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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Op de website staat het instructiefilmpje voor de huurders van een akker. 

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN THEO KOSTELIJK 

Theo Kostelijk, geboren en getogen in (Broek op) Langedijk. 

Getrouwd met Stella. Samen hebben wij 3 dochters waarvan er nog twee thuis wonen. Ik heb 

een voltijd baan in de IT. Ik help bedrijven om op een goede, gecontroleerde en veilige 

manier gebruikt te maken van “De Cloud”.  

Als er dan nog tijd over is, speel ik trompet. Meestal in een orkest. Soms solo. Naast trompet 

spelen ben ik sinds kort ook aan het zingen in een popkoor, maar ook wel alleen of een duet. 

Bij mooi weer ben ik op het water te vinden. Varen met m’n eigen boot of zeilen in een 

geleende boot.   

 

 

Ik ben bij Veldzorg terechtgekomen omdat ik geronseld ben door Dirk-Jan. Dirk-Jan sprak ik 

na afloop van een Voorjaarsconcert van ons orkest enkele jaren geleden. Hij vertelde over 

Veldzorg en de voorkomende werkzaamheden. Aangezien ik in een ver verleden vakantiewerk 

voor Dirk-Jan gedaan heb, waarbij ik regelmatig op de trekker te vinden was, en later bij 

Intratuin in het tuinonderhoud ook met verschillende machines in aanraking ben gekomen, 

dacht Dirk-Jan dat werken bij Veldzorg een leuke afwisseling zou zijn met het werk als IT-er.  

 

https://oosterdel.nl/instructiefilm/
https://ipcamlive.com/veldzorg
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Dus als er na gezin, werk, verplichtingen en hobby’s nog wat tijd over is, ben ik te vinden bij 

Veldzorg. Regelmaat zit er niet in. Daarvoor heb ik tegen teveel dingen ‘ja’ gezegd. Maar als 

het kan, ben ik er.  

Without the trumpet, life would B♭ 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Tijdens de laatste bestuursvergadering stonden weer veel zaken op de agenda, maar de 

meeste punten zijn nog in een stadium dat nog niet duidelijk is wat het eindresultaat zal zijn. 

En aangezien je een broedende kip niet moet storen laten we die punten dus nog onvermeld. 

Globaal gaan ze over het onderhoud van het gebied en hoe we het tekort aan mensen 

(vrijwilligers en vervangers van Agros) kunnen oplossen.  

Dan zijn er binnenkort gemeenteraad verkiezingen en dat gaat niet onopgemerkt aan de 

stichting Veldzorg voorbij. Een aantal partijen (VVD, CDA en CU) heeft inmiddels gebruik 

gemaakt van het aanbod om eens bij ons te komen kijken. Wij hopen daarmee natuurlijk een 

stukje ‘goodwill’ te verkrijgen, maar het is sowieso belangrijk dat de kandidaat raadsleden op 

zijn minst weten waar het landschapsreservaat Oosterdel ligt. De meeste mensen in de 

gemeente Langedijk weten dat wel, maar in Heerhugowaard kijken de mensen je glazig aan 

als je vertelt dat je bij de Stichting Veldzorg Oosterdel vrijwilligers werk doet. Door politieke 

partijen uit te nodigen hopen we die glazige blik helder te krijgen, zodat onze 

volksvertegenwoordigers mee kunnen denken bij het oplossen van de problemen waar wij de 

laatste tijd tegenaan lopen. En problemen genoeg; een gebrek aan mensen om het werk uit 

te voeren; gebrek aan middelen om goed en voldoende gereedschap te kopen; de overgang 

naar duurzaam beheer van het gebouw; voorkomen dat de oevers nog verder afkalven 

enzovoort, enzovoort.  

Gelukkig gaan er ook veel dingen goed, want onze vrijwilligers zijn steeds beter in staat om 

in ons gebied te kunnen werken. Inmiddels kunnen de meesten varen en kan bijna iedereen 

de bosmaaier bedienen, wat met de afgelopen zomer echt een noodzaak is. Het gras wilde 

maar niet stoppen met groeien.  

 
Dit was al de zoveelste keer dat er gemaaid moest worden.  
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Dan is het instructiefilmpje klaar en is het nieuwe huurcontract inmiddels verzonden naar de 

huurders. Verder is er een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers gepland en is er een 

nieuwe datum voor ‘kennismaken met het Oosterdel, hart van de nieuwe gemeente’ 

vastgesteld namelijk 16 en 17 april 2022.  

Kortom, niet alles is kommer en kwel. Met zoveel vrijwilligers, in totaal zo’n 70 personen, die 

met enthousiasme allerlei taken vervullen; met pak weg 100 huurders die over het algemeen 

hun akkers keurig onderhouden en alle mogelijke moeite doen om het gebied mooier te 

maken; en met maar liefst 180 adoptanten plus donateurs en vrienden van het gebied die 

onze stichting financieel ondersteunen; mag de Stichting Veldzorg Oosterdel zich gelukkig 

prijzen. En dat doet ze dan ook. 

    
Zo mooi kan het zijn als de akker goed onderhouden wordt, maar helaas komt dit ook voor.  

HET NIEUWE HUURCONTRACT 

Als het goed is, heeft elke huurder inmiddels het nieuwe huurcontract in zijn of haar mailbox 

gevonden. Als dat niet zo is, wilt u dan even een mailtje sturen naar onze secretaris Marieke 

Meijer secretaris@oosterdel.nl er is dan iets mis gegaan bij de verzending of de mail is in uw 

spam-box terecht gekomen.  

Het is zeer belangrijk dat u het contract heeft gekregen en het daarna ook goed doorleest, 

want als wij voor 1 november 2021 niets van u horen, gaan wij ervan uit dat u 

akkoord bent met het nieuwe huurcontract. Indien u niet akkoord bent, moet u voor 1 

november de huur van uw akker opzeggen. Dat doet u ook bij de secretaris via een e-mail.  

Het nieuwe huurcontract vervangt alle vorige versies van het huurcontract. Het is dus niet 

mogelijk om u op afspraken, die in het verleden gemaakt zijn, te beroepen.  

Belangrijke punten uit het nieuwe huurcontract (die overigens ook al in het oude stonden) 

zijn:  

Geen bebouwing op de akker, met uitzondering van een schutstal voor dieren, een 

gereedschapskist of een platglasbak. Voor deze bouwsels gelden bepaalde afmetingen en die 

zijn in het nieuwe contract veranderd in vergelijking met het oude contract.  

mailto:secretaris@oosterdel.nl
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Dit dus niet, teveel bebouwing, schuttingen, plastic.    Dit kan wel, schutstal en gereedschapskist.  

Een schutstal mag alleen als er dieren op de akker worden gehouden, geen dieren, geen 

schutstal. De gereedschapskist moet op 1 november van de akker (te beginnen in november 

2022) evenals alle andere materialen die niet van nature op de akker voorkomen.  

Steigers vallen onder bouwwerken en zijn niet toegestaan. Een balk of opstaphekje mogen 

wel. Zij beschadigen de oever niet.  

   
Dit niet, want onder de steiger kalft de oever af 

      
Dit kan wel, want de oever blijft in het licht en de planten kunnen gewoon doorgroeien. De oever blijft in tact.  

Geen plastic op de akker. Dus geen landbouwplastic, plastic containers, plastic zakken om 

een net te verzwaren enzovoort.  
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Dit kan dus niet. 

 
Maar dit kan wel. Niet mooi, maar in ons gebied helaas noodzakelijk om te kunnen oogsten. Dek je de akker 

niet af dan wordt alles door de ganzen opgegeten. Wel met pennen vastzetten en niet met plastic zakken. 

Een aantal huurders gebruiken landbouwplastic om onkruid uit te roeien. Dat heeft weinig nut 

want de zaden kunnen wel 30 jaar overleven. Verder is het slecht voor de bodem, want er 

komt geen water en lucht in de grond waardoor het bodemleven dood gaat. Wie de bodem wil 

afdekken zou kunnen denken aan ‘mulchen’. Daarbij wordt de grond afgedekt met organisch 

materiaal of soms met karton. Dat laatste raden we af, want als het in het water waait komen 

er allerlei ongewenste stoffen in het water. Wie meer wil weten over mulchen kan op internet 

veel vinden. Een paar voorbeelden: Mulchen in de moestuin - Moestuin Weetjes ; Je tuin 

mulchen: 9 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow . Belangrijk: wie wil gaan mulchen op zijn 

of haar akker mag dat er alleen doen met biologisch afbreekbare materialen. Dus geen grind, 

stenen, glas, rubber of plastic. En natuurlijk is het gebruik van schoffel of wieder nog altijd 

een goede manier om van je onkruid af te komen.  

Nieuw in het contract, maar wel een logisch gevolg van wat er al in stond en nu weer in staat, 

is dat er vanaf 2022 per 1 november alles van de akker moet zijn verwijderd wat daar niet 

https://www.moestuinweetjes.com/mulchen-in-de-moestuin/
https://nl.wikihow.com/Je-tuin-mulchen
https://nl.wikihow.com/Je-tuin-mulchen
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van nature thuishoort en dat die zaken per 1 maart weer op de akker mogen worden 

teruggebracht. Alleen schutstalletjes, waar in de winter dieren instaan, mogen blijven evenals 

platglas bakken. Gereedschapskisten en picknicktafels moeten dus van de akker af.  

BEHEER AKKERS 

Voor frezen en maaien kan gebruik worden gemaakt van de loonwerker die in ons gebied 
aktief is.  

 
 

WONEN PLUS WELZIJN 

Het Kook- en Eetcafé wat voorheen op maandagochtend 

plaatsvond is gestopt. Bij voldoende animo zal Wonen Plus 

Welzijn zich beraden over een vervolg hiervan. 

 

 

Maandagmiddag: Om de week is er de Doet en Ontmoet, vanaf 13:30 uur (elke even 

week).  

Hier staat ontmoeting centraal. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom voor een praatje, 

een kopje koffie of thee, gezelligheid en deelname aan een activiteit zoals bijvoorbeeld een 

quiz of spel.  

 

Oproep: Omdat ons streven is om Doet en Ontmoet wekelijks te faciliteren is Wonen Plus 

Welzijn nog op zoek naar een vrijwillige gastvrouw/gastheer die de oneven weken op 

maandagmiddag de groep kan begeleiden. Als die gevonden is kunnen we elke week weer 

een Doet en Ontmoet organiseren. Heeft u interesse? 

Stuur dan een e-mail naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl of neem telefonisch contact op via 

0226-318050. 

 

mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl
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HANDEN UIT DE MOUWEN  

In de afgelopen maand zijn er weer vele dagen geweest dat onze vrijwilligers hun handen uit 

de mouwen hebben gestoken. Nog steeds is er een gebrek aan mensen, zowel bij techniek als 

bij onderhoud akkers. Heeft u een ochtendje over en wilt u wat voor ons doen, meldt u aan 

bij vrijwiller@oosterdel.nl De technische mensen besluiten in onderling overleg wat de beste 

tijd is om te werken. Naar de akkers gaan we op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagochtend van 

9.00 tot 12.00 uur. We starten om 8.30 uur met koffie en ook na afloop is er koffie.  

Wat is er in de afgelopen maand zoal gedaan?  

Op 28 augustus is er verder gegaan met het opruimen van de stortakker. Helaas nog steeds 

niet klaar, maar er is weer een flinke stap gezet. Boomstammen zijn verzaagd en takken 

versnipperd. Tussendoor heeft er weer iemand leren varen. Om de takken te kunnen 

versnipperen was de trekker nodig, dus die was al naar de akker gebracht, maar moest op de 

terugweg wel meegenomen worden.  

mailto:vrijwiller@oosterdel.nl
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Onderweg naar de akker          en op 

de terugweg moest de trekker mee op de schuit.  

Op 31 augustus is er weer maaiwerk verricht. 
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Alles op de schuit mee om te kunnen maaien.  

Het is altijd goed nadenken wat je allemaal nodig  

hebt op de akker, want je kunt niet steeds  

terugvaren. Dat kost teveel tijd. 

En dan zijn op 1 september de bovenramen van het werkgebouw gelapt. Dat is een hele 
onderneming, want de kades zijn te smal om een ladder op te zetten om bij de ramen te 

kunnen komen. Die ladder moet dus op een schuit staan. Iedereen met hoogtevrees breekt 
nu het angstzweet uit, maar gelukkig hebben wij sinds kort weer mannen die hun hand er 

niet voor omdraaien. Zij zijn gewend op hoogte te werken en met water om te gaan. Ze zijn 
namelijk niet alleen bij ons vrijwilliger, maar ook bij de brandweer. Wij zijn heel blij met deze 
mannen die de klus in een mum van tijd hadden uitgevoerd.  

       
Ramen lappen met een ladder op een      Ook de dakramen moesten eraan geloven. 
wiebelende schuit. 

Ondertussen was onze beheerder bezig om de verlichting van de tussengangen in orde te 
maken.  
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Zo, de verlichting doet het ook weer.  

Dan op 4 september weer maaiwerk te doen. Ook deze keer is er weer een vrijwilliger 

ingewijd in de vaarkunst. Op deze manier krijgen we steeds meer mensen die kunnen varen, 
zodat het steeds makkelijker wordt om onze vrijwilligers op de akker te krijgen. De volgende 
stap wordt nu een aantal mensen op leiden die trekker kunnen rijden en werktuigen kunnen 

bedienen. Als we namelijk meer vrijwilligers hebben die zowel met de trekker als de schuit 
kunnen omgaan, dan kunnen we met groot materiaal onze akkers maaien en frezen en dat 

gaat een stuk sneller dan met bosmaaier en ferrari. Maar tot die tijd gaan we stug door met 
de middelen die we hebben. 

       
Onze penningmeester (geknield) geeft vaarles      en met succes. 
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Maar varen is natuurlijk niet de reden om naar een akker te gaan. Gemaaid moet er worden, maar ook dat kunnen 
onze vrijwilligers.  

En dan is het op 7 september eindelijk zover. De piepers kunnen eruit! Prachtig weer, een 

wat grotere groep vrijwilligers dan normaal, vol goede moed naar de akker om te kijken wat 
er nog van de aardappels terecht gekomen is. Per slot van rekening waren ze veel te laat 

gepoot en hadden ze bakken water over zich heen gekregen. Tja, dat zie je terug in de oogst. 
Veel groene aardappels, die dus bloot gesteld waren aan zonlicht, en ook veel vraat (door 
ratten?). Maar toch nog een aardig aantal kistjes van de akker gehaald. Het was nog wel 

even een probleem om de aardappels te vinden. De laatste paar weken had de herik de akker 
overgenomen tot groot genoegen van de bijen die hun buikjes er konden rond eten, maar tot 

verdriet van de rooiers die echt moesten zoeken naar de aardappelplanten. Gelukkig kregen 
ze hulp van onze speurhond Beauty die na afloop onder de prut zat.  

    
Met twee schuiten naar de akker, met heel veel lege kratten. Je weet maar nooit. Helaas, veel kratten  
bleven leeg, maar het plezier was er niet minder om. Zwaar klusje om de oprijplaten op de akker te kiepen. 
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En dan aan het werk. Speuren naar de piepers, want die waren lastig te vinden tussen de herik. 
 

    
Herik, het staat er vol mee.     Als de plant bloeit is het een eldorado voor bijen.  
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Onze speurneus.         Nog maar even wat kratjes van de schuit gehaald.  

Na terugkomst op d’ Oostkant moesten alle aardappels nog een keer door de handen gaan 
om de zieke, aangevreten en groene exemplaren eruit te halen die er op de akker per 

ongeluk tussendoor geglipt zijn. Die aardappelen zijn niet geschikt om te verkopen. Wel 
konden de vrijwilligers zelf een maaltje piepers meenemen uit de afgekeurde exemplaren, 
want als je het groene stuk of het deel dat aangevreten is eraf snijdt heb je een hele lekkere 

aardappel.  

   
Piepers uitzoeken op beschadigde, groene exemplaren.    Een oer Hollandse maaltijd: bietensalade, rookworst 
            en vers gerooide aardappels. 

Bent u na het lezen van dit verhaal enthousiast geworden om te komen meehelpen, meldt u 
dan aan bij vrijwillger@oosterdel.nl of ga een keertje mee en ervaar het zelf of het iets voor u 
is. Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken.  

WIST U DAT: 

mailto:vrijwillger@oosterdel.nl
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► Wij tot 31-12-2021 nog een gedragscode hebben voor onze huurders, klik hier voor 

inzage. Vanaf 1-1-2022 geldt ons nieuwe huurcontract.  

► 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 akkers 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. Vertel dit ook aan uw buren, vrienden en kennissen. ► 

Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. ► 

Wij op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen de handen uit de mouwen steken van 9.00 tot 

12.00 (vrijwilligers).  

► 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

