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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Op de site van Veldzorg is een en ander te lezen over de gebiedsvisie Kanaalpark en over de 

kennismakingsdagen met het hart van de nieuwe gemeente.  

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN LIENEKE ARKESTEIJN 

Ik ben de vrouw van. Mijn man Gerrit is veel bekender dan ik en voorzitter van de stichting. 

Zelf leek het mij ruim drie jaar geleden leuk om ook wat te doen voor Veldzorg. Er werd 

gezocht naar een coördinator zaalhuur en dat heb ik op mij genomen. 

Het eerste jaar (2019) was druk met veel huurders. Ook huurders die de zaal niet goed 

achter lieten zodat er met man en macht geboend moest worden. Toen kwam corona en werd 

het veel rustiger. Ook in die tijd werd een schoonmaakbedrijf ingeschakeld. Nu begint de 

verhuur weer aan te trekken. Veel enthousiaste verhalen over de mooie zalen en dat maakt 

het werk zo leuk.  

Tsja en nu moet ik mijzelf toch maar even voorstellen. Ik ben in 1951 geboren in Limburg en 

daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Na de middelbare school naar Wageningen om te 

studeren en daar kwam ik Gerrit tegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oosterdel.nl/actueel/
https://ipcamlive.com/veldzorg
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Er volgde een periode van ergens wonen en snel weer verhuizen omdat Gerrit van baan 

veranderde. Maar nu alweer 31 jaar woonachtig in Broek op Langedijk in een huis met de 

achtertuin grenzend aan het mooie Oosterdel gebied. Als het aan ons ligt gaan we er 

voorlopig nog niet weg. 

In het tuinhuis kan ik uren genieten van het uitzicht en een mooi boek. Lezen is, naast 

tuinieren en zorgen voor onze hond Geiske, een grote hobby van mij. 

In 2006 stopte ik met werken op de milieuafdeling van de gemeente Waterland en ik heb mij 

naderhand geen moment verveeld. Heerlijk om vrijwilligerswerk te doen waar je hart ligt: de 

Doopsgezinde kerk, de gehandicapte medemens en natuurlijk Veldzorg. 

Lieneke Arkesteijn 

Veldzorg zoekt voor Lieneke een vervanger om de verhuurde zalen in orde te maken 

als ze zelf een keer niet beschikbaar is. Lijkt je dat leuk, meld je dan aan bij 06-

19434988. 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

De voorbereiding van het evenement ‘maak kennis met het hart van de nieuwe gemeente’ 

vroeg veel voorbereidingstijd. Zie hierna voor een kort verslagje van dat evenement. 

Een tweede onderwerp dat het bestuur bezig houdt, is de opvolging van de voorzitter. In 

2023 zit zijn termijn er op en kan hij statutair niet worden herkozen. Dit betekent werk aan 

de winkel om op tijd te voorzien in de opvolging. We zijn weer een paar stapjes verder en 

weten aan welk profiel een nieuwe voorzitter moet voldoen. 

De plannen om het Oosterdel in samenwerking met het Clusiuscollege om te zetten in een 

praktijkleerlocatie zijn besproken met de wethouders van onderwijs en van het sociale 

domein. Bij de provincie, het onderwijsveld en het bedrijfsleven krijgen we veel support voor 

onze plannen, ook financieel gezien. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om ook bij de 

wethouders de handen op elkaar te krijgen voor onze plannen. We hebben nagedacht over 

hoe we de gemeente wel over de streep kunnen trekken. Een praktijkleerlocatie is niet het 

wondermiddel om het landschapsreservaat Oosterdel te behouden, maar kan daar zeker een 

grote bijdrage aan leveren. Wordt dus vervolgd.  

VOGELGRIEP  

In Nederland heerst al maanden de vogelgriep. Ook in Noord-Holland. Vogelgriep wordt door 

wilde (water)vogels overgebracht. Als u in het landschapsreservaat Oosterdel dode vogels 

aantreft, meld dit dan bij eilandbeheer@oosterdel.nl Wij zullen er dan voor zorgen dat ze 

worden afgevoerd. Raak de dode vogels niet aan en geef bij uw melding duidelijk aan op 

welke akker u de dode vogel(s) heeft aangetroffen. 

KENNISMAKEN MET HET HART VAN DE 

GEMEENTE DIJK & WAARD 

Deze mooie coproductie van Museum BroekerVeiling, Stichting Langedijk Waterrijk, Museale 

Schuitenhelling en Stichting Veldzorg Oosterdel heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 23 en 24 

april hebben circa 350 mensen deelgenomen aan de ‘kennismaking met het hart van de 

gemeente Dijk & Waard’. Sommige schippers slaagden erin de passagiers bijna drie uur bezig 

te houden. De enige klacht die we te horen hebben gekregen was dat de wind wel koud was. 

mailto:eilandbeheer@oosterdel.nl


Nieuwsbrief 30, april 2022 

Voor de rest enthousiaste en soms zelfs opgetogen gasten die niet wisten dat er zoveel 

interessante historie in de nabije (woon)omgeving is.  

Een persoonlijk verslag van een vrijwilliger van de Stichting Veldzorg Oosterdel. 

Wat een mooie dag. Als vrijwilliger van Veldzorg mocht ik op zondag met mijn echtgenote 

aan alle belangstellenden koffie, thee of limonade presenteren in één van de zalen van 

Veldzorg. Allemaal mensen met blije gezichten die zin hadden in de activiteiten die nog 

gingen komen. De geserveerde consumptie konden de mensen vervolgens nuttigen, terwijl ze 

keken naar de recent geproduceerde video over Veldzorg en het Oosterdel. Vervolgens 

mochten ze in groepjes instappen in één van de, via Langedijk Waterrijk, gecharterde 

Langedijker koolschuiten. De vaartocht ging vervolgens via Museum BroekerVeiling naar de 

grote molen aan de oostkant van het gebied en vervolgens naar de Museale Schuitenhelling 

van Nico Vader naast de sluis in Broek op Langedijk. Ook de schippers van de koolschuiten 

genoten zichtbaar van het enthousiasme van alle deelnemers die de harde wind op het water 

stoer wisten te trotseren.     

Leuk om te vermelden is dat zich alleen al op zondag 4 personen hebben aangemeld die 

waarschijnlijk vrijwilliger willen worden bij Veldzorg. En ook hadden enkele belangstellenden 

zo genoten van het evenement dat ze bij terugkomst spontaan een donatie deden. Ik doe een 

volgende keer zeker weer mee. 

    
Volle aandacht voor het filmpje over het Oosterdel.       Bij het instappen vanaf het terras in de schuit moet je  

           even goed opletten.  

    
Meteen na het instappen begint de schipper te vertellen over het gebied, daarna is de afvaart.     

En een reactie van een deelnemer op de zaterdag:  

Wat een mooie middag was het zaterdag. Heerlijk weer én er werd alle aandacht en tijd 

gegeven om het mooie gebied te laten zien. Het stukje gereedschap in de kleine koolvlet 

waarover bij de Museale Schuitenhelling, een demonstratie mee wordt gegeven heet een por.  

De por is een wigvormige ronde stalen pen. Als de stalen platen voor de romp van de schuit 

netjes op maat "geknipt" waren, werden er gaten in "geponst" waar de klinknagels dan 

doorheen gingen om de platen aan elkaar vast te maken. Bij het op elkaar leggen van de 

platen, zaten die gaten natuurlijk niet meteen recht tegenover elkaar en dan gebruikte men 

een por om dat wel voor elkaar te krijgen. De por werd in het gat gezet en daarna erin 

geslagen, zodat de gaten zuiver tegenover elkaar kwamen te zitten. 
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Nico Vader, van de Museale Schuitenhelling, is een goede verteller over de historie van het gebied en met  

name over de wijze waarop in vroeger tijden de schuiten werden onderhouden en hersteld. Op de middelste foto 

een POR en op de rechter foto een uitleg hoe je een POR gebruikt.  

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS 

Nog een paar dagen en dan is het 1 mei. We zijn heel benieuwd hoe de huurakkers er dan 

uitzien. We hopen natuurlijk dat iedereen gehoor heeft gegeven aan de oproep om plastic, 
kunststof vaten/containers en kuubkisten te verwijderen, steigers aan te passen en bomen en 
struiken die geen fruit dragen weg te halen.  

Hoewel we geen blad zijn waarin spullen te koop worden aangeboden, maken we deze keer 

een uitzondering. Een van onze huurders had al twee stalletjes en een gereedschapskist 
gemaakt die aan de nieuwe voorwaarden voldoen. Hij heeft uiteindelijk besloten toch geen 

dieren te nemen. Hij biedt daarom de stalletjes en de gereedschapskist aan in ruil voor 2 
kratten Hertog Jan bier. Je kunt hem bereiken op 06-10694847. 

       
De stalletjes. 

   
De gereedschapskist.  
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DE WEIDEMOLEN 

De weidemolen is geplaatst op de akker Luctor et Emergo met de bedoeling ook de naast 

gelegen akkers (Spieringshoek en Lageweide) om te toveren tot plas-drasgebied. We willen 

hiermee een biotoop ontwikkelen voor weidevogels en met name voor de grutto. In totaal 

gaat het om ongeveer 2 bunder. Een geheel andere manier van werken dan waar een molen 

voor bedoeld is, namelijk land droog houden door de waterstand te verlagen. In de afgelopen 

periode is er vanaf de aanvoer in maart 2019 tot heden diverse keren gerapporteerd over de 

stand van zaken in de nieuwsbrieven. Even een opfrissertje zonder in herhaling te treden:  

- Maart 2019 molen gehaald vanaf het PEN dorp uit Alkmaar, 

- December 2019 renovatie van de molen, 

- Maart 2020 buispalen en maalkuip gemaakt, 

- December 2020 molen geplaatst. 

- In de periode van corona is er niet aan de molen gewerkt. 

- Februari 2022 gestart met werkzaamheden voor maalvaardig maken. 

Tot zover een terugblik op de werkzaamheden.  

 

Om te beginnen is in december 2021 geconstateerd dat de damwand van de maalkuip door 

de gronddruk uit verband gedrukt is (zie foto1). Om te voorkomen dat de damwand zou 

bezwijken moest een oplossing bedacht worden. 

 

   
Foto 1  Foto 2 

Waardoor is dit probleem ontstaan? 

Het ontbrak aan zware randbalken die de damwand op zijn plaats moesten houden. De 

damwand is van onvoldoende kwaliteit om lang dienst te doen. Om voor een duurzame 

oplossing te kiezen moest in eerste instantie de damwand in een rechte lijn hersteld worden. 

Dit is gedaan door de wand tot een diepte van 0,90 m te ontgraven en weer in een rechte lijn 

te stellen. Daarna is een hardhouten damwand aangebracht tegen de bestaande aan en is 

een tweede ringbalk van hardhout aan de buitenzijde aangebracht (zie foto 2). De druk bleek 

echter zo hoog  dat dit onvoldoende resultaat gaf. 

Om de wand toch recht te krijgen is in de kuip, onder de waterlijn, nog een ringbalk 

aangebracht. Omdat die altijd onder water blijft is er geen gevaar voor houtrot en is gekozen 

voor vurenhout  (foto3). Op dat moment is ook de waaier (dit is het deel van de pomp dat 

het water op hoogte brengt) in de maalkuip geplaatst. Voor beide werkzaamheden was het 

nodig het water uit de kuip te pompen. 
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Foto 3          Foto 4 

Voordat de waaier geplaatst is, is er een gat in de damwand gemaakt, zodat het water vanuit 

de sloot in de maalkuip kan komen. Na het plaatsen van de waaier is in de andere wand een 

buis aangebracht waar het water via de waaier op het niveau van de akker gebracht wordt 

(zie foto 4).  

Om te voorkomen dat door het opgepompte water de grond zou wegspoelen is een stook 

betontegels ter breedte van 60 centimeter en 2,40 m lang achter de buis aangebracht (zie 

foto 5). 

    
Foto 5        Foto 6 

Aan de ander kant van de molenkuip is een buis aangelegd om het water in de kuip te laten 

stromen. Om te voorkomen dat plantenresten in de maalkuip kunnen komen is aan het 

uiteinde een instroombak gemaakt (zie foto 6). Hier moet nog een vuilrooster in worden 

geplaatst. Alle grond rond de maalkuip is op hoogte afgewerkt en overtollig materiaal is 

afgevoerd. 

 

Voorlopig zijn de werkzaamheden gestopt omdat inmiddels het broedseizoen is aangebroken. 

Na het broedseizoen moet de afdekking van de maalkuip nog worden aangebracht. Aan de 

molen zelf moeten ook nog een paar verbeteringen worden uitgevoerd voor een goede 

werking. Dan zal ook een datum worden bepaald voor de officiële in gebruikstelling.  
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En dit is dan het resultaat (zie foto 7): een draaiende molen op 31 maart 2022 die het water 

op de akker pompt. Vanaf windkracht 3, de rotor maakt dan ca. 60 omwentelingen per 

minuut, wordt 600 liter water per minuut en meer op de akker gepompt. De eerste akker 

wordt op dit moment redelijk nat gehouden en dat is precies de bedoeling. Nu maar zien, en 

dat zal pas volgend jaar zijn, of de overige akkers er ook bij betrokken kunnen worden. 

Daarvoor zal het nodig zijn de tussensloten middels dammen af te sluiten van het 

omringende water. 

 

      
Foto 7            De steltkluut. Deze foto komt van internet en is dus niet in  

            het plas-drasgebiedje gemaakt. 

Veldzorg kreeg de volgende melding binnen: ‘Gisteravond (25.4.22) rond 20.00 uur een 

steltkluut mannetje gespot in het plasdras gebiedje bij de Amerikaanse molen. In Nederland 

is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Dat er ééntje gezien wordt in ons gebied wil 

uiteraard nog niet zeggen dat hij/zij hier gaat broeden. Maar leuk is het wel dat zo’n vogel 

even komt kijken. Nu maar hopen dat het gebiedje met rust gelaten wordt en er geen horden 

vogelaars op afkomen, want dan weten we zeker dat ze niet terugkomen.   

SPONSORING 

Hoewel organisaties die met vrijwilligers werken niet persé hoeven te voldoen aan de regels 

van de ARBO wetgeving, wil de Stichting Veldzorg Oosterdel de vrijwilligers zo veilig mogelijk 
laten werken. Daarom proberen we zoveel mogelijk aan die regelgeving te voldoen. In dat 

kader hebben we een zestal reddingvesten aangeschaft, zodat iemand die van de schuit in 
het water valt gered kan worden. De reddingvesten hebben we voorgedragen bij ‘Betrekken 
bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland’ voor een subsidiebijdrage. En die aanvraag 

is gehonoreerd. We hebben het aanschafbedrag van de vesten teruggekregen. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee.  

Vorige maand kregen we ook jassen aangeleverd. Die kregen we, met een hele kleine 

bijbetaling van ‘Betrekken bij Groen van het Landschap Noord-Holland’. Die naam lijkt op die 
van de subsidieverstrekkers van de reddingvesten, maar het is niet dezelfde organisatie. Het 
Landschap Noord-Holland heeft van de Postcodeloterij geld gekregen om vrijwilligers in een 

jasje te steken en daar hebben wij gebruik van gemaakt. Wij behoren wel niet tot het 
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Landschap Noord-Holland, maar onze vrijwilligersgroep mag wel gebruik maken van de 
kennis en kunde en apparatuur die het Landschap in huis heeft.  

    
Vrijwilligers met hun nieuwe jas. Logo van het Landschap en van de Postcodeloterij erop. 

WONEN PLUS WELZIJN 

 
De ontmoetingsgroep Doet en Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in Veldzorg gaat weer van 
start!  

Vind u het fijn om even een praatje te maken, een kopje koffie te drinken of heeft u zin in 

een gezellig spel of een leuke activiteit?  

Kom dan elke maandagmiddag vanaf 2 mei van 13:30 tot 15:00 naar Veldzorg in Broek op 

Langedijk. De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom. Ontvang je 

graag meer informatie? Neem contact op met Wonen Plus welzijn via: 

f.blokker@wonenpluswelzijn.nl of via het telefoonnummer: 0226-318050.  

We zien u graag op 2 mei in Veldzorg! 

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK 

De vrijwilligers hebben zich de afgelopen tijd voornamelijk bezig gehouden met het weghalen 
van braamstruiken. Die dingen zijn echt een ramp. Ze vormen een ondoordringbaar oerwoud, 

dus moesten ze gesnoeid worden. Tegenwoordig proberen we ze ook uit te spitten, maar daar 
was nu geen tijd voor. Daarom zijn ze zo kort mogelijk afgeknipt.  
Op 2 april ging de eerste ploeg aan de gang. 

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
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Dit zou dus riet moeten zijn, maar al die groene slierten is braam. Hier de nog lege tonnen om de bramen te 
vervoeren. 

   
In ‘gevecht’ met de bramen en daarnaast het resultaat na 3 uur snoeien.  

 
En dan zijn de tonnen vol en gaan ze naar de takkenril waar ze rustig dood kunnen gaan. 

Gevolgd door een tweede groep op 8 april.  

   
De tweede groep vond de tonnen maar onhandig en rolde de bramen op, maar de hoeveelheid die van de  

akker kwam is opnieuw indrukwekkend.  
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En weer een schipper erbij. Onze tweede varende vrouw. 

En de derde ploeg op 9 april. Komt er dan nooit een einde aan die bramen?  

   

Op 12 april is de groep opgesplitst. Twee personen gingen naar de aardappelakker om te 
eggen en de anderen… jawel die mochten weer bramen snoeien.  
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Dat eggen was hard nodig. Het had flink geregend en het onkruid had zijn kans schoon gezien.  

    
Na het snoeien is een bakkie wel erg lekker en het is meteen een goed moment om de zaak nog eens te 
overdenken. 
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Voor de koffie zijn de ‘eggende’ mannen ook even langs gekomen.  

   
En dan is het tijd om de ‘bramenoogst’ weg te brengen naar de takkenril, die zijn nut al volop bewezen heeft.  

Op 15 en 16 april is er weer een bijzondere gebeurtenis voor de vrijwilligers. We hebben een 
aantal mensen die heel lang geleden (soms wel 40 jaar) trekker gereden hebben en een 

aantal die nog recent met de trekker aan de gang zijn geweest. Maar met rijden op een 
trekker ben je er niet. Je hebt namelijk ook machines die je er achter hangt en dan moet 
bedienen. Onze machines zijn niet bepaald splinternieuw, dus die hebben inmiddels een 

gebruiksaanwijzing die niet in de boekjes staat.  

Daarom was het nuttig om twee lessen in te plannen. Één voor diegenen die al lang niet meer 
met een trekker bezig geweest zijn en één voor de mannen die bekend zijn met het werk. We 

hebben een docent van het Clusiuscollege bereid gevonden om, samen met onze Dirk Jan, 
deze lessen te verzorgen. Hoewel er soms onduidelijkheid tussen de verschillende personen 
ontstond over het aankoppelen van een machine, waren het uiteindelijk zinvolle 

bijeenkomsten. We hebben nu weer wat meer mensen die met een trekker kunnen werken, 
hoewel nog niet iedereen dan met trekker + machine de schuit op mag. Daar moeten 

sommigen nog wat meer ervaring voor opdoen.  
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En zo gingen er op 16 april maar liefst vier schuiten op weg. Links achter een schuit met trekker erop, rechts een 
schuit met alleen ‘studenten’ en vooraan links een schuit met mannen die ‘gewoon’ in het gebied gingen werken. 
Daarna zou ook de schuit die helemaal vooraan ligt nog naar de lesakker gaan, maar die moest even wachten op 

wat rustiger vaarwater. Een zeldzaamheid dat de schuiten alle vier tegelijkertijd in gebruik zijn.  

 

 
Leuk hoor, zo’n kraantje bedienen.  

Op 19 april is de groep opnieuw gesplitst. De ene groep ging weer de aardappelakker 
onkruidvrij maken met de eg en de andere is begonnen met de rabarberakker. Die zat vol 

met onkruid en had zo’n harde bovenlaag dat er met een wieder of schoffel niet doorheen te 
komen was. Daar hebben we nu een kleine frees voor gekocht. Op 22 april is er nog een 
groep mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn. Nu de tweede rabarberakker nog, 

maar eigenlijk zou het dan eerst een keer moeten regenen. Het is ook nooit goed in de 
tuinbouw, dan klagen we weer dat het te nat is en nu is het weer te droog.  
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Een flinke ploeg volk.             Zo zag de akker er uit bij de start.    Wat de frees laat staan, wordt met 

                de wieder eruit gewipt.  

      
Zo mooi is het in het Oosterdelgebied. Een feestje om te mogen         En dit is het eindresultaat. 
werken!       

Met de trekker en een frees erachter gaat het natuurlijk sneller, maar dat kan niet op de 
rabarberakker, want dan frees je ook de planten om.  

 
Met de frees achter de trekker gaat het veel sneller, maar  

dan moeten er geen planten groeien die je wilt behouden.  



Nieuwsbrief 30, april 2022 

En uiteraard was een grote schoonmaak nodig voor het kennismakingsweekend. Ook daar 
zijn vrijwilligers mee bezig. Hier ligt het terras er alweer schoon bij en worden de ramen 

gelapt. 

     
Voordat je mensen kunt ontvangen moet de zaak er spik en span bijliggen. Dus schrobben en poetsen maar.  

Denkt u nu, dat is toch wel heel gezellig zo samen aan de gang voor het 
broodnodige onderhoud van de akkers van het landschapsreservaat Oosterdel, 

meldt u dan aan als vrijwilliger. Wij gaan alle dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur naar de akkers om te werken. We hopen ook nog een ploeg 
op donderdag te kunnen samenstellen. We werken via een rooster. Heeft u nog een 

paar uurtjes vrij, meld u dan aan. 

Voor meer informatie of aanmelden kun je een e-mail sturen naar: 
vrijwilliger@oosterdel.nl of bellen met 06-23641780. 

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. 

mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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/
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► 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.  

 

https://oosterdel.nl/help-mee/
mailto:beheerder@oosterdel.nl?subject=uitschrijven%20nieuwsbrief

