
Jaarplan 2022 
 

Doelstelling 1. 

Het bevorderen van de ambachtelijke, cultuurhistorische en 

tuinbouwkundige waarden. 
1. Op 1 november 2022 zijn alle akkers conform het huurcontract en hebben weer een open 

karakter. De akkers worden niet meer gebruikt als opslagmateriaal. 

2. Er wordt alleen biologisch geteeld in het gebied. 

3. Minimaal 4 Cultuurakkers in beheer bij Veldzorg worden ingericht als tuinbouwakkers die 

worden onderhouden door vrijwilligers. 

4. vanaf 15 maart richt de groenploeg van Reigersdaal ook een cultuurakker in om groenten te 

telen. 

Doelstelling 2. 

Het bevorderen van de ecologische, waterschapkundige waarden. 
Riet rondom de akker is de beste bescherming tegen afkalving van de akker.   

1. Eind 2022 is het praktische beheerplan voor het Oosterdelgebied herschreven en vastgesteld 

2. De akkers die in 2020 zijn voorzien van oeverbescherming met wilgenwiepen worden 

gemonitord. 

a. september 2022 weten we of er verschil is tussen oeverhellingen 1 op 1,5 en 1 op 3 

b. september 2022 weten we of de methode van riettransplantatie door onze 

loonwerker aanslaat of dat we andere methoden moeten vinden om riet te 

transplanteren. 

c. Oosterheem heeft kanten beschermd met eigen wilgenmatten. Op 1 september 

2022 is bekend of deze methode van oeverbescherming aanslaat. 

d. Eind 2022 weten we wat voor het Oosterdel de beste methode is om de beschadigde 

oever te herstellen en te beschermen. 

2. Riet wordt alleen gemaaid tussen 1 november en 1 maart. 

3. Tot 15 maart draaien we proef met het vernatten van de 5 akkers ten  behoeve van de 

natuurontwikkeling het gaat om de akkers 2696,2697, 2698, 2699 en 3140. De ervaring die 

dan wordt opgedaan wordt ingezet om in oktober 2022 definitief aan de slag te gaan met de 

plas-dras akkers. 

 

Doelstelling 3.  

Het bevorderen van de museale, natuur en milieu-educatieve en 

toeristische waarden. 
1. Ook in 2022 worden de cultuurakkers zoveel als mogelijk gebruikt voor teelt van groenten 

2. In 2022 ontvangen we weer schoolklassen voor natuureducatie en maatschappelijke stage 



Doelstelling 4.  

Het bevorderen van zorgkundige waarden. 
1. Zorgtuinderij Oosterheem zorgt voor zichzelf maar daar waar nodig zullen we als Veldzorg 

hen maximaal ondersteunen. 

2. Eind september 2021 is Reigersdaal gestart met een groenploeg. een delegatie van het 

bestuur en beheer, overlegt minimaal drie keer per jaar om na te gaan waar de behoeften 

liggen van beide partijen. Eind 2022 is duidelijk of: 

a. de groenploeg van Reigersdaal een jaarrondprogramma heeft om zelfstandig en 

zinvol in ons gebied te werken. 

b. welke materialen zij zelf kunnen aanschaffen en welke ondersteuning van Veldzorg 

nodig is. 

3. ondersteunen pilotfase purposecase Clusius/Veldzorg 

a. netwerkgesprekken met Gemeente en Provincie zodat er structureel geld voor spoor 

1 en spoor 2 uit de purpose case richting Veldzorg vloeit. 

b. De organisatiestructuur van de purposecase is in 2022opgezet. Duidelijk is welke 

organisatie de ‘voorman/praktijkbegeleider’ opneemt. 

c. Duidelijk is wat de inbreng is van Veldzorg richting pilot wat betreft vervoer en 

gereedschap 

d. in 2020 beginnen 3 docenten van het Clusiuscollege met de inpassing van het 

Oosterdel als praktijkleerlocatie in het curriculum van hun lessen. 

Doelstelling 5.  

Verbeteren interne organisatie. 
1. Arbo. 

a. in 2022 is er een RI&E opgezet, een verbeterplan gemaakt en 3 elementen uit dat 

verbeterplan gerealiseerd.  

2. Duurzaamheid 

a. in 2022 is het gebouw d’Oostkant voorzien van hybride verwarming. 

b. er is een meerjarenplan gemaakt voor duurzaamheid 

3. In 2022 is er een meerjarenplan voor onderhoud van het gebouw. 

 


