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Voorwoord 

Afgelopen jaar was een roerig jaar vanwege de Coronamaatregelen. Daardoor gingen veel 

‘Handen Uit De Mouwen-dagen’ niet door, waardoor klussen bleven liggen. De zaalverhuur 

viel nagenoeg stil, bijeenkomsten voor huurders, adoptanten en vrijwilligers waren niet 

mogelijk, de open dag is van de agenda gehaald en excursies werden afgeblazen. 

Naast de gevolgen van deze pandemie wordt het Oosterdelgebied nog steeds bedreigd door 

afkalvende oevers. Zonder ingrijpen bestaat over een aantal jaren het cultuurlandschap niet 

meer in deze vorm. Dit is doorgedrongen tot de besturen van de fusiegemeenten Langedijk 

en Heerhugowaard. Die hebben in 2020 geld beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de 

bescherming van de oevers. Begin 2021 zijn experimenten voor bescherming van de oevers 

uitgevoerd.   De resultaten hiervan hoopt de stichting Veldzorg in 2022 bekend te maken. 

Er zijn ook veel positieve ontwikkelingen. Steeds meer mensen en bedrijven dragen ons een 

warm hart toe. Dit blijkt uit de groei van het aantal adoptanten en huurders, wellicht is dit 

het gevolg van de pandemie. Daarnaast krijgen wij regelmatig financiële- of materiële steun 

van lokale bedrijven. Ook het aantal mensen dat ons wil sponsoren, groeit nog steeds. Dit 

geeft aan dat behoud van het Oosterdelgebied een breed en groeiend draagvlak heeft. 

In 2021 is er door het bestuur veel aandacht besteed aan een zoektocht naar nieuwe 

manieren die bijdragen om het gebied te beheren en voor de toekomst te behouden. Dit 

leidde tot twee resultaten. Zo is er sinds september een ploeg van Reigersdaal twee dagen 

per week actief in het natuuronderhoud. Verder zijn we na vele gesprekken op het spoor 

gekomen van het Clusius College. Dat opleidingsinstituut heeft ontdekt dat het 

Oosterdelgebied een goudmijn is voor het onderwijs. Niet alleen voor het reguliere 

middelbaar beroepsonderwijs, ook voor VMBO, HBO en zelfs WO. Vanuit die goudmijn 

hebben we al een aantal sieraden kunnen maken. Willem Blaeu organiseert in het gebied de 

maatschappelijke stages. Technasia uit Alkmaar en Hoorn willen er graag onderzoek doen. 

Docenten van het Clusius College denken na op welke wijze zij het reguliere onderwijs 

kunnen koppelen aan praktijkopdrachten in het Oosterdel. In 2022 willen Veldzorg en 

Clusius College starten met een groenploeg onder leiding van een ervaren instructeur. Dat 

biedt deelnemers de gelegenheid om deelcertificaten te halen zodat ze na verloop van tijd in 

kunnen stromen in het groenwerk. Kortom, veel kansen om prachtige sieraden te maken. 

De provincie Noord-Holland is enthousiast en heeft een forse financiële bijdrage toegezegd. 

Het Clusius college zelf gaat erin investeren. Staatsbosbeheer ziet de plannen wel zitten, net 

als het lokale bedrijfsleven. Het idee is om mensen op te leiden die zoveel praktijkervaring 

opdoen dat ze moeiteloos in kunnen stromen in het bedrijfsleven. Op dit moment zijn het 

Clusius College en Stichting Veldzorg bezig de gemeente hiervoor te enthousiasmeren en 

hen ervan overtuigen dat ze over een goudmijn beschikken in het hart van Dijk en Waard. 

In 2021 namen we afscheid van bestuurslid Peter Wouda. In onze nieuwsbrief is daar 

uitgebreid aandacht aan besteed. Peter heeft zeer veel betekend voor Veldzorg. Hij had en 
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heeft twee rechterhanden. Daarnaast heeft hij initiatieven genomen om het gebouw beter 

te benutten door de zaalverhuur op te zetten en is hij begonnen met de opzet van de 

‘Handen uit de Mouwen’ zaterdagen en werving van vrijwilligers. Dank voor de inzet, Peter.  

De stichting is verheugd dat we het bestuur in 2021 weer compleet hebben. Piet Koster is 

aangetreden als bestuurslid. Samen met hem is de stichting Veldzorg met vele instanties in 

gesprek geweest en uiteindelijk in contact gekomen met het Clusius college. Welkom in het 

bestuur dus. 

In dit verslag ook een uitgebreide financiële verantwoording. Door zuinig te leven en 

zorgvuldig gebruik te maken van de ons toevertrouwde financiën kan er een positief 

financieel resultaat van € 3.004 worden gemeld. 

Kortom, 2021 was weliswaar een roerig, maar beslist geen slecht jaar! 

 

Broek op Langedijk, 16 februari 2022 
Gerrit Arkesteijn, voorzitter Stichting Veldzorg Oosterdel 
  



3 
Jaarverslag Stichting Veldzorg Oosterdel 2021 

 

1. Inleiding          

2. Ambachtelijke, cultuurhistorische en tuinbouwkundige waarden  

3. Ecologische en waterschapkundige waarden   

4. Museale, natuur en milieu-educatieve en toeristische waarden 

5. Zorgkundige waarden    

6. Kansen en bedreigingen        

7. Financiële verantwoording  



4 
Jaarverslag Stichting Veldzorg Oosterdel 2021 

 

1. Inleiding 

Het doel van Stichting Veldzorg Oosterdel is het bevorderen van de ambachtelijke, 

cultuurhistorische, tuinbouwkundige, ecologische, waterschapkundige, museale, natuur- 

en milieu-educatieve, toeristische en zorgkundige waarden in het Oosterdelgebied. 

Dit landschapsreservaat ligt tussen de (voormalige) gemeentes Langedijk en Heerhugowaard 

en vormt daarmee het blauwgroene hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard die op 1 

januari 2022 is ontstaan. Het bestaat uit: 

- 28,6 hectare cultuurakkers; 

- 9,5 hectare grasland; 

- 2,3 hectare ruigte/riet; 

- circa 40 hectare water.  

De eilanden (die in Langedijk akkers genoemd worden) zijn als volgt in gebruik:  

- 10 akkers worden beheerd door pachters met een pachtcontract bij SBB; 

-  178 kavelnummers worden door de stichting verhuurd, waarvan 7 aan  

     Oosterheem. Er zijn ongeveer 100 huurders. 

-  41 kavelnummers zijn in gebruik bij Veldzorg; 

-  83 natuurakkers worden geadopteerd door particulieren en bedrijven. Eind  

     2021 zijn er 177 adoptanten. Veldzorg onderhoudt deze akkers. 

 
De stichting heeft geen personeel in dienst. Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers. Het zijn: 
Gerrit Arkesteijn voorzitter 
Joop Ettema  vicevoorzitter; tevens natuur, milieu en educatie 
Marieke Meijer secretaris 
Lieuwe Elzinga penningmeester 
Cock de Vries  communicatie 
Peter Wouda              techniek (tot en met oktober 2021) 
Piet Koster               bestuurslid (vanaf november 2021)  
 

Het bestuur wordt ondersteund door adviseurs op gebied van landschapsbeheer en 

natuurontwikkeling. De Raad van Advies van zes personen adviseert het bestuur gevraagd en 

ongevraagd op diverse vlakken. 

De stichting krijgt haar inkomsten uit een aantal bronnen, te weten: 

- beheersvergoeding Staatsbosbeheer (SBB);  

- zaalverhuur; 

- verhuur van akkers aan tuinders (rond de 100 huurders); 

- adoptanten (177 bedrijven en particulieren, ruim 30 meer dan in 2020); 

- opbrengst uit producten van eigen akkers; 

- excursies (door Corona zijn die er ook in 2021 niet geweest); 

- donaties, subsidies; 
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De stichting heeft de ANBI-status, giften zijn hierdoor geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van 

de belastingen. 

 
Website: www.oosterdel.nl 

E-mail: info@oosterdel.nl 

KvK nummer: 371 070 92 

Fiscaalnummer: 8163 703 82 

Bank: NL75 RABO 0346 6487 69 

 

De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Hun aantal wisselt, maar ligt inmiddels rond de 

80 personen. Dat is een toename van zo’n 30 vrijwilligers vergeleken met vorig jaar. Een deel 

daarvan zijn adoptanten, die behalve financieel ook praktisch steun geven. 

Het aantal vrijwilligers is afgelopen jaar niet alleen uitgebreid, maar heeft ook een 

verjonging ondergaan. Daarnaast   zijn ze vaker aan het werk. Een groep is drie ochtenden 

per week aan het werk op de akkers, twee keer per week zijn mensen bezig met onderhoud 

aan gebouwen, machines en schuiten.  

Komend jaar willen we een aantal cursussen organiseren voor onze vrijwilligers. Ze kunnen 

dan veilig met eenvoudige machines als bosmaaiers en een tweewieltractor met een 

aangekoppelde frees of maaibalk werken.  

In het landschapsreservaat zijn alleen waterwegen. Daardoor vindt alle vervoer van mensen, 

dieren en materialen per boot (in Langedijk schuit genoemd) plaats. De stichting beschikt 

over vier Langedijker schuiten, waarvan er twee geschikt zijn voor het vervoer van een 

tractor. Daarnaast is er een maaiboot. Eén van de schuiten heeft een elektrische motor. We 

willen in 2022 de financiële middelen vinden om nog een schuit te elektrificeren. 

Het vervoer per schuit stelt dat extra eisen aan de vrijwilligers die in het gebied werken. 

Inmiddels kan ruim de helft van hen varen. Daarnaast kan een aantal op de trekker rijden, 

maar vaak hebben zij dat jaren niet meer gedaan. Daarom willen we hen komend jaar een 

opfriscursus aanbieden. 

 
  

http://www.oosterdel.nl/
mailto:info@oosterdel.nl
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2. Ambachtelijke, cultuurhistorische en tuinbouwkundige waarden 

We willen dat het landschap zo veel mogelijk een open karakter heeft. Daarom mogen er 

geen bouwsels hoger dan 1,5 meter op de akkers worden geplaatst en geen hoge bomen 

en struiken. Verruiging moet worden voorkomen, evenals het afkalven van de oevers.  

Afgelopen jaar is er veel aandacht gegeven aan deze waarden. Een rondgang door het 

gebied in april 2021 brengt de ‘verrommeling’ van het gebied aan het licht. Veel bebouwing 

op de akkers in de vorm van stalletjes, schuttingen en gereedschapshokken zijn 

aangetroffen. Daarnaast gebruikt een aantal huurders hun akker voor opslag van 

bouwmaterialen, bootjes en surfplanken. Ook het onderhoud liet te wensen over. Deze 

zaken zijn in strijd met de cultuurhistorische waarden van het gebied en niet in 

overeenstemming met de regels in het huurcontract en de bijbehorende gedragscode.  

 

  

 

De verrommeling in beeld gebracht. 

 

Om dit aan te pakken, treedt op 1 januari 2022 een aangepast huurcontract in werking. 

Hierin zijn de regels uit de gedragscode verwerkt. Daarnaast is een aantal zaken 

aangescherpt. Een belangrijke aanpassing is dat tussen 1 november en 1 maart de akker leeg 

moet zijn, met uitzondering van enkele specifiek genoemde uitzonderingen. Met deze regel 

streeft het bestuur naar een grote schoonmaak voor het ingaan van de winter.  
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Om de oevers te beschermen, is in februari een proef gestart met het aanleggen van vier 

proefvlakken van elk 150 meter lengte op enkele eilanden. In totaal is   ruim 1200 meter 

oever bij deze proeven betrokken. Op deze stukken zijn de steile oevers afgevlakt waarbij 

twee stukken nog redelijk steil zijn en twee een flauwe helling hebben. De 

oeverbescherming zelf bestaat ook uit twee vormen. Bij de ene zijn paaltjes met een 

onderlinge afstand van 30 cm in de slootbodem geslagen en bij de andere zijn de paaltjes in 

twee rijen gezet met daartussen een smalle ruimte. Daarin zijn bundels wilgentakken, 

zogenaamde wiepen, aangebracht. De afgegraven grond is tussen de oever en de 

oeverbescherming aangebracht, zodat ook de slootbodem een minder steil verloop krijgt. 

Alle paaltjes worden de bodem in geslagen tot onder het wateroppervlak. Dat beschermt ze 

tegen verrotting en het tast het uiterlijk van het gebied niet aan. 

Bij de proefstukken is riet aangeplant in het watergedeelte van de nieuw ontstane oever. 

Dat riet moet uiteindelijk de oever gaan vasthouden. Op het landgedeelte van de oever 

wordt een gras-kruidenmengsel ingezaaid. In het verleden was het juist de grasrand langs de 

akker die de oever tegen afslag beschermde. Of dat in deze tijd ook voldoende is, is de vraag.  

 

 
De aanleg van de paaltjes met wiepen ertussen. De 

aarde die op de kant ligt wordt tussen de wal en de 

afrastering gestort, zodat de oever glooiend wordt 

 
Paaltjes met wiepen staan onder water. 

 

 

Deze proef moet duidelijkheid geven over de volgende zaken: Slaat het riet aan en komt er 

snel een brede rietkraag? Zijn de paaltjes voldoende om het riet vast te houden, of is de 

wiepenbeschoeiing daarvoor nodig? Welke rol gaat de gras-kruidenrand spelen? Maakt de 

schuinte van de oever nog uit? Over een paar jaar zullen we dat weten.   
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3. Ecologische en waterschapkundige waarden 

Met name de akkers die niet gebruikt worden voor akkerland hebben een grote invloed op 

de ecologische en waterschapkundige waarden. Voor een deel liggen deze akkers in het 

oostelijk deel van het gebied, maar ook tussen de cultuureilanden zijn ze te vinden.  

Het beheer van deze akkers is afgestemd op de doelsoorten aan flora en fauna voor het 

betreffende gebied. Veel van deze akkers zijn geadopteerd door personen en bedrijven, 

maar worden beheerd door de stichting.  

Er zijn stappen gezet in het installeren van de weidemolen. Normaal gesproken zorgt een 

molen voor droge voeten, maar wij willen een deel van het gebied vernatten. Daarvoor 

wordt de molen ingezet zodat een plas-drasgebied ontstaat waar de grutto zich thuis voelt. 

Om deze vogel verder tegemoet te komen, worden alle rietkragen tussen de omringende 

akkers gemaaid. Een grutto voelt zich namelijk pas veilig als hij ver om zich heen kan kijken. 

Voor zijn voedsel heeft hij vochtig land nodig. We hopen aan beide eisen te kunnen voldoen. 

Daarna is het aan de grutto om zich opnieuw op onze akkers te vestigen.  

Op de rietakkers worden stappen gezet om de braamstruiken binnen de perken te houden. 

Tot op heden worden het riet om het jaar gemaaid. De woekerende braamstruiken zorgen 

ervoor dat het maaien niet langer kan worden uitgesteld. Nu we beschikken over meer 

vrijwilligers, kunnen we die struiken onder controle krijgen. Met als gevolg een langere 

periode tussen het afmaaien van het riet. Dit is belangrijk voor de vogels, reptielen en kleine 

zoogdieren die het oude riet als broed- en/of schuilplaats gebruiken.  

Zoals vorig jaar al vermeld hebben we last van ongewenste gasten. Ganzen gebruiken de 

akkers om te broeden, maar brengen daarmee veel schade aan de vegetatie aan. Afgelopen 

jaar is geprobeerd de toename te beperken door ganzeneieren in olie te dompelen. Het 

aantal gevonden nesten is toegenomen van 234 in 2020 naar 278 in 2021, het aantal 

behandelde eieren is afgenomen van 1.358 vorig jaar naar 1.327 dit jaar.  

Een andere plaaggeest is de Amerikaanse rivierkreeft. Voor de bestrijding hiervan heeft de 

wethouder van Langedijk het Oosterdelgebied aangemeld als proefgebied. Zo kan de beste 

methode gevonden worden om deze invasieve soort te beperken. In dat verband kwam in 

augustus de kwartiermaker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 

werkbezoek. Hij werd vergezeld door gedeputeerde Esther Rommel en wethouder Ad 

Jongenelen.  
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4. Museale, natuur en milieu-educatieve en toeristische waarden 

Het landschapsreservaat en museum BroekerVeiling vormen samen een museale eenheid. 

In het museum krijgen bezoekers informatie over het gebied. Ze horen hoe de tuinders 

vroeger hun akkers bewerkten en hun producten naar de veiling brachten. Vervolgens 

kunnen ze aan boord van de rondvaartboot zelf zien hoe het er nu aan toe gaat. 

Daarom is het belangrijk dat de tuinderij op de eilanden nog min of meer gaat op de manier 

van 50 jaar geleden. Op die manier krijgen de bezoekers een goed beeld van de historie.  

Afgelopen jaar zijn er geen excursies voor scholen geweest. Wel hebben leerlingen van het 

Willem Blaeu-college in het gebied een maatschappelijke stage uitgevoerd. Twee groepen 

werkten een dagdeel aan het opknappen van een boomakker. Ze hebben de struiken, die 

veel licht tegenhielden, gesnoeid. Vooraf was een aantal bomen omgezaagd, van die 

stammen hebben ze een takkenril gemaakt. Hierin hebben ze de takken en kleine 

stammetjes gelegd. Zo’n takkenril biedt een schuilplaats aan vogels en kleine dieren. Ook 

hoeft er minder snoeihout versnipperd te worden. Dat scheelt lawaaioverlast en brandstof. 

Een derde groep leerlingen komt in maart 2022 het werk afmaken.  

 

Afgelopen jaar zijn er vele besprekingen 

geweest met het Clusiuscollege om bij ons een 

leer-werklocatie te openen. Leerlingen kunnen 

dan praktijkervaring opdoen door bijvoorbeeld 

onderzoek uit te voeren of met machines te 

leren werken.  

Ook het Jan Arentszcollege, afdeling 

Technasium, wil komend jaar in het gebied 

onderzoek uitvoeren. Dit past mooi bij de leer-

werklocatie die met het Clusiuscollege wordt 

opgestart.  

In het gebied mag gevaren worden met 

middelen zonder motor, zoals roeiboot, kano of 

supplank. Gemotoriseerde vaartuigen mogen 

alleen met een ontheffing het gebied in. Wij 

hebben inmiddels één schuit laten uitrusten met 

een elektrische motor. 

 

 

 

Dankzij de takkenril op een opgeruimde akker 

komt er weer licht op de bodem.  



10 
Jaarverslag Stichting Veldzorg Oosterdel 2021 

 

5. Zorgkundige waarden 

De stichting richt zich in haar doelstellingen niet alleen op het behouden en conserveren 

van het landschapsreservaat, maar wil dit ook doen op een maatschappelijk verantwoorde 

manier. Het bevorderen van zorgkundige waarden is dan ook een belangrijk doel. 

De samenwerking tussen de Zorgtuinderij Oosterheem, waar de stichting bebouwing en 

grondgebied mee deelt, is uitstekend. Nu er bij de stichting meer vrijwilligers regelmatig 

aanwezig zijn, is er meer contact mogelijk. Waar nodig helpen we elkaar met diverse   

werkzaamheden of gebruiken we elkaar materialen voor het versnipperen van takken of het 

schoonmaken van de schuiten. 

Wonen Plus Welzijn uit Langedijk heeft ook in 2021 een zaal gehuurd. Helaas   waren zij door 

corona gedwongen hun activiteiten voor een deel te beëindigen of in ieder geval te 

verminderen. Alleen de ‘Doet en Ontmoet’ op de maandagmiddag ging nog door. Wel hopen 

ze na de coronapandemie het kook- en eetcafé weer op te starten.  

Sinds september werkt een groepje cliënten van Esdégé Reigersdaal bij ons. Zij zijn twee 

dagen per week op de akkers en voeren daar diverse werkzaamheden uit. Zowel de cliënten 

als de stichting zijn blij met deze samenwerking. Het is de bedoeling dat ze komend jaar ook 

een teeltakker van Veldzorg in onderhoud krijgen. Hierdoor wordt het werk afwisselender 

en kunnen ze groenten voor eigen gebruik telen.  

  

Met de bosmaaier het gras te lijf. Aardappels rooien. 

 

Er was afgelopen jaar een flinke aanwas van vrijwilligers. De continuïteit van de 

bijeenkomsten zorgt niet alleen voor gezelligheid, het werken in de buitenlucht biedt ook 

rust en ontspanning. Dat is voor veel vrijwilligers een belangrijke reden om te komen 

werken. De opmerking ‘lekker gewerkt’ wordt dan ook vaak gehoord. Het is niet voor niets 

dat veel oudgedienden weer teruggekomen zijn.  

Komend jaar hopen we weer op akkers te gaan telen. Dat is door gebrek aan vrijwilligers en 

de coronapandemie afgelopen jaren niet mogelijk geweest. Wel zijn op één akker 

aardappels gepoot, maar deze akker is door gebrek aan onderhoud totaal overwoekerd 

geraakt. Ook de overvloedige regen werkte niet meegewerkt aan een goed product. 
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De akkers met rabarber leverden ook bijna niets op. Dat heeft niet alleen met onderhoud te 

maken. Op de een of andere manier komt de rabarber daar niet op. Leerlingen van het 

Clusiuscollege of van het Jan Arentsz gaan onderzoeken hoe dat komt en wat we eraan 

kunnen doen.  

Niet alleen op de akkers zijn onze vrijwilligers actief, ook in en om het gebouw steken ze de 

handen uit de mouwen. Een vaste ploeg is wekelijks bezig met reparaties en onderhoud.  

  

Herstel straatwerk kades. Technisch overleg. 

 

Behalve de vrijwilligers, zijn tot september ook medewerkers van re-integratiebedrijf Agros 

ingezet. Door gebrek aan een goede voorman is deze samenwerking voorlopig opgeschort.  

Inmiddels zijn er besprekingen met het Clusiuscollege om studenten, die hun opleiding om 

de een of andere reden niet hebben afgemaakt, de mogelijkheid te bieden om in de praktijk 

opgeleid te worden bij Veldzorg. Voor het zover is, moet eerst het geld gevonden worden 

voor een goede voorman. De verwachting is dat hier in 2022 uitsluitsel over komt. 
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6. Kansen en bedreigingen 

Het landschapsreservaat Oosterdel en de stichting Veldzorg Oosterdel kennen een aantal 

kansen en bedreigingen. Ze worden hier samengevat.  

Eerst de bedreigingen: 

• De afkalving van de oevers. Er is een proef van start gegaan om te kijken op welke 

manier de afslag het beste kan worden tegengegaan. Jammer genoeg is het lang koud 

gebleven. Ook is niet al het geplante riet tot wasdom gekomen. Ook het inzaaien van 

het gras is niet van de grond gekomen. De bedoeling is om in 2022 delen opnieuw van 

rietwortels te voorzien. 

• De Amerikaanse rivierkreeft bedreigt nog steeds de waterkwaliteit. De Oosterdel is 

door de gemeente aangemeld als proefgebied.  

• Het aantal vrijwilligers is behoorlijk gegroeid, maar nog niet voldoende om het gebied 

volkomen zelfstandig te kunnen onderhouden. 

• De plannen van ‘Langedijk ontwikkelt met water’ zullen op termijn leiden tot meer 

vaarbewegingen. Het kan daarom niet zonder een aangepast vaarbeleid. We hebben 

daar over meegepraat en vastgesteld dat zonder toezicht en strikte handhaving ons 

gebied ernstige schade zal ondervinden.  

• De plannen voor meer activiteiten langs de Westdijk in Heerhugowaard kunnen leiden 

tot een hogere druk van waterrecreanten en wandelaars.  

Dan de kansen: 

• De fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zorgt ervoor dat het 

landschapsreservaat Oosterdel als een blauwgroen hart midden in de nieuwe 

gemeente Dijk en Waard komt te liggen. Beide gemeenten erkennen deze speciale 

positie en zijn er trots op zo’n pareltje in hun gemeente te hebben. Zij zijn 

doordrongen van de urgentie om het cultuurlandschap te behouden en van de 

noodzaak dat er middelen nodig zijn om de ontstane schade door het afkalven van de 

oevers te herstellen en verdere achteruitgang te voorkomen. Dat heeft zich tot op 

heden geuit in een subsidie voor het proefproject ‘oeverbescherming’. In het kielzog 

van een visie op een duurzaam en toekomstig bedrijfsmodel voor Museum 

BroekerVeiling, denkt de gemeente in samenwerking met ons en andere partners, na 

over een duurzaam en toekomstbestendig beheer van het landschapsreservaat.  

• De plannen van museum BroekerVeiling om ook een ingang aan de oostzijde van het 

landschapsreservaat (in de buurt van de Krul) te realiseren, biedt kansen voor het 

gebied. Het zou kunnen bijdragen aan meer beheergelden voor het cultuurlandschap. 
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7. Financiële verantwoording 

 
Het exploitatieresultaat 2021 (€ 3.004) is € 2.764 hoger dan in 2020 (€ 240). Dit is 
veroorzaakt door:  
 
Baten 

• Daling huurinkomsten gebouw door Corona restricties     € - 7.648 

• Meer huurontvangsten landschap   en tuinderij         €     1.221 

• Meer ontvangsten uit doelsubsidies w.o. een donatie van de   Lions van € 5.000  €     4.683 

• Er hebben zich meer adoptanten aangemeld dat heeft geleid tot een toename van   €     4.141 

• Opbrengst giften, pasjes en overige        €        966

  

Totaal stijging baten         €    3.363 
 
Lasten 

• Huisvestingslasten, stijging assurantie en belastingen € 1.414 en extra onderhoud etc. € 1.129 €    2.543 

• Hogere energiekosten (in 2020 restitutie oude jaren ad € 1.850)     €    1.721 

• Lagere kosten werkmaterieel en landschap onderhoud a.g.v. extra inzet vrijwilligers  €- 9.946 

• Saldo dotatie -/- onttrekkingen voorzieningen         €    4.134 

• Stijging overige kosten w.o. representatie bank kosten, administratie e.d.   €   2.147 

Totaal stijging lasten         €      599 
 
Saldo stijging resultaat 2021 t.o.v. 2020 (€ 3.004 -/- € 240)     €   2.764  
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BALANS OP 31 DECEMBER 2021 2020

Materiële vaste Activa

Grond en gebouwen 337.589 339.193

Inventaris gebouw 1.883 2.198

Vaartuigen 21.796 12.394

Werkmaterieel 12.659 14.367

Totaal Materiële vaste Activa 373.927 368.152

Vorderingen

Debiteuren 944 1.929

Rente spaarrekening 2 5

Totaal vorderingen 945 1.934

Liquide middelen

Kas 1.014

Rabo 3466.48.769 rekening-courant 4.972 2.349

Rabo 1265.277.958 Bedrijfsspaarrekening 59.000 146.000

Totaal liquide middelen 64.986 148.349

TOTAAL ACTIVA 439.859 518.435

Eigen vermoqen

Saldo op 1 januari 15.850 15.610

Bij: exploitatiesaldo 3.004 240

Tot algemene reserves 18.854 15.850

Voorzieningen

Groot onderhoud onroerendgoed en materieel 123.900 133.900

Duurzaamheid 15.000 2.500

Afwerking baggerstort e.d. 10.000 10.000

Herstel walkant 40.640 40.000

Totaal voorzieningen 189.540 186.400

Schulden lange termijn

Hypotheek o/g Rabo 3466.925.991 190.000 220.000

Schulden korte termijn

Subsidie verlening Gem. HHW en L´dijk 49.600

Vooruitontv. SBB 2021 21.021 20.326

Waarborgsommen huurders 12.500 12.250

Nog te verrekenen en vooruit ontvangen 300 600

Aandeel kosten Agros 7.500 7.500

Nog te betalen kosten 144 5.909

Totaal schulden korte termijn 41.465 96.185

TOTAAL PASSIVA 439.859 518.435
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Winst- en verliesrekening

Baten 2021 2020

Opbrengst d'Oostkant

Scorlewald 17.878 17.662

Overige verhuur 10.385 18.249

28.263 35.911

Inkomsten Landschapsreservaat

Beheervergoeding SBB 20.326 20.081

Verhuur 5.347 4.705

Excursies na aftrek vaarvergoeding 0

25.673 24.786

Opbrengsten tuinderij 1.626 1.293

Overige opbrengsten

Adoptie 28.551 24.410

Rente 2 5

Vaarpassen, giften en overige 2.149 1.179

Doelsubsidies 5.224 541

35.926 26.135

TOTAAL OPBRENGSTEN 91.488 88.125

Lasten 2021 2020

Kosten d'Oostkant

Hypotheekrente 6.345 6.486

Energie en water 8.554 6.833

Assuranties en belastingen 7.007 5.593

Onderhoud en schoonmaak gebouw en inventaris 4.693 3.216

Afschrijving gebouw en inventaris 1.920 2.128

28.519 24.255

Kosten beheer Landschapsreservaat

Loonwerk, (groen)bemesting, diesel e.d. 14.066 14.219

Kosten vaartuigen en werkmaterieel 8.140 13.452

Afschrijvingen vaartuigen en werkmaterieel 8.442 10.753

Kosten Agros, lunches en bijeenkomsten 648 2.819

Reservering kosten herstel walkanten 9.134 15.000

40.430 56.243

Kosten tuinderij 487 520
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Vervolg 
 

 

 
 
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de (verkrijgingsprijs minus 
restwaarde) onder aftrek van lineaire afschrijvingen en ontvangen sponsorbijdragen. De 
afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur (zie toelichting 
Materiele vaste Activa) Bijlage 1.  
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.  
 
 
Toelichting op balansposten 
Materiele vaste activa 
Het verzekerd bedrag van de bedrijfsgebouwen bedraagt per 1 januari 2022 € 2.120.600, de 
inventaris en goederen € 180.000. Een specificatie en verloop van de activa staat in Bijlage 1. 
 
Voorzieningen 
Er is voor een totaalbedrag van € 21.634 ten laste van de exploitatie aan de voorzieningen 
gedoteerd. Uit de voorziening is voor herstel walkant Pand 86 € 18.494 betaald. De mutatie 
is toename voorzieningen € 3.140. Tussen de voorzieningen is er een herschikking van 
middelen geweest zodat de voorzieningen aansluiten op de doelstellingen van de stichting. 
 
Schulden lange termijn 
Dit betreft een aflossingsvrije lening bij de Rabobank aangegaan per 1 september 2006. De 
lening mag uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van de bedrijfsuitvoering. Als 
zekerheid dient het pand en de inboedel van de Stichting Veldzorg Oosterdel. Het rente- 
percentage is 3,2% over de periode 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2026.  
 
  

Lasten 2020 2019

Overige kosten

Administratie, Telecom en overige beheerskosten 729 666

Bestuur, vrijwilligers en representatie 3.605 1.950

Rente en bankkosten 222 185

Reclame en PR 1.452 995

Algemeen 540 570

Reservering projecten duurzaamheid 12.500 2.500

19.048 6.866

TOTAAL LASTEN 88.484 87.884

RESULTAAT 3.004 240



17 
Jaarverslag Stichting Veldzorg Oosterdel 2021 

 

Schulden korte termijn 
Door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (In 2022 gemeente Dijk en Waard) zijn in 
het najaar 2020 subsidiebedragen overgemaakt bestemd voor onderzoek en het herstel van 
de door de Amerikaanse rivierkreeft aangetaste oevers.  

- Het totale subsidiebedrag bedroeg     €   49.600 

- Hiervan besteed aan onderzoeksactiviteiten   €   47.611 

Niet besteed        €     1.989 
Het niet bestede deel is in 2021 terugbetaald aan de gemeenten Langedijk en 
Heerhugowaard. 

  
 
Verwerking van het resultaat 
Het bestuur besluit om het resultaat ad € 3.004 toe te voegen aan de algemene reserves. 
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Bijlage 1 

 

AFSCHRIJVINGSSTAAT 2021

datum Aanschaf Subsidie Herw. Verkrijgings Afschr Balans Aankoop Afschrij- Balans Rest-

aankoop waarde dering / waarde % 1-1-2021 Verkoop ving 31-1-2021 waarde

Inruil

Grond 2006 150.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000

Gebouw en loswal

Totaal investeringen 2006-2009 1.207.322 1.207.322 0 1.207.322 1.207.322 }

af: definitieve subsidie -1.050.725 -1.050.725 0 -1.050.725 -1.050.725 177.300

bij: herwaardering 20.703 20.703 0 20.703 20.703 }

Vliering werk- en opslagruimte 2014 1.552 1.552 10 910 140 770 150

Aanlegplaats trekkerschuit 2016 4.235 4.235 10 2.557 384 2.173 400

Koziinen NH-zaal, deuren 2016 14.238 -6.737 7.501 10 4.575 675 3.900 750

Wimpels terras Ijsvogel 2017 623 -600 23 0 0 0 0 0

Vernieuwing terras IJsvogel 2017 7.127 -5.285 1.842 0 0 0 0 0

Weidemolen 2019/20 4.258 0 4.258 10 3.852 406 3.446 200

Buitenopslag machines 2020 0 0 10 0 0 0 0 0

0

1.239.355 -1.063.347 20.703 196.711 189.193 0 1.605 187.589 178.800

Inventaris gebouw + werkplaats

Investering 2008 79.822 79.822 8

Otto, Artifax en overige 2009 37.832 37.832 8

af: definitieve subsidie 0 -45.000 0 -45.000 1.000

af: herwaardering 0 -13.827 0 -13.827

Inruil divers materieel 2014 -6.050 -6.050 -6.050 0 -6.050

Doeken en pennen 2014 1.200 1.200 33 0 0 0

Gordijnen, zonneschermen IJsvogel 2017 3.523 -3.500 23 0 0 0 0

Interflame AED 2018 1.260 -1.000 260 0 0 0

Website 2018 1.258 -615 643 33 4 4 0

Vriezer 2019 575 575 20 410 115 295

8 Terrastafels 2020 980 980 20 784 196 588

120.400 -5.115 0 115.285 2.198 0 315 1.883 1.000

Vaartuigen

Langedijker vlet (VZ 2) 2005 9.400 11.807 21.207 10 860 11.807 164 12.503 1.500

Rij-op rij-af schuit  (VZ 1) 2011 18.109 -18.109 0 10 1.500 0 1.500 1.500

Langedijker vlet (VZ 3) 2014 13.000 13.000 20 2.540 1.240 1.300 1.300

Rij-op rij-af schuit  (VZ 4) 2016/18 6.904 6.904 20 3.414 1.241 2.173 700

Maaiboot 2019 9.000 -3.500 1.450 6.950 20 4.080 1.450 1.210 4.320 900

0

56.413 -3.500 -4.852 48.061 12.394 13.257 3.855 21.796 5.900

Werkmaterieel

Wiedeg, acrobat, lichter, cultivator 2014 765 765 33 0 0 0 0

Trekker Steyr 2014 7.502 7.502 33 700 0 700 700

Koolplantmachine 2014 169 169 33 0 0 0 0

Cultivator 2015 800 800 33 0 0 0 0

Rugspuit Horticoop 2015 249 249 33 0 0 0 0

Beregening, messen Meij de Bie 2015 649 649 33 0 0 0 0

Schoffels Sneeboer 2015 410 410 33 0 0 0 0

Kop eg 2016 250 250 33 0 0 0 0

Agria 2016 200 200 33 0 0 0 0

Frontgewichten 7 st a 20 kg 2016 313 313 33 0 0 0 0

Cyclomaaier 2016 575 575 33 0 0 0 0

Hakselaar 2017 2.000 2.000 33 200 0 200 200

Hogedrukreiniger Karcher 2017 399 399 33 0 0 0 0

2 Accubosmaaiers 2017 3.025 3.025 33 300 0 300 300

Compact 40ks-40-M2 strooier 2017 883 883 33 100 0 100 100

Kubota L1361 DW 2017 18.755 18.755 33 0 0 0 0

Bandhooier 2018 550 550 33 132 132 0 0

Hooipers 2018 625 625 33 172 172 0 0

Getrokken kraan 2018 1.750 1.750 33 532 532 0 0

Ferrari 360met 2019 8.603 8.603 20 5.319 1.561 3.758 800

Hierop in mindering boekwinst Köppl 2019 -4800 -4.800 20 -3.840 -960 -2.880

Kubota 1361 4WD + maaiarm 2020 19.982 -6792 13.190 20 10.752 0 2.438 8.314 1.000

6 bosmaaiers 2021 2.879 2.879 33 0 2.879 713 2.167 0

71.333 0 -11.592 59.741 14.367 2.879 4.587 12.659 3.100

TOTAAL GENERAAL 1.637.501 -1.071.962 4.259 569.798 368.152 16.137 10.362 373.927 338.800

65.877 0 65.877


