd dan
ieder jaar, aan het begin van het plantseizoen, weer op de akker geschept. En een oever die niet zo steil is
kalft minder af.
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Akkers met grasstroken

Op deze foto is goed te zien hoe het paadje om het hele eiland liep.

Het bestuur wil dit jaar gaan gebruiken om te kijken in hoeverre deze oude situatie weer kan worden
hersteld, zodat de afkalving van de oever kan worden gestopt. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, omdat op
veel plaatsen de oever nu te steil is om gras in te zaaien. We zijn nu aan het bekijken hoe we dat samen
met de huurders kunnen gaan oplossen.
Uiteraard zou het bestuur het fantastisch vinden als huurders ook het paadje langs de rand willen
aanleggen. Op die manier gaan we nog meer terug naar de aanblik van de akkers uit vroeger tijden. Maar
we begrijpen ook dat zo’n paadje maken een hele klus is, zeker bij de grote eilanden.
In het verleden hadden de akkers die aan het Oosterdel en Poddendel lagen langs de oever een brede
strook riet. Dat gold ook voor de akkers langs de brede sloten die veel vaarverkeer hadden. Logisch dat
juist daar een rietkraag lag, want op die plaatsen was immers de kans op afkalving heel groot, omdat die
akkers de meeste golfslag door de wind kregen en van de langsvarende schuiten. De stichting wil nu het
riet weer terugbrengen naar de tijd van de jaren zestig. Daarom zal rond de dellen en langs de brede
vaarsloten een rietkraag verplicht worden.
Maar het bestuur kijkt ook hoe riet kan helpen om ook op andere plaatsen oevers van akkers die zijn
aangetast weer vast te leggen of te voorkomen dat plaatsen waar het nu nog goed gaat ook worden
aangetast. Dat is niet in overeenstemming met het verleden, maar is nu wel nodig omdat we behalve van
wind en vaarverkeer ook veel last hebben van de Amerikaanse rivierkreeft en ratten. Riet kan volgens
deskundigen helpen om de kreeft tegen te houden. We willen daarom een rietkraag die om hele akker
loopt.

Aan de windkant bleef het riet staan, zodat de golfslag gebroken werd.

Langs de dellen en de brede sloten stonden rietkragen.

Daar waar het om de aanplant van grote stukken riet gaat, zal mogelijk gewerkt moeten worden met
paaltjes en wiepen, maar daar is op dit moment geen geld voor dus dat zal moeten wachten. Kleinere
gaten kunnen mogelijk gedicht worden met pollen riet die met een wilgenstammetje worden vastgezet. De
mensen van Oosterheem pakken de afkalving op hun akkers al jaren aan met eigen gemaakte wilgenmatjes
en hebben daar goede resultaten mee. Het zou fijn zijn als de huurders van akkers met (beginnende)
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oeverschade kleine gaten opvullen met rietpollen uit de omgeving en/of eventueel met wilgenmatjes.

Het vlechten van matjes van wilgentakken.

Om meer te weten te komen over een goed rietbeheer heeft de stichting een gesprek gehad met een
deskundige van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. We hebben veel nuttige informatie van
hem gekregen. Zo heeft hij verteld dat het riet, om een sterke rietkraag te krijgen, elk jaar gemaaid moet
worden in de wintermaanden. Er mag alleen gemaaid worden als het riet al aan het bruin worden is. Zou je
het eerder doen, dan gaat het riet dood en dat is zeker niet de bedoeling.
Wil je riet gebruiken voor het verkrijgen van meer biodiversiteit (meer verschillende planten en dieren) in
het gebied, dan kun je beter om de 3 jaar maaien of met nog langere tussenpozen. We gaan kijken waar
we in het gebied minder kunnen maaien, want meer biodiversiteit is ook een van de doelen van de SVO.
Het bestuur is zich er goed van bewust dat het herstel van de akkers een kwestie van lange adem zal zijn,
maar hoe eerder we beginnen hoe beter. De eerste stap die gezet is zijn de proefvakken. Het beroep dat
we nu op onze huurders gaan doen, om samen met ons te proberen het tij te keren, is de tweede. Hoe een
en ander precies gaat verlopen laten wij u nog weten. In de Nieuwsbrief zult u de komende tijd informatie
krijgen over de plannen van het bestuur. Als die eenmaal zijn uitgewerkt worden alle huurders daar ook
persoonlijk van op de hoogte gesteld. We hopen het dit jaar helemaal uitgezocht te hebben, zodat we het
volgend jaar kunnen gaan toepassen.
Staat u na dit verhaal te popelen om meteen te beginnen met de aanpassingen en niet wil wachten op
meer informatie, neem dan contact met ons op communicatie@oosterdel.nl . We kunnen dan overleggen
wat al mogelijk is en wat beter nog even kan wachten.

AANLEGSTEIGERS ZIJN OP DE AKKERS NIET TOEGESTAAN!
De laatste jaren zijn er steeds meer huurders die een aanlegsteiger op/aan hun akker plaatsen. Ze vinden
het makkelijk bij het aan wal stappen, maar een steiger is heel slecht voor de oever. Door een steiger te
plaatsen komt er minder licht bij de plantengroei onder de steiger en die sterft daardoor af. Vervolgens ligt
de oever bloot en kan makkelijk worden aangetast. De stichting heeft daar inmiddels zelf ervaring mee. De
steiger van het recreatie-eiland was namelijk aan vervanging toe en toen die werd weggehaald bleek dat er
onder de steiger al ruim een meter van de oever was verdwenen. Richard Bruin, onze loonwerker, heeft de
grond weer aangevuld en gezorgd dat die niet weer kan afslaan. Daarom is er nu een aanlegvoorziening
gemaakt met een loopplank om aan wal te kunnen stappen in plaats van een nieuwe steiger.
Wie de afgelopen jaren een steiger op zijn eiland heeft aangelegd wordt dringend verzocht die zo snel
mogelijk weer te verwijderen. Wat wel mag is het plaatsen van twee palen. Eén aan de onderkant van de
oever en één bovenop de akker. Daartussen kan dan een leuning worden geplaatst of een touw
gespannen. Op die manier kunt u makkelijk het eiland opstappen en blijft de oever gespaard. Of, net als bij
het recreatie-eiland, twee palen in het water en dan een (smalle) loopplank naar de kant.
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WONEN PLUS WELZIJN

Activiteiten Wonen Plus Welzijn Langedijk
Door de huidige omstandigheden en maatregelen is het Ontmoetingshuis voor mensen met
geheugenproblematiek georganiseerd in Veldzorg door Wonen Plus Welzijn, gesloten.
Voor informatie: langedijk@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.

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
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►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
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