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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD
Op onze website staat een verslag van de eerste ‘kleine’ Handen Uit De Mouwen dag.
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel.
https://ipcamlive.com/veldzorg

EVEN VOORSTELLEN

RUUD BOBELDIJK

Mijn naam is Ruud Bobeldijk. Ik ben in februari jl. begonnen als vrijwilliger en hierbij wil ik
wat meer over mezelf vertellen.
Geboren (in 1958) en getogen in Langedijk,
getrouwd met Anneke en we hebben 2 dochters
van 32 en 29 jaar en 1 zoon van 25 jaar. Na de
middelbare school ben ik naar de HTS in
Alkmaar gegaan en de studies Civiele Techniek
en Bedrijfskunde afgerond. Daarna gewerkt bij
de Koninklijke Marine, Hoogovens, Smiths Food
Group, Bakker Bart en de laatste 19 jaar bij
Vomar Voordeelmarkt als Bakkerijmanager.
Momenteel zonder werk dus ben ik op zoek
gegaan naar vrijwilligerswerk om lekker bezig te
blijven.
Mijn interesse ging al snel naar Stichting
Veldzorg. Als scholier heb ik in het
Oosterdelgebied gewerkt in de lelies en met
onze boot komen we er nu nog vaak. Ik ben
graag buiten en wil, na al die jaren als
manager, nu met mijn handen werken. Dus
natuurbeheer past daar prima bij en zo ga ik
iedere dinsdag en vrijdag lekker per akkerschuit
het veld in. Ik vind het belangrijk dat het
Oosterdelgebied blijft bestaan en een prachtig
natuurgebied is, daar draag ik heel graag mijn
steentje aan bij!
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WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
Het bestuur is druk bezig met het herzien van de huidige huurovereenkomst. Nu er een
steeds grotere roep komt om het natuurreservaat in de oude staat te herstellen is het nodig
om dat ook in de huurovereenkomst duidelijk te maken. Daarbij komt nog dat de oude
situatie, waarin er een huurovereenkomst is met een aparte gedragscode erbij, voor veel
mensen onduidelijk is. Het lijkt erop dat mensen denken dat de gedragscode een aardig
verhaaltje is, maar niet echt wat voorstelt. Dat blijkt ook uit de wildgroei aan bouwsels,
heggen, bomen en andere zaken die niet in ons mooie gebied thuishoren. Zie ook verderop in
deze Nieuwsbrief onder beheer akkers. Eigenlijk verandert er niet zoveel aan de
huurovereenkomst, maar wordt de gedragscode in de overeenkomst opgenomen, zodat voor
iedereen duidelijk is wat er wel, maar vooral wat er niet mag.
Een tweede zaak die de aandacht heeft is de instructiefilm. Eigenlijk ligt dat in het verlengde
van het vorige punt. In die film wordt, aan de hand van beeld en geluid, de inhoud van de
huurovereenkomst nogmaals duidelijk gemaakt. Helaas is de subsidie, die hiervoor was
aangevraagd bij de provincie (zie Nieuwsbrief 19) niet verleend. Nu hebben we het project
aangemeld bij de ‘Initiatievencampagne’ van de gemeente Langedijk en hopen dat we nu wel
worden uitgekozen.

BEHEER AKKERS
Even terugkomen op ‘plannen met de akkers’:
In Nieuwsbrief 19 heeft u kunnen lezen dat het bestuur de akkers weer een meer historisch
uiterlijk wil geven. Niet alleen omdat ze op die manier beter aansluiten bij de doelstellingen
van de Stichting Veldzorg Oosterdel, maar ook omdat de afkalving van de oevers daardoor
hopelijk gestopt of voorkomen kan worden. Na het uitkomen van de Nieuwsbrief hebben twee
enthousiaste huurders zich gemeld die het wel zagen zitten om hun akker in de oude staat
terug te brengen. Na een gesprek van deze huurders met onze groenadviseur is er contact
opgenomen met de loonwerker. Helaas bleken de kosten van het terugbrengen van de akker
in de oude staat een prijzige aangelegenheid, omdat de ene zijde van de akker zo steil was
(en dus afbrokkelde) dat er eerst een voorziening met paaltjes en wiepen moest worden
aangebracht. Daar heeft het bestuur op dit moment geen geld voor en je kunt moeilijk van
huurders verwachten dat zij duizenden euro’s gaan ophoesten. Hopelijk kunnen we in de
toekomst voor het herstel van de akkers subsidie krijgen, maar dat zal onder meer afhangen
van het slagen van de proef die inmiddels loopt bij een aantal akkers in het gebied (zie
nieuwsbrief 18).
Schouw van de akkers:
Het bestuur heeft in de afgelopen weken een schouw gehouden van de akkers. Ze zijn door
het gebied gevaren en hebben met aantekeningen en foto’s de akkers in kaart gebracht.
Helaas viel het resultaat niet mee. Het gebied begint zo langzamerhand meer op een
volkstuincomplex te lijken dan op een landschapsreservaat. Overal staan bouwsels, heggen,
bomen en liggen er hopen troep.
Op 31 van de 130 akkers die verhuurd worden staan bouwsels, terwijl er in het huidige
huurcontract wordt aangegeven dat er alleen een schutstal voor dieren mag staan die dan
maximaal 1 meter hoog mag zijn. De meeste bouwsels hebben echter een andere functie dan
schutstal.
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Andere bouwsels in de vorm van steigers en schuttingen komen ook veel voor. We hebben
maar liefst 19 steigers aangetroffen en vele schuttingen.

Dan staat er in het contract dat er geen bomen en struiken op de akkers zijn toegestaan,
maar dat er een uitzondering wordt gemaakt voor fruitbomen en -struiken met een maximale
hoogte van 1,50 meter. Op 19 akkers staan bomen of struiken die geen fruitboom of
fruitstruik zijn en vaak ook nog veel hoger dan de genoemde 1,50 meter.
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Van de huurder wordt verwacht dat de braamstruiken in toom worden gehouden, dat lukt bij
veel huurders ook niet echt. In de gedragscode staat zelfs dat bramen verboden zijn, maar
toch tieren de bramen welig op maar liefst 20 akkers. En dat is duidelijk niet voor de
vruchtopbrengst, maar gewoon omdat bramen snoeien nu eenmaal voor sommige mensen
een vervelend werkje is.

In de gedragscode staat ook dat er geen materialen op de akkers mogen worden
achtergelaten die niet op een cultuurakker thuishoren, zoals plastic, glas, metalen enzovoort.
Anders gezegd, laat geen troep achter! Nu daar houdt ook niet iedereen zich aan. In 17
gevallen is er wel degelijk troep aangetroffen.
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Wie de voorgaande foto’s bekijkt zal begrijpen dat dit natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.
Maar ja, hoe gaan die dingen: iemand heeft een schutstal voor zijn dieren en als de dieren er
niet meer zijn, zet die persoon er gereedschap of een barbecue in. Een andere huurder ziet
dat en denkt al snel, o dat is een goed idee, ik maak ook een schuurtje voor mijn
gereedschap en daarbij wordt helemaal niet meer aan het huurcontract gedacht. En zo is er
in een paar jaar tijd een situatie ontstaan die we niet willen en die ook totaal niet past bij ons
landschapsreservaat.
Wij vragen nu aan onze huurders om hun akker weer eens goed te bekijken en als ze daar
bebouwing zien die: ‘niet door dieren wordt gebruikt; heggen en bomen die geen fruit
dragen; rommel die er de laatste jaren is blijven liggen’, om die zaken dan zo snel mogelijk
te verwijderen. Het is nu het begin van het seizoen, dus maak een frisse start met het beheer
van de akker. Doe dat, voordat er een schriftelijke aanzegging van het bestuur komt, per slot
weet iedereen wel dat de akkers ‘kaal’ moeten zijn met uitzondering van een paar zaken die
toegestaan zijn in het huurcontract en de gedragscode.
Dan zijn er ook huurders die eigenlijk niets met hun akker doen, terwijl er in het huurcontract
staat dat er minimaal 25% van de akker voor productie moet worden gebruikt. In het beste
geval laten zij de akker één keer per jaar frezen en daar blijft het bij. Wij vragen die huurders
om te overwegen hun akker in te leveren, dus het contract op te zeggen, en een
adoptieakker te gaan sponsoren. Ze hebben dan wel de ‘lusten’ maar niet langer de ‘lasten’.
En op die manier kunnen de mensen die nu voor een akker op de wachtlijst staan worden
geholpen.

HANDEN UIT DE MOUWEN DAG
Dan is er gelukkig ook heel goed nieuws, de Handen Uit De Mouwen dag is weer gestart, wel
in aangepaste vorm, maar we zijn al drie keer het gebied ingegaan om te werken. In plaats
van één keer per maand met een grote groep vrijwilligers bij elkaar te komen en dan diverse
taken uit te voeren gaan we nu elke zaterdag met een klein groepje de akkers op. Op die
manier kunnen we het werk op de akkers uitvoeren en is er weer contact met en tussen de
vrijwilligers mogelijk.
Dat laatste bleek hard nodig, want een aantal mensen die zich in het laatste half jaar hadden
aangemeld als vrijwilliger, reageerde niet meer op de mails waarin gevraagd werd om weer te
gaan starten. Helaas hadden we geen telefoonnummers dus konden we ze ook niet op een
meer persoonlijke manier benaderen. Er waren daardoor veel te weinig mensen om alle
zaterdagen aan het werk te kunnen. Een mail aan de adoptanten bracht gelukkig uitkomst.
Ruim 10 mensen hebben positief gereageerd op de oproep om vrijwilliger te worden. We
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kunnen dus weer onderhoud plegen aan de akkers die in beheer zijn bij de Stichting Veldzorg
Oosterdel.
Om te beginnen is er gestart met vuilruimen op de akkers. De eerste keer op 10 april leverde
dat een flinke oogst op, (zie ook het verslag op onze website). Maar de tweede keer was er
duidelijk minder vuil om te rapen en dat was ook aan de reactie van de vrijwilligers te
merken. Het is natuurlijk ook niet zo leuk als je op je vrije zaterdagochtend enthousiast naar
de akker vertrekt en dan helaas maar weinig vuil vindt. Maar aan de andere kant, wel heel
fijn natuurlijk als blijkt dat niet alle akkers vol met plastic en andere rommel liggen. Gelukkig
konden ze een aantal dakplaten meenemen die op een akker lagen, zodat ze niet met ‘lege
handen’ terugkeerden.

Een van de vrijwilligers van die ochtend heeft haar indrukken als volgt verwoord.
Handen uit de mouwen
Het is mooi om met elkaar
In dezelfde schuit te zitten
Het Oosterdel gebiedt het ons te zeggen:
Elke goede reden deugd
Te stappen op de akkers
Te reageren op een geit
Het riet te strelen
Vergezichten
Schoner zonder puin
Met mijn handen uit de mouwen
Werk ik mee
En ben ik trots
Dat we samen zo behouden
Wat een ander ooit begon
Rianne Dekker
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Op zaterdag 24 mei is een ploegje naar een aantal verbindingsdammen gegaan en heeft daar
bramen gesnoeid en waar mogelijk uitgegraven. Dat was een flinke klus waar men zeer
voldaan van terugkwam. De huurder van één van de akkers zal mogelijk niet zo blij zijn met
deze actie, omdat de troep op zijn akker nu wel heel goed zichtbaar is geworden.
Mocht u nu denken: ‘dat lijkt me wel wat om 1x in de maand de handen uit de mouwen te
steken’. Meld u dan aan bij communicatie@oosterdel.nl u bent zeer welkom.

De werkzaamheden in, aan en rond het gebouw en ook het onderhoud van de machines,
worden al een tijdje door de week uitgevoerd door een vaste ploeg vrijwilligers die dat
wekelijks doen.
Zo houdt Henk zich bezig met het aanbrengen van een vlonder in één van onze boten en zijn
Jan en Peter al een tijdje bezig met het weer in elkaar zetten van onze maaiboot. Een nieuwe
vrijwilliger Rob is inmiddels gestart met het op orde brengen van de werkruimten en gaat zich
daarna bezig houden met allerlei onderhoudsklussen. Maar ook bij techniek kunnen we nog
vrijwilligers gebruiken.
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SPONSORING
Het is altijd heel erg fijn dat er regelmatig mensen of bedrijven zijn die even extra aan ons
denken en ons financieel of in natura ondersteunen. Deze maanden mochten we van een
medewerker van het bedrijf GP Groot BV een hele mooie donatie ontvangen. Daarvoor heel
hartelijk dank, we zullen er een goede bestemming aan geven.

WONEN PLUS WELZIJN

Maandagochtend: Kook en Eetcafé voor alleenstaanden of alleenwonenden is nog niet
gestart i.v.m. de
geldende richtlijnen van het RIVM, wordt vervolgd.
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 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.
Oproep: Wonen Plus Welzijn is op zoek naar een vrijwillige gastvrouw/gastheer die om de
week (even weken) op maandagmiddag de Doet en Ontmoet op kan begeleiden. Heeft u
interesse? Stuur dan een e-mail naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl of neem telefonisch
contact op via 0226-31 80 50.

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

Nieuwsbrief 20, april 2021

►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 zaterdag 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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