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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN PIET KOSTER 

Mijn naam is Piet Koster, 66 jaar en ik ben woonachtig in Alkmaar.  

Ik heb ongeveer dertig jaar in welzijn, zorg en lokale overheid gewerkt. In mijn herinnering 

een optocht van verschillende plaatsen en leidinggevende functies. Eigenlijk heb ik overal in 

Noord-Holland gewerkt. De laatste veertien jaar tot 2010 vooral voor de sociale 

werkvoorziening, re-integratie, activering en zorg. Daarna, ook nu nog met veel plezier, werk 

ik als zelfstandige voor onderwijs en een reisorganisatie. Geef les aan hbo-studenten en 

begeleid veel studenten bij hun portfolio. In het voorjaar en zomer fiets en vaar ik met 

buitenlandse gasten door voornamelijk Nederland. Dit onderneem ik samen met Coba, mijn 

geliefde. Zij als schipper en ik als gids. 

Tot 2018 zat ik de gemeenteraad van Alkmaar voor D66.  

Ik volg momenteel een opleiding tot vrijwillig molenaar. Er zijn onbewaakte dagen dat ik een 

gedicht schrijf. Mag graag koken en dan alles opeten. Eens per week zing ik in een pop en 

musical koor. 

En last but not least wordt er regelmatig op kleinkinderen gepast.  

 

Sinds een jaar ben ik betrokken bij de Stichting Veldzorg. Een beetje op de achtergrond en 

vooral samen met onze voorzitter in gesprek met andere organisaties en overheid om nieuwe 

activiteiten aan te trekken naar het Oosterdelgebied. Dit met het doel van de stichting; het 

gebied goed beheren en onderhouden. Zodat het culturele erfgoed bewaart blijft. 

Door de inzet van veel vrijwilligers gebeurt dat nu al in hoge mate, maar gezien de te geringe 

financiële middelen kan het altijd beter met meer zekerheid voor de toekomst van het gebied. 

https://ipcamlive.com/veldzorg
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In november ben ik toegetreden tot het bestuur van de stichting Veldzorg. Nog vers en niet 

op de hoogte van alles, maar dat zal stap voor stap wel veranderen. Samen met 

medebestuurslid Joop zal ik maandelijks overleg voeren over de uitvoering met Jaap, Joke en 

Dirk Jan. 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 
Het jaarplan voor 2022 is vastgesteld. Voor 2022 hebben we onszelf weer een aantal doelen 

gesteld. Een paar elementen uit dit plan.  

- Duurzaamheid; in 2022 wordt d’Oostkant voorzien van hybride verwarming en is er een 

meerjarenplan gemaakt voor duurzaamheid. Onze eerste boot is inmiddels elektrisch met 

dank aan Nico Vader.  

- De samenwerking met het Clusius college gaat gestaag voort. We hopen dit jaar echt te 

starten met een eerste groenploeg onder leiding van een ervaren instructeur.  

Degene die nieuwsgierig is naar het volledige jaarplan kan dit downloaden . 

Het bestuur heeft een vruchtbaar overleg gehad met de Raad van Advies. Twee keer per jaar 

laven we ons aan de adviezen van deze relatieve buitenstaanders met veel kennis en ervaring 

en een groot netwerk. Deze gesprekken zijn heel nuttig. Zij houden ons als bestuur scherp op 

de inhoud en komen vaak met suggesties op strategisch niveau waaraan we zelf nog niet 

hebben gedacht.  

De penningmeester heeft de concept jaarrekening klaar. Het jaar 2021 sluiten we af met 

zwarte cijfers. Zodra de jaarrekening en het jaarverslag definitief zijn zullen die op onze 

website verschijnen. 

In 2020 heeft de gemeente Langedijk het initiatief genomen een projectgroep op te starten 

om te kijken hoe het Oosterdelgebied duurzaam kan worden beheerd. Dit was een 

samenwerking tussen Gemeente, Staatsbosbeheer, HHNK, Museum Broeker Veiling en 

Veldzorg. We hebben in 2021 zowel van Heerhugowaard als van Langedijk subsidie gehad om 

een experiment uit te voeren om te kijken hoe de oevers van ons gebied het beste beschermt 

kunnen worden. Dit experiment is inmiddels uitgevoerd. Jammer genoeg is de projectgroep 

halverwege vorig jaar stilgevallen. Nu de gemeente Dijk en Waard een feit is, wordt de 

projectgroep weer nieuw leven ingeblazen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Met 

belangstelling zien we de resultaten van deze projectgroep tegemoet. 

HET OOSTERDEL VAN PLAATS VERANDERD 
Het landschapsreservaat Oosterdel is van plaats veranderd. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. 

Lag het tot 31 december aan de rand van de gemeente Langedijk, na 1 januari is het de spil, 

het hart, het centrum, het middelpunt (of hoe je het ook wilt noemen) van de gemeente Dijk 

en Waard. Dat biedt kansen, maar levert ook verplichtingen en mogelijk kan het ook tot 

problemen leiden.  

Eerst de kansen: doordat het gebied nu zo centraal is komen te liggen krijgt het meer 

aandacht. We hopen dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard wil helpen om het gebied te 

behouden. Dat kan door financiële ondersteuning en door hulp in natura. Bij dat laatste valt 

te denken aan de afvoer van riet, het uitbaggeren van sloten, het uitlenen van machines, het 

delen van kennis en dat soort zaken.  

Dan de verplichtingen: doordat het gebied nu meer aandacht krijgt, is het nog belangrijker 

dat wij, de Stichting Veldzorg Oosterdel, er voor zorgen dat we onze doelstellingen waar 

maken. Dat houdt in dat we ons inspannen om ‘de ambachtelijke, cultuurhistorische, 

tuinbouwkundige, ecologische, waterschapkundige, museale, natuur- en milieu-educatieve, 

toeristische en zorgkundige waarden bevorderen’ in het Landschapsreservaat Oosterdel. Door 

corona hebben we een aantal van deze doelen niet kunnen waarmaken, maar gelukkig zijn 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2022/01/22-01-jaarplan-2022.pdf
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we vanaf vorig jaar april wel weer volop bezig met het onderhoud van de akkers. Daarnaast 

hebben we vanaf 1 januari een huurcontract waarin de voorwaarden voor het huren van een 

akker duidelijker zijn verwoord en waardoor de akkers er hopelijk aan het eind van het jaar 

allemaal weer netjes bijliggen. 

De problemen die zouden kunnen ontstaan hebben voornamelijk te maken met recreatie. 

Doordat het gebied meer in de belangstelling komt te staan, kan dat er toe leiden dat meer 

mensen denken dat ze met een bootje het gebied in kunnen gaan. Dat kan aanleiding geven 

tot overlast en tot vervuiling. Belangrijk is om steeds duidelijk te blijven maken dat mensen 

welkom zijn met kano, roeiboot, supplank en zeilbootje, maar niet met een boot met motor, 

ook niet elektrisch. En men moet geen troep overboord gooien. Verder is het niet de 

bedoeling dat ze de akkers betreden, behalve dan onze recreatieakker die daar ook een 

keurige aanlegplek voor heeft.  

De gemeente is trots op het gebied. Dat blijkt wel uit de foto die gekozen is om als 

achtergrond te dienen bij zoomgesprekken die ze voeren. Op die achtergrondfoto is het 

Oosterdelgebied prachtig te zien in combinatie met de wijk Broekhorn. Die foto stond ook in 

Nieuwsblad Dijk en Waard bij de gemeenteberichten. Overigens is op de foto die bij de 

Zoomgesprekken wordt gebruikt het Oosterdelgebied groter afgebeeld, dan op de 

krantenfoto.  

 
Foto die in de krant stond en die als achtergrond wordt gebruikt bij zoomgesprekken van de gemeente.  

BEHEER AKKERS 

Het is al genoemd, per 1 januari vallen alle huurders onder het nieuwe huurcontract . We 
hebben vorig jaar al regelmatig aandacht aan dat huurcontract gegeven en veel huurders 
hebben hun akkers, waar nodig, al aangepast. We verwachten dat huurders, die dat nog niet 

gedaan hebben, in de loop van het jaar maatregelen gaan nemen om hun akker op orde te 
brengen. De belangrijkste punten zetten we hier nog even op een rijtje:  

Er wordt uitsluitend biologisch geteeld. Dus geen bestrijdingsmiddelen, maar schoffelen of 
mulchen met organisch materiaal. Geen kuntstmest, maar biologische mest of -compost.  

Geen plastic op de akker. Niet als afdekking van de grond, maar ook niet plastic zakken met 
zand om netten of doek vast te leggen. 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2021/09/21-Definitieve-huurovereenkomst-2021.pdf
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Dit is dus niet de bedoeling. 

Een balk of hekje in plaats van een complete steiger.  

   
Balk of hekje in plaats van een steiger. 

Fruitbomen (maximaal 2 meter hoog) of fruitstruiken, maar niet hoger dan 1 meter zijn 
toegestaan, maar ‘gewone’ bomen en struiken niet.  

   
Deze bomen zijn geen fruitbomen     en dit is geen heg van fruitstruiken en ze zijn te hoog. 

Een gereedschapskist van maximaal  l x b x h = 2.00 x 100 x 0,50 cm  is toegestaan mits 

van onbehandeld hout. Of een platglas kasje van maximaal dezelfde afmeting van 
onbehandeld hout en glas.  
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De gereedschapkist moet in november van de akker af. Het kasje mag blijven staan. 

    
Deze platglasbak is veel te groot.      Een keurig bouwwerk, maar helaas voldoet het niet  

         aan de maten, dus niet toegestaan. 

Voor dieren is een schutstal van onbehandeld hout, van maximaal l x b x h = 120 x 80 x 110 
cm (andere maten mogen ook, mits het grondoppervlak niet groter is dan 1 m2 is en hoogte 

maximaal 110 cm. Er mogen per akker drie stalletjes worden geplaatst (eventueel aan elkaar 
gekoppeld tot 1 bouwwerk). Maar... dieren weg, stal weg. 

    
Dit dus wel,       maar dit niet. 

 
En dit ook niet.  

Hoewel we niet meteen de huurders op de nek zullen springen willen we in de loop van het 
jaar wel zien dat dingen worden aangepast.   

Behalve bovengenoemde punten zijn er natuurlijk nog een aantal zaken die belangrijk zijn, 
zoals onderhoud oevers, de grasrand langs de akker, liever geen bramen en geen troep op de 
akker. 
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Als u bij het frezen en of maaien van de akker wel wat hulp kunt gebruiken dan kunt u 
Richard Bruin bellen de loonwerker die in ons gebied werkt. Ook het maaien van riet rond de 

akker kan door Richard worden uitgevoerd. Het riet moet voor 15 maart gemaaid zijn.  

 
 

SPONSORING 
Bij het opheffen van een afdeling van de Lionsclub bleef er geld over dat bestemd was voor 

goede doelen. De Stichting Veldzorg Oosterdel heeft hiervan maar liefst € 5000,- mogen 

ontvangen. Dit geld gaan we besteden aan het verduurzamen van het gebouw. Gedacht 

wordt aan een nieuwe CV ketel met warmtepomp. Heel hartelijk dank aan de gulle gevers.  

In de afgelopen maanden heeft Bejo Zaden BV uit Warmenhuizen ons diverse keren voorzien 

van ondersteuning in de vorm van mens en materiaal. Dat hadden we nodig voor het 

onderhoud van onze machines. 

Ook de firma De Geus Bouw heeft ons geholpen. Zo hebben we hout gekregen voor het 

maken van een nieuwe werkbank in onze werkplaats en voor het in bedrijf brengen van onze 

weidemolen.  

Wij bedanken beide bedrijven heel hartelijk voor deze materialen. Zeker in deze tijd, nu de 

prijzen van hout en andere materialen de pan uit rijzen, is deze ondersteuning voor onze 

stichting heel belangrijk.  

WONEN PLUS WELZIJN 

 

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten van Doet en Ontmoet. We hopen weer te kunnen 

starten vanaf maandag 7 maart vanaf 13:30 uur. U bent dan weer van harte welkom voor 

een praatje, een kopje koffie of thee, gezelligheid en deelname aan leuke activiteiten zoals 

een quiz of een spel. Uiteraard hanteren we de geldende coronamaatregelen: bij klachten 

blijft u thuis, mondkapje dragen en handen desinfecteren bij binnenkomst (mondkapje mag 

af als u op uw plek zit). We houden 1,5 meter afstand van elkaar, ook tijdens de 

activiteit(en). 
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Om Doet en Ontmoet mogelijk te maken zoekt Wonen Plus Welzijn één of twee enthousiaste 

vrijwilligers om de deelnemers en activiteiten te begeleiden.  

Heeft u interesse, dan horen wij graag van u.  

Met vriendelijke groet, 

Ferry Blokker 

mail: f.blokker@wonenpluswelzijn.nl 

Aanwezig: ma-di-wo-vrij 

Telefoon: 0610291105 of 0226-318050  

Bezoekadres: Dorpsstraat 610 1723 HJ Noord Scharwoude   

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK 

Wie onze Nieuwsbrief aandachtig leest ziet dat de naam van deze rubriek is veranderd. In het 
afgelopen jaar deden we hier verslag van ‘handen uit de mouwen dagen’, maar als er vier 
dagen per week gewerkt wordt, geeft dat misschien toch een wat vertekend beeld, daarom 
‘vrijwilligers aan het werk’. 

Op dinsdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur gaan er vrijwilligers naar de akkers 
die door Veldzorg worden bijgehouden. We hopen in de komende tijd ook op donderdag nog 
een ploeg mensen bereid te vinden om aan de slag te gaan, dus heeft u tijd, meld u aan. 

Daarnaast zijn er op dinsdag en donderdag een aantal vrijwilligers in en om het gebouw aan 
de gang. Dat kan zijn reparaties aan gebouw, machines en schuiten, maar ook gewoon 

onderhoud in de vorm van het lappen van de ramen of het vegen van het straatwerk. Kortom 
alles doen we zoveel mogelijk zelf.  

Bijna 80 mensen zijn inmiddels vrijwilliger bij onze stichting. Dat is inclusief onze Raad van 
Advies; het bestuur en de mensen die in het voorjaar de ganzeneieren gaan schudden. 

Daarnaast is er de technische dienst en de mensen die naar de akkers gaan voor onderhoud. 
Er zijn in 2021 ondanks corona veel mensen bij gekomen. Sommigen werken 1x per maand, 

anderen 2x per week en verder alle mogelijkheden daartussen. Hoe vaak iemand komt maakt 
niet uit, iedereen doet wat hij of zij kan en is zeer welkom. Wat belangrijk is, is de grote inzet 
en toewijding die alle vrijwilligers hebben.  

Doordat mensen vaker komen werken dan in het verleden (toen was er 1x per maand de 
handen uit de mouwen dag) leren ze elkaar beter kennen en wordt het steeds gezelliger om 
met elkaar aan de gang te zijn. Vooraf en ook steeds vaker na afloop drinken ze samen even 

een ‘koppie’. Denkt u nu, dat is misschien ook wat voor mij, neem dan contact op met de 
vrijwilligerscoördinator 06-23641780 of vrijwilliger@oosterdel.nl want ondanks dat we 

inmiddels een flinke ploeg mensen hebben, er kunnen er altijd nog meer bij. Per slot is het 
gebied dat onderhouden moet worden best groot. En dames jullie zijn ook van harte welkom 
om in het gebied aan de gang te gaan. Op dit moment zijn jullie nog in de minderheid, maar 

daar kan verandering in komen als meer vrouwen zich aanmelden.  

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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Door corona op gepaste afstand even met elkaar pauzeren met koffie en  
koek 

Eind november moesten we helaas met het akkerwerk stoppen. Het regende in die tijd zo 
veel en zo overvloedig dat er gewoon niet te werken viel. Je zakte weg in de blubber of liep te 
soppen op de grasakkers. De hele maand december is er niet op de akkers gewerkt, maar 

inmiddels zijn we weer gestart en dat voelt heel goed. Nu zullen sommigen van u zich 
afvragen wat er dan gedaan kan worden in deze tijd, want het gras groeit immers niet en 
voor zaaien en planten is het nog veel te vroeg. Dat klopt, maar er is nog genoeg te doen. Zo 

hebben we eindelijk de gereedschapsakker af kunnen maken. Er zijn maar liefst twee volle 
schuiten hout en andere troep, die daar lag, vanaf gekomen. Dan zijn nu de bramen heel 

goed te zien, omdat andere planten inmiddels zijn afgestorven. Die bramen kunnen nu 
gesnoeid worden en datzelfde geldt voor struiken en bomen. Verder is het afval, wat helaas 

toch in het gebied terecht komt, goed te zien en kan worden verzameld. Afgelopen zaterdag 
twee volle zakken plastic en drie kruiwagens met stukjes bouwhout. 

Rond het gebouw is ook hard gewerkt door de technische mensen, die konden uiteraard wel 
doorwerken ondanks de regen. De kades zijn inmiddels helemaal klaar. De werkplaatsen zijn 

opgeruimd, maar nog niet klaar. De Steijer trekker is helemaal uit elkaar geweest en voorzien 
van een aantal nieuwe onderdelen, zodat hij weer veilig gebruikt kan worden. Dan is het dek 

van onze VZ4 schuit er af geweest. De bodem van de schuit is schoongemaakt en de 
dekplanken zijn in de verf gezet en voorzien van een antislip laag, want het dek was zo glad 
dat de trekker er bijna niet meer vanaf kon komen.  

     
Dekplanken schilderen. Een heel klusje, maar met z’n tweeën is het uiteindelijk zo gepiept.  
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Dat schoonmaken en schilderen van zo’n dek is niet niks. Planken van 3 tot 4 meter lang 
moesten eerst drogen en konden pas daarna geschilderd worden, maar waar laat je die 

dingen als ze vers in de verf staan. Dan is het even fijn dat er niet op de akkers wordt 
gewerkt, want dan kun je ze in de werkplaats neerleggen om te drogen.  

WIST U DAT: 

► Met ingang van 1-1-2022 hebben wij een nieuw huurcontract dat voor alle huurders geldt.  

► 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 onze Nieuwsbrief (geef wel uw e-mailadres door). Geef dit door aan uw buren, 

vrienden en kennissen. 

► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. 

► Wij op dinsdag, vrijdag en zaterdag met een groepje vrijwilligers naar de akkers gaan om 

ze te onderhouden en dat u daarbij ook heel welkom bent  
 

► 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/wp-content/uploads/2021/09/21-Definitieve-huurovereenkomst-2021.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/
mailto:beheerder@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief
https://facebook.com/veldzorg/
https://twitter.com/Veldzorg
https://www.instagram.com/stichtingveldzorg/

