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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD
Tijdens het kennismakingsweekend van 23 en 24 april is onze nieuwe promotiefilm ten doop
gehouden. U kunt deze film bekijken door op deze link te klikken. Soms start de film niet bij
de start, maar ergens middenin. Door helemaal links op het rode balkje in de film te klikken
komt u wel aan het begin van de film terecht.
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel.
https://ipcamlive.com/veldzorg

EVEN VOORSTELLEN

PETER SNOEK

Hallo ik ben Peter Snoek. Ik ben geboren en getogen in Heerhugowaard, ik ben 68 jaar en
ben al 48 jaar getrouwd met Hilda. We hebben twee kinderen en acht kleinkinderen. Mijn
werkzame leven is begonnen bij een loodgieter in Schagen. De laatste 26 jaar bij Breman
Noord Holland in Heerhugowaard. Mijn hobby's zijn klussen thuis maar vooral bij een ander.
Sport is ook een hobby vooral kijken. Ik heb wel gevoetbald op het veld en in de zaal. Ik ben
nu ongeveer 1 jaar vrijwilliger bij de Stichting Veldzorg Oosterdel.

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
Deze maand is er geen bestuursvergadering, dus is er ook geen verslag, maar dat wil niet
zeggen dat het bestuur zich niet ergens mee bezig houdt.
Het Museum BroekerVeiling is de afgelopen weken veel in het nieuws. In de slipstream
daarvan ook het Oosterdel. Leuk om te lezen en fijn om te ervaren dat zowel het Museum als
het Oosterdelgebied in de picture is bij het gemeentebestuur. Het Oosterdelgebied is in de
race om de komende jaren een proefgebied te worden om de waterkwaliteit te verhogen. Een
initiatief van gemeente en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Met
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belangstelling wachten we af hoe dit zich gaat ontwikkelen. Met belangstelling wachten we
ook af wat de raad gaat beslissen over de ondersteuning van het Museum. Wordt er alleen
gekeken naar de financiële steun die wordt gevraagd of speelt het inzicht welke waarde het
museum, inclusief het Oosterdelgebied, toevoegt aan de kwaliteit van de leefomgeving van
de gemeente ook een rol.
Met haar bijzondere ontstaansgeschiedenis en karakteristieke verschijningsvorm voegt dit
authentieke landschap, met het daaruit voortgekomen rijksmonument de BroekerVeiling, iets
unieks toe aan de regio. Het verbreedt en verdiept het regionale cultuurverhaal over handel
en creativiteit. Het veilen van groenten bij afslag is in onze gemeente uitgevonden. Het
vertelt het verhaal over de agrarische cultuur, over de zaadveredeling die hier is begonnen en
over de met de hand aangelegde landschapsiconen.
Het cultureel erfgoed is een pareltje. Nagenoeg iedereen die kennismaakt met het
Oosterdelgebied krijgt een glimlach op het gezicht en is verrast door dit mooie en bijzondere
plekje. Het geeft glans aan de regio en het vormt het hart van de gemeente Dijk en Waard.
De gemeente ontleent er zeker zijn identiteit aan. In veel ontwikkelplannen van de gemeente
speelt het Oosterdelgebied dan ook een hoofd- dan wel een bijrol.
Niet voor niets zetten talloze vrijwilligers zich in om Veiling en het Oosterdelgebied te
behouden voor het nageslacht. Diverse mensen vinden er een zinvolle dagbesteding.
Huurders zijn trots een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuurhistorie. Meer dan
150 adoptanten willen het gebied behouden. Bedrijven, die uit dit gebied zijn voortgekomen,
zijn vaak gulle sponsors. Museum en Stichting Veldzorg hebben veel impact op de kwaliteit
van de leefomgeving van Dijk en waard. "Impact”. Het bedrijfsleven begint het steeds meer
te begrijpen gelukkig. Alleen winst maken of naar de centen kijken is niet meer voldoende.
De impact van alles wat je doet – op milieu en inclusieve samenleving – is minstens zo
belangrijk.
Het bestuur wenst de raad heel veel wijsheid bij de beslissing over de toekomst van het
Museum en in het kielzog daarvan van het Oosterdelgebied.

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.

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS
Onze oproep om toch vooral snel te beginnen met het opruimen van berenklauw,
distels en bramen is jammer genoeg niet door alle huurders opgevolgd. Wie door
het gebied vaart ziet op sommige akkers metershoge berenklauw in bloei staan,
warrige bossen bramen en veel distels die zeer binnenkort gaan bloeien en zaad
vormen. Nogmaals u dient deze planten zo snel mogelijk aan te pakken. Wie zelf
niet kan maaien kan Richard Bruin inhuren. Die kan de akker maaien of frezen.
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Inmiddels hebben een aantal huurders een mail ontvangen om toch vooral hun steiger aan te
passen aan het huurcontract en om bomen en struiken te verwijderen die geen fruitboom of
struik zijn en containers en kuubkisten van de akker te halen. Gelukkig hebben een aantal
huurders dat inmiddels gedaan of zijn er mee bezig.
De datum voor het weghalen van teveel bebouwing is 1 september. De volgende bebouwing
is toegestaan:
Een schutstalletje voor dieren (als die op de akker zijn) met een maximum van 3
stuks per akker en een afmeting van bij voorkeur (h x b x l = 110 x 80 x 120 cm)
andere afmetingen kunnen ook mits de hoogte en het totale oppervlak niet wordt
overschreden.
Een gereedschapskist van maximaal (b x l x h) = 100 x 200 x 50 cm.
Een platglasbak eveneens van maximaal 100 x 200 x 50 cm.
Er zijn huurders die denken dat ze gewoon door mogen gaan met de hoeveelheid bebouwing
die ze al hadden, maar dat klopt niet. Per 1 januari 2022 geldt voor iedereen het nieuwe
huurcontract (waar overigens bijna hetzelfde instaat als in de oude contracten) en daar staan
de hierboven genoemde afmetingen in. Mensen die het niet met deze maten eens zijn,
konden dat vorig jaar laten weten door een mail te sturen dat ze stopten met de huur. Wie
dat niet gedaan heeft is akkoord gegaan met het nieuwe huurcontract. We begrijpen best dat
het voor een aantal mensen niet prettig is dat ze hun akkers moeten aanpassen, maar zo
langzamerhand is er op een aantal akkers een wildgroei aan bebouwing ontstaan en dat past
niet in ons gebied. Nu het Oosterdelgebied in het hart van de gemeente Dijk en Waard is
komen te liggen, is er ook meer aandacht voor het gebied. Daarom worden de regels, die al
jaren bestaan, nu gehandhaafd. We doen dat rustig aan, vandaar dat we per 1 mei een
aantal regels hebben aangescherpt en dat doen we per 1 september nog een keer. Op die
manier heeft iedereen ruim de tijd om de gewenste aanpassingen uit te voeren.
Op 1 juni was er eindelijk weer een bijeenkomst voor onze huurders. Die is behoorlijk goed
bezocht. Marianne Zeedijk van de gemeente Dijk en Waard hield een presentatie over het
plan Kanaalpark, waarna er vragen gesteld konden worden. Veel aanwezigen maakten zich
zorgen over het behoud van het Oosterdelgebied in het plan en hebben dat bij Marianne
kenbaar gemaakt. Voor een deel kon ze de zorgen wegnemen, maar niet bij iedereen. Na de
presentatie en de pauze zijn er nog veel vragen gesteld over o.a. het huurcontract maar ook
over het onderhoud van de akkers en de mogelijkheid tot het gezamenlijk lenen/gebruiken
van gereedschap. Geert en Jack, werkbegeleiders van Oosterheem, vertelden over het maken
en gebruiken van compost en zijn bereid om daar op een avond uitleg over te komen geven.
Ook over de manier van frezen, en dan met name de diepte waarop je dat zou moeten doen,
kwam aan de orde. Het bestuur is bezig om een datum te prikken om Jack en Geert de kans
te geven aan belangstellende huurders meer uitleg te geven over het composteren en andere
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zaken die huurders bij de teelt bezig houden. Op dit moment denkt het bestuur aan de week
van 29 augustus – 2 september. De uiteindelijke datum wordt nog bekend gemaakt. Het
bestuur kijkt ook of er een forum kan worden opgericht waar huurders met elkaar contact
kunnen hebben. Via zo’n forum kan dan gekeken worden of er mensen zijn met wat
professioneler gereedschap dat ze willen inzetten (eventueel tegen betaling) op andermans
akkers. Kortom: het was een zinvolle avond voor de aanwezige huurders.

SPONSORING
Van Bejo Zaden BV uit Warmenhuizen hebben wij deze maand diverse verschillende zaden
ontvangen. Die zijn bedoeld om een aantal van de akkers die wij zelf beheren in te zaaien.
Daar zitten bloemmengsels bij voor de bijen, maar ook een tweetal groenbemesters voor een
aantal akkers die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Niet alleen leverde Bejo de zaden, maar
we mogen ze ook nog door loonwerker Richard Bruin laten inzaaien. Richard heeft voor het
zaaien betere apparatuur dan wijzelf hebben en hij weet heel goed hoe je moet zaaien, dus
een grotere kans op een goed resultaat. We zijn heel blij met de ondersteuning die we van
Bejo Zaden BV mogen ontvangen.

WONEN PLUS WELZIJN

De ontmoetingsgroep Doet en Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in Veldzorg is weer
begonnen! In de zaal genaamd: De IJsvogel.
Vindt 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 op maandagmiddag van 13:30 tot 15:00 naar Veldzorg, Dorpsstraat 86 in Broek op
Langedijk. De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom. Ontvangt u
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 maandagmiddag in Veldzorg!

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK
Hoewel er steeds meer vrijwilliger naar de akkers gaan om die te onderhouden,
komen we zeker in de zomer mensen te kort. Vooral op de vrijdag en zaterdag
vallen er gaten. Dus, mocht u een ochtendje over hebben en die aan wat
lichamelijke arbeid willen besteden, dan bent u van harte welkom. We werken van
9.00 tot 12.00 uur. De koffie is klaar vanaf 8.30 uur en ook na afloop is er koffie
voor wie dat wil. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar:
vrijwilliger@oosterdel.nl of bellen naar 06-23641780.
Wat hebben de vrijwilligers zoal gedaan in de afgelopen periode? Heel veel en niet alleen op
de akkers, maar ook in de werkplaatsen en rondom het gebouw. Bijna overal zijn in de
afgelopen periode extra elektrapunten aangebracht, zodat we nu zonder verlengsnoer de
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schuiten na de regen kunnen leegpompen of onze elektrische schuit kunnen opladen. Hierbij
hebben we al rekening gehouden met een verdere elektrificatie van onze schuiten. Dan is er
heel veel onderhoud geweest aan onze machines, die worden steeds vaker gebruikt en dus
hebben ze meer onderhoud nodig.

Een van de plekken waar stroom moest komen.

Ook rondom het gebouw is er steeds onderhoud nodig
Hier wordt een afdekplaat verwijderd om de kapotte
plank eronder te kunnen vervangen.
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De VZ 3 wordt onderhanden genomen, zodat de
motor nu weer als een zonnetje loopt.

De licht gekleurde planken (links) zijn klaar. Rechts
zit nog een gat dat gedicht moet worden. Dan ziet de
brug tussen Oosterheem en Veldzorg er weer netjes
uit.

In de werkplaats wordt ondertussen druk geboord
en geschroefd aan nieuwe onderdelen.

De rabarberakkers zijn een constante in het onderhoudsplan geworden. U heeft daar al een
paar keer iets over kunnen lezen, maar nu even een overzicht van wat er zoal gedaan is om
deze akkers weer op peil te krijgen. De afgelopen jaren is er bijna geen onderhoud aan deze
akkers gedaan, wegens gebrek aan mensen. Een paar keer hebben vorig jaar een aantal
vrijwilligers de blaren op hun handen geschoffeld, maar het was geen doen, zoveel onkruid
stond er op deze akkers. We hebben ze toen noodgedwongen maar aan de natuur over
gelaten. Maar dit jaar hebben we de zaak toch weer opgepakt. Meer vrijwilligers en de
aanschaf van een betere frees hebben dat mogelijk gemaakt.

Op 18 april zagen de rabarberakkers er zo uit.
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Na het frezen knapte dat meteen lekker op.

Dat frezen en schoffelen van de akker is tot op heden doorgegaan. Tussendoor moest een tijdje gestopt worden
met dit werk, omdat het veel te droog was. De akkers waren keihard, daar komt een frees niet meer doorheen.
Gelukkig zijn een paar van onze vrijwilligers ook lid van de brandweer en die wisten met die droogte wel raad. Op
één van hun oefenavonden hebben ze de akkers van water voorzien. Leuk voor hun en fijn voor ons.

Een lekker fris ‘regenbuitje’ voor onze kurkdroge akkers.

Na de brandweerregen kon er weer gewerkt worden. En daarbij kregen we op 20 mei ook nog hulp van een
hele ploeg vrijwilligers van DoesGoed (zie ook Nieuwsbrief 31).
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En dan is het eindelijk zover. Op 17 juni kon er geoogst worden. Niet dat de stelen heel erg dik waren, maar de
besten hebben we eruit gehaald. De anderen mogen blijven staan en kunnen de plant nog laten groeien.

Na al dat bukken is het fijn om even de rug te rechten.
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Uiteindelijk zijn er 14 kisten rabarber
geoogst. Dat is niet heel veel, maar heel
veel meer dan vorig jaar.

Terug van de akker, met de oogst aan boord.

En dan smullen maar, hoewel er mensen zijn die er niet
aan moeten denken, ‘dat zure spul’. Nu dat valt met deze
rabarber erg mee, want het is champagnerabarber en die
is veel minder zuur.

Een ander wekelijks terugkerende klus zijn de ‘pieper’ akkers. Daar wordt goed voor gezorgd
in de hoop dit jaar een goede oogst te krijgen. Wieden, aanaarden, schoffelen van alles wordt
er gedaan om de piepers maar zo goed mogelijk te laten groeien.

Hier worden de ‘piepers’ aangeaard, dat wil zeggen dat er ruggetjes om de aardappel plant worden
aangebracht, zodat de piepers niet bloot komen te liggen en ook meer ruimte krijgen om te groeien.

Af en toe vergeet ik een dag, geen idee hoe dat komt😊, maar op 14 mei is er hard gewerkt
op een paar akkers die gemaaid moesten worden. Wat knapt dat maaiwerk een akker toch
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meteen lekker op. Op die dag was er ook nog een vrijwilliger met de maaiboot op pad, maar
daar zijn helaas geen foto’s van en een andere vrijwilliger ging met de trekker maaien. Daar
is de schuit met daarop de trekker van te zien op een van de onderstaande foto’s, want die
kwam even kijken bij de maaiende mannen op de akker.

Aangekomen bij de akker.

De schuit met trekker komt even kijken. Nou ja,
de schipper natuurlijk, want die is echt nodig om
iets in beweging te krijgen.

Voor en

na het maaien.

Op 4 juni was de gereedschapsakker weer eens aan de beurt om gemaaid en opgeruimd te
worden. Opeens vliegt het gras en het onkruid de grond uit. Het is bijna niet bij te houden,
maar we doen wat we kunnen.
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Het was hard nodig om weer eens orde te scheppen. Een stapel palen was helemaal overgroeid en is opgegraven
en op een andere plek weer opgestapeld

‘t Is even werk, maar dan heb je ook wat.

‘’t

En na drie uurtjes buffelen mag het eindresultaat er weer zijn. Een keurig opgeruimde akker.

Soms zijn er klussen die de vrijwilligers minder leuk vinden, maar die moeten toch gedaan
worden. Als je dan met een flinke ploeg volk bent, dan wordt het in ieder geval gezellig. Het
begon al bij het vertrek. De mannen waren op zijn West-Fries gezegd ‘uitheinig’, wat een
toevallige toeschouwer de opmerking ontlokte: ’het lijkt wel een schoolreisje’! Zo probeerde
één van de mannen de boot om te krijgen door even lekker te schommelen, ging iedereen
voorin staan, zodat de schipper geen water voor de schroef kreeg en stuurloos in het riet
eindigde, maar uiteindelijk herstelde het spul zich en gingen ze op weg om bramen te steken
in een rietveld. Volgens één van de vrijwilligers hebben ze er wel zo’n 600 uitgestoken, maar
die persoon overschat wel eens vaker getallen. We zullen het voor deze keer echter gewoon
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geloven. De uitgestoken bramen werden naar de takkenril gebracht en daar waren maar liefst
drie tochtjes voor nodig, dus misschien is die 600 toch wel het juiste aantal.

Schuit stuurloos op weg naar het riet.

Met een deel van de bramen naar de takkenril.

De bramen storten op de takkenril. Het is dan wel belangrijk dat ze niet op de grond terecht komen, want dan
wortelen ze weer op die plek en dat is niet wat je wilt.

Terug naar de thuisbasis. Een stuk rustiger dan op de heenweg, maar wel lekker na kletsen met elkaar.
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Tja, daar ‘is moeder de vrouw’ niet
blij mee. Een flinke winkelhaak.
Vast in de bramen blijven hangen.

En op 10 juni is de recreatieakker aan de beurt. Dit is de enige akker waar mensen aan wal
mogen gaan als ze in het gebied aan het varen zijn. Op deze akker stond ook het huisje van
het songfestival van 2021. Wel belangrijk dus om deze akker aantrekkelijk te houden. Als je
eerst door hoog gras moet, dan is de lol er gauw af.
Dit keer is de akker met onze zitmaaier gemaaid. Deze zitmaaier hadden we al een tijdje,
maar tot op heden deed hij niet wat hij moest doen, maar dankzij onze technische ploeg kon
hij deze keer gebruikt worden. Er was nog even verwarring, want na aankomst op de akker
deed hij het nog steeds niet. Dat was balen, maar een blik in de benzine tank bracht de
oplossing. Die was namelijk leeg. Na het vullen werkte het apparaat naar behoren. En een
fantastisch bericht: ‘er blijkt op de akker een orchis te staan’! Daar is natuurlijk keurig
omheen gemaaid. Nu maar hopen dat bezoekers niet denken ‘wat een mooi bloemetje, die
neem ik mee’, want dat is niet de bedoeling. We hopen namelijk dat op zeker moment de
orchis zich weer thuis gaat voelen in het gebied en in grote aantallen voor gaat komen. Dus
lekker laten staan, zodat hij of zij zich voort kan planten.

De zitmaaier in gebruik.
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De orchis in volle bloei.

Misschien minder zeldzaam dan de
orchis, maar zeker niet minder mooi,
oranje havikskruid.

Het broedseizoen is voorbij, dus kunnen we weer de akkers op in het oostelijke deel. Daar
liggen twee van onze langste akkers. Om die te maaien heb je of een trekker nodig met een
maaimachine voorop of je moet het met de tweewielige maaibalk trekkers doen. De eerste
hebben we niet, de tweede wel, dus de keuze was makkelijk, maar de klus niet. Het was niet
alleen behoorlijk warm op 18 juni, maar het gras was ook nog eens heel hoog. Uiteindelijk is
bijna anderhalve akker gemaaid.

De eerste akker. Hier is goed te zien hoe ‘verschrikkelijk’ lang die akker is. Rechts de tweede akker. Met de
bosmaaier wordt de kop van de akker gemaaid, terwijl de derde vrijwilliger met de tweewiel trekker de akker in de
lengte maait. Die is op de rechterfoto dus niet te zien.

Hier is hij bijna terug. Tijd om te stoppen. Met zulk hoog gras is het maaien zwaar werk.

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.!
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► 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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