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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN CATHARINUS JELSMA 

Mijn naam is Catharinus Jelsma, ik ben 64 jaar en woonachtig in Broek op Langedijk.  

Ergens in het begin van 2019 ben ik door voorzitter Gerrit Arkesteijn gevraagd om toe te 

treden tot de Raad van Advies van de stichting Veldzorg. Deze raad van advies heeft vooral 

de taak/rol om gevraagd en ongevraagd advies te geven over het door het bestuur gevoerde 

en nog te voeren beleid. Halfjaarlijks vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de raad 

van advies. Als uitvloeisel hiervan heb ik me vorige winter intensief bemoeid met de 

voorbereiding en uitvoering van de door de gemeente Dijk en Waard gesubsidieerde proeven 

om in totaal circa 1.200 meter walkant op  duurzame wijze te herstellen.  

Het in stand houden van een prachtig cultuurlandschap van 80 ha, nota bene letterlijk bijna 

in onze eigen achtertuin, is voor mij erg inspirerend en heeft mij vorig jaar doen besluiten 

om, voorlopig voor 2 halve dagen in de maand, als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vooral het 

werken op de akkers van Veldzorg vind ik heerlijk om te doen. En onder leiding van Jaap 

Kostelijk ga ik dit voorjaar ook werken aan het gebruiksklaar maken van de weidemolen. Ik 

heb er nu al zin in.  

 

https://ipcamlive.com/veldzorg
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Nog even in het kort iets over mijn (professionele) achtergrond: 

Na mijn jeugd in Friesland en mijn studie cultuurtechniek/geohydrologie in Wageningen ben 

ik in 1991 met ons jonge gezin in Broek op Langedijk neergestreken. We hebben het in ons 

huis in de  Stern, pal ten noorden van het Oosterdel en met ’s winter uitzicht op de 

composthoop van Veldzorg, na 31 jaar nog steeds heel erg naar onze zin. Na mijn afstuderen 

heb ik eerst  5 jaar met veel plezier als adviseur bij een groot landedijk adviesbureau gewerkt 

(Grontmij) en vervolgens 15 jaar in diverse  management- en directiefuncties bij een echte 

Noord Hollandse aannemer in de grond-, weg- en waterbouw en Milieutechniek (De Vries & 

van de Wiel) uit Schagen. In 2005 heb ik er bewust voor gekozen om als zelfstandig 

ondernemer verder te gaan en me vooral te gaan richten op het her-ontwikkelen van 

verontreinigde locaties en gesloten vuilstortplaatsen. Uiteindelijk bleek dat ik helaas iets te 

vroeg was met dit business concept. De laatste 8 jaar van mijn werkzame leven heb ik in 

opdracht van 2 gemeenten (Harderwijk en Beverwijk) een tweetal zeer grote 

bodemsaneringen begeleid en ook nog een tijdje op Curaçao een adviesbureau (mede) 

gerund. In de loop van 2018 ben ik uiteindelijk grotendeels gestopt met werken. 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

Noteer de volgende data in uw agenda. Op 23 en 24 april organiseert Stichting Veldzorg 

Oosterdel in samenwerking met Langedijk Waterrijk, Museum BroekerVeiling en de Museale 

Helling het evenement: ‘maak kennis met het hart van de nieuwe gemeente’. Zegt het voort, 

zegt het voort. Dit zou eerder in september 2021 plaatsvinden maar was toen, door de 

geldende coronamaatregelen, niet te organiseren. Wat Corona betreft zijn de vooruitzichten 

nu een stuk rooskleuriger. In de februarivergadering zijn de eerste voorbereidingen vanuit 

het opgestelde draaiboek besproken. 

Stichting Veldzorg Oosterdel heeft veel machines. Te veel om allemaal op te slaan in ons 

werkgebouw. Noodgedwongen staat het nodige materiaal op één van de akkers in het 

Oosterdel. Dat is geen fraai gezicht en de machines worden er ook niet beter van. We zijn 

naarstig op zoek naar een ruimte die we kunnen huren om onze machines op te slaan. Het 

liefst natuurlijk een ruimte die via het vaarwater te bereiken is. Heeft u, of weet u, een 

ruimte die met onze trekkerschuit te bereiken is, dan houden we ons van harte aanbevolen. 

Wilt u in dat geval contact opnemen met Jaap Kostelijk onze beheerder beheer@oosterdel.nl 

Op 10 februari bezocht Annette Groot, wethouder met openbare ruimte en groen in haar 

portefeuille, het hart van de nieuwe gemeente. Langedijk heeft de afgelopen jaren dankzij 

wethouder Ad Jongenelen enorm aan de weg getimmerd om de problematiek van de 

Amerikaanse rivierkreeft, een invasieve exoot, op de kaart te zetten. Annette Groot heeft nu 

met eigen ogen gezien welke schade er in het cultuurlandschap is aangericht. De kreeft is 

natuurlijk niet de enige veroorzaker van die schade maar speelt zeker een rol. Bovendien 

beïnvloed deze exoot de waterkwaliteit door zijn knaag en graafgedrag bepaald niet in 

positieve zin. Annette gaat verder op het pad dat Ad Jongenelen heeft gebaand. 

Het jaarverslag 2021 is vastgesteld. Onze vrijwilligerscoördinator heeft in een vroeg stadium 

een mooie voorzet gegeven. Deze is door de penningmeester en bestuurslid PR en 

communicatie gebruikt om een definitief concept te maken dat in de vergadering van februari 

is vastgesteld. Het jaarverslag is te downloaden dan wel te lezen op onze site. We hebben 

nog nooit zo vroeg in het jaar onze publieke verantwoording afgerond.  

BEHEER AKKERS 

Een deel van de akkers van landschapsreservaat Oosterdel worden door de Stichting Veldzorg 
Oosterdel verhuurd. Op die manier proberen we de akkers zoveel mogelijk te beheren zoals 

mailto:beheer@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2022/02/21-jaarverslag.pdf
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dat ook voor de verkaveling het geval was. Daarmee willen we voldoen aan onze doelstelling 
‘het behouden van de cultuur-historische waarden van het gebied’. Uiteraard is dat niet 
honderd procent haalbaar, want dan zouden de huurders hun akker helemaal moeten 
bebouwen met producten. Daarom hebben we een aantal concessies gedaan: slechts 25% 
van de akker hoeft beteeld te worden, fruitstruiken en -bomen zijn toegestaan mits niet te 
hoog, een stalletje voor vee kan. Om de huur voor zoveel mogelijk mensen haalbaar te 
maken is de prijs laag. Daarmee voldoen we aan een ander doel van de stichting, namelijk 
zoveel mogelijk mensen bij het gebied betrekken.  

Wat vragen we daarvoor terug? Dat de huurders hun akkers netjes houden en binnen de 
gestelde regels hun akker bewerken. De afgelopen jaren hebben we door gebrek aan tijd en 
mensen te veel zaken gedoogd. Daardoor is er een wildgroei aan steigers, bouwsels en 
andere zaken op de akkers ontstaan. Daar willen we nu een einde aan gaan maken om weer 
een gebied te worden waar we trots op kunnen zijn, een echt ‘hart van de gemeente Dijk en 
Waard’ waar bezoekers na afloop met plezier aan terugdenken.  

Inmiddels is het nieuwe huurcontract in werking getreden. Dat betekent voor de huurders dat 
we in het komende jaar gaan schouwen en handhaven op basis van wat in dat huurcontract 
staat. Over het algemeen zijn de meeste zaken niet nieuw, maar we gaan wel beter in de 
gaten houden of de regels worden nageleefd. Dat doen we in fasen.  

Als eerste gaan we kijken naar de aanwezigheid van steigers, bomen en struiken die geen 
fruitboom of -struik zijn en landbouwplastic, containers en kuubkisten. We hebben voor deze 
zaken gekozen omdat ze vrij eenvoudig door de huurder zijn te verwijderen of aan te passen. 
Deze zaken moeten op 1 mei 2022 in orde zijn.  

De aanwezige steigers moeten worden afgebroken totdat er nog slechts twee palen met een 
tussenplank over zijn om de schuit of boot aan vast te leggen. Op die manier kan de 
plantengroei in de oever zich nog dit jaar gaan herstellen, terwijl er toch redelijk eenvoudig 
op de akker kan worden gestapt.  

 
Dit mag. Makkelijk om boot of schuit en vast te leggen en de plantengroei kan de oever vastleggen.  

Bomen en struiken zijn in het voorjaar kaal en dan zijn ze redelijk makkelijk uit te graven en 
af te voeren naar de gemeentewerf. Wie wacht tot ze vol in blad staan heeft een aanzienlijk 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2021/09/21-Definitieve-huurovereenkomst-2021.pdf
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zwaardere klus. Fruitstruiken en -bomen die hoger zijn dan de toegestane 1 en 2 meter 
moeten zo snel mogelijk gesnoeid worden.  
 

Dit zijn geen fruitbomen dus die moeten voor 1 mei worden verwijderd.  

Dit zijn geen fruitstruiken, dus past niet op de akkers en moeten ook voor 1 mei weg zijn. 

Kunststof containers horen niet in het landschapsreservaat thuis. Dat geldt ook voor 
landbouwplastic. Kuubkisten zijn gebruikt in de bollenteelt en zitten vol met gifstoffen. Dat 
past niet in een biologisch beheer. Na 1 mei hopen we op mooi weer, dus de huurders die 
deze containers of kuubkisten als stal gebruiken hebben ze dan minder hard nodig om hun 
dieren beschutting te bieden. Er is dan nog tijd om stalletjes te bouwen die wel aan de 
voorwaarden voldoen voordat de winter invalt.  
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Na 1 mei zien we dit dus niet meer op de akkers staan.  

Of dit 
 

en hoort ook dit tot het verleden. 
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Dit is wel toegestaan. Is ook kunststof, maar is waterdoorlatend en je kunt in het gebied niet telen zonder afdek 
netten/-doek, dan hebben de ganzen vrij spel. De netten of doek dan wel vastzetten met pennen en niet met 

vuilniszakken gevuld met zand.  

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.  

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  

Sinds 18 januari zijn de vrijwilligers weer op de akkers aan het werk. Jammer genoeg is er 
sinds die tijd toch weer vrij veel regen gevallen, dus kunnen we niet al het werk doen wat 
eigenlijk nodig is, maar we zijn heel blij dat we weer aan de gang zijn. We hopen nu op wat 
droger weer, want op een deel van de akkers mag maar tot 15 maart gewerkt worden. Deze 
akkers liggen in het beschermde broedgebied, daar mogen we tussen 15 maart en 15 juni 
niet werken. Voor die tijd moeten ze gemaaid zijn.  

Overigens zitten we niet zonder werk, want andere werkzaamheden kunnen gewoon 

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
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doorgaan. Zo hebben we een akker leeg moeten halen, omdat de huurder met de noorderzon 
vertrokken was. Jammer genoeg gebeurt dat af en toe. De meeste huurders laten bij vertrek 
hun akker netjes achter, maar deze vond dat kennelijk niet nodig. Net erg fatsoenlijk en het 
levert ons veel extra werk op waar we eigenlijk geen tijd voor hebben. Gelukkig hadden we 
een vrijwilliger die de aanhanger van de zaak mee kon nemen, daardoor was de troep in twee 
ritten afgevoerd, want als we het met het aanhangertje van Veldzorg hadden moeten doen 
waren we wel een paar dagen bezig geweest. Om u een idee te geven wat er allemaal op de 
akker lag en inmiddels is weggehaald geven de volgende foto’s een mooi beeld. Ze spreken 
voor zich.  

   

   
                                                              Eerste lading voor de stort.  

Dan zijn we ook druk om onze eigen akkers in orde te brengen. Zo hebben de vrijwilligers 
inmiddels de gereedschapsakker weer netjes gemaakt. Er is een aanhanger vol planken vanaf 
gekomen, verder een bankje, tafel, pallets enzovoort. Die spullen hebben niets te zoeken op 
een akker waar ons groot materiaal opgeslagen staat. Helaas kunnen we niet beschikken over 
een overdekte ruimte waar we de machines kunnen stallen, dus moet het op deze manier. 
We begrijpen heel goed dat dat eigenlijk niet kan, maar we moeten roeien met de riemen die 
we hebben. Voor de machines is het natuurlijk ook niet goed, die roesten in de open lucht 
veel sneller dan in een machineschuur. Wie weet wil de nieuwe gemeente meewerken aan de 
bouw van een gereedschapsschuur, maar dat blijft dan voorlopig nog toekomstmuziek. In 
ieder geval ziet de akker er nu weer netjes uit.  

Een tweede akker die een opknapbeurt goed kon gebruiken is de stortakker. Hier zijn we al 
diverse keren bezig geweest, maar nu lijkt het toch tot een goed einde te komen. We hebben 
er inmiddels weer een vrijwilliger bij gekregen die ongeveer alles kan. Daar maken we dus 
dankbaar gebruik van. Doordat we nu meer vrijwilligers hebben die overal voor ingezet 
kunnen worden, konden we de stortakker nu met groot materiaal aanpakken. Een vrijwilliger 
die de hakselaar kan bedienen en de andere die met de kraan de storthopen uit elkaar kan 
trekken. De anderen stoppen de takken in de hakselaar, zagen boomstammen in stukken en 
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gaan de bramen te lijf. Op die manier zijn ze een aantal dagen aan de gang geweest. 
Daarvoor waren er ook al mensen met de hakselaar bezig, maar nog niet met de kraan. Dat 
ging lang goed, maar de hoop die nu uit elkaar moest worden gehaald was helemaal overdekt 
met bramen en dan lukt het uit elkaar halen niet meer met de hand. 

Met de hakselaar 
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en met de kraan. Hiermee kun je flinke stappen maken in het opruimproces.  

   
Maar ook handwerk blijft nodig.  
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De akker is nog niet klaar, maar het begint nu op te schieten. Wat niet opschiet is dat 
sommige mensen het idee hebben dat ze onze stortakker ook voor zichzelf kunnen gebruiken. 
Zo lagen er een stuk of 50 door de buxusmot aangevreten buxusstruikjes. Te lui om het naar 
de gemeentewerf te brengen.  

 
De buxusstruikjes. Graag de volgende keer bij de gemeentewerf brengen, onbekende storter!!  
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En dat krijg je er dan van. Aan de buxus zat nog veel grond en die verstopte de hakselaar.  

Maar ook een aantal van onze andere akkers hebben een opknapbeurt nodig en één daarvan 
was op 5 februari aan de beurt. Er stonden nog al wat bramen op. Dat is in het gebied best 
een groot probleem. In het verleden zijn ze vaak alleen afgemaaid, maar de laatste jaren 
proberen we het op een andere manier. Alle bramen die bovenop de akker staan, worden zo 
veel mogelijk uitgespit en de bramen die in de oever groeien worden zo kort mogelijk 
afgeknipt. Door dat jaar na jaar te doen, krijgt de braam er uiteindelijk genoeg van en stopt 
met groeien. Dat duurt overigens best een paar jaar, dus steeds opnieuw het gebied 
controleren is van belang. Het bramensnoeisel moet overigens niet op de grond worden 
gelegd, want dan lopen de ranken weer uit en ben je verder van huis dan voor die tijd.  
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Je hebt heel veel spullen nodig op een akker. Onder andere koffie of water voor een korte pauze tijdens het werk. 

   
En dit is het verschil na een ochtendje werken. Links voor en rechts na gedane arbeid. 

Hoewel het onderhoud dus steeds beter gaat, komen we nog steeds mensen te kort om het 
gebied echt helemaal op orde te krijgen en te houden, dus heeft u nog een paar uurtjes over, 
meld u aan. Vele handen maken licht werk. Wij gaan nu alle dinsdagen, vrijdagen en 
zaterdagen van 9.00 tot 12.00 naar de akkers. Maar we zouden ook graag op donderdag een 
groep vrijwilligers naar de akkers laten gaan. 
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Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-32641780 of een e-mail sturen naar: 
vrijwilliger@oosterdel.nl. Als u niet zeker weet of het werken op de akkers iets voor 
u is dan is het natuurlijk ook altijd mogelijk om het een keertje uit te proberen.  

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.  
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