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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD
Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel.
https://ipcamlive.com/veldzorg

EVEN VOORSTELLEN

PETER MOLENMAKER

Ik ben Peter Molenmaker, 71 jaar oud en geboren en opgegroeid in Santpoort-Noord (Gem.
Velsen), dat toen nog een dorp was met boeren, bollenboeren en tuinders. Een omgeving met
polders, bossen en duinen waar je als kind prachtig kon spelen.

Na mijn opleiding als instrumentmaker ben ik gaan werken bij een machinefabriek in
IJmuiden waar we veel werk hadden voor laboratoriums, optische-industrie en de toenmalige
Hoogovens en ECN. In 1973 ben ik overgestapt naar de meterafdeling van het
waterleidingbedrijf PWN, ik deed daar de M&R techniek voor de verbruikers zoals
zwembaden, ziekenhuizen en industriële grootverbruikers. Doordat de techniek veranderde
in die jaren met de komst van elektrische componenten, ben ik in de avonduren de MTS
elektrotechniek gaan doen en daarna de opleiding waterleidingtechniek. Hierna kwam ik te
werken op de productie onderhoudsafdeling van PWN als elektrotechnicus en later als
werkvoorbereider. Na reorganisaties kwam ik op de productielocatie Andijk te werken als
werkvoorbereider/planner voor het onderhoud van gebouwen, installaties, terreinen etcetera.
Ook ben ik twee jaar als adviseur gedetacheerd geweest bij een ingenieursbureau voor het
maken van risicoanalyse en het opstellen van beheersplannen voor drinkwaterinstallaties.
Mijn werkzame leven heb ik uiteindelijk afgesloten bij het bedrijfsbureau met een financieel
administratieve functie.
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In 1974 ben ik getrouwd met Atie en sinds 1975 zijn wij woonachtig in Obdam, we hebben
twee zoons en schoondochters en drie kleinkinderen.
Mijn hobby’s zijn voornamelijk buiten activiteiten zoals tuinieren, fietsen, schaatsen,
zwemmen, kanoën en tourritten maken met onze klassieke cabrio.

Vanaf 2017 ben ik als vrijwilliger actief bij de stichting Veldzorg.
Na ruim 20 jaar als lid en accommodatie-medewerker bij de plaatselijke atletiekvereniging
ARO’88 te zijn geweest, zocht ik na mijn pensionering in 2016 iets anders voor de vele vrije
tijd die ik dacht te krijgen. Ik begon weer met een volkstuin 300 m² en werd lid van
kanovereniging Kanowaard aan de Westdijk te Heerhugowaard. Door het kanoën in het
Oosterdelgebied kwam ik er achter dat dit prachtige landschapsreservaat door de stichting
Veldzorg wordt beheerd en ze voor een belangrijk deel met vrijwilligers werken. Om een
bijdrage te leveren aan het in stand houden van het gebied heb ik mij aangemeld als
vrijwilliger voor de toen gebruikelijke “handen uit de mouwendagen”.
In 2018 werd ik gevraagd voor de werkgroep ganzeneieren. Met een aantal vrijwilligers doen
we in het broedseizoen aan nestbehandeling om de ganzenpopulatie in te dammen en zo de
schade aan de gewassen te beperken.
Om het gebouw, de boten, machines en gereedschappen te onderhouden is er vorig jaar een
groep technische vrijwilligers gevormd en ook daar probeer ik zoveel mogelijk een bijdrage
aan te leveren. Met vereende krachten hebben we voor het broedseizoen de weidemolen in
werking gekregen om een gedeelte van het gebied te vernatten. Nu moeten er nog
aanpassingen aan de molen gedaan worden. Zelf heb ik voor de geëlektrificeerde boten
walaansluitingen gerealiseerd en in de werkplaatsen extra wandcontactdozen geplaatst. Ik
hoop dit nog een aantal jaren te kunnen doen. Het is gezellig en je leert er ook weer nieuwe
dingen bij.
Groeten,
Peter Molenmaker

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?
Het bestuur is in de vergadering van augustus vooral bezig geweest met lopende zaken. Geen
spectaculaire ontwikkelingen te melden dus.
Twee dingen kunnen we hier wel aantippen. Vanuit de huurdersbijeenkomst zijn er twee
ideeën opgeborreld die door het bestuur zijn opgepakt.
De eerste is een forum op de website waarin huurders met elkaar in contact kunnen komen
en tips kunnen uitwisselen. Het gaat dus om zaken als:
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1. Kennisuitwisseling tussen huurders. Het delen van kennis op het gebied van biologische
groententeelt (hoe teel ik asperges/aardappelen enzovoort), akker onderhoud,
slootkantenonderhoud en degelijke.
2. Vragen aan de ‘experts’ op het gebied van beheer van het cultuurlandschap.
3. Hulpvragen zoals gebruik maken van elkaars (hand)gereedschappen: Wie heeft er een
frees te leen dan wel te huur? Wie kan mij helpen met of aan een bosmaaier en
dergelijke? Wederkerigheid is natuurlijk gewenst.
4. Hulpvragen als: Wie wil mij helpen een boom om te zagen? Wie wil er tijdens mijn
vakantie een rondje schoffelen. Ook hier is wederkerigheid natuurlijk gewenst.
De oplettende bezoeker van onze site heeft wellicht al opgemerkt dat er rechtsboven op de
home pagina twee knoppen zijn toegevoegd waarin je jezelf als huurder kunt registreren en
later inloggen. Deze optie zal binnen afzienbare tijd gebruikt kunnen worden. Huurder Pieter
Heijne zal de moderator worden van dit forum.
Op diezelfde huurdersavond boden de werkbegeleiders van Oosterheem, Jack en Geert, aan
om een workshop ‘composteren’ te organiseren. Dit aanbod laten we ons natuurlijk geen
twee keer smaken dus worden alle huurders uitgenodigd om in september hieraan deel te
nemen. We beginnen dan vroeg (19.00 uur) want het wordt een echte praktijkles bij en
rondom de composthoop van Oosterheem. Als het donker wordt gaan we natuurlijk weer
terug naar ons ‘klaslokaal’, de IJsvogel.

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
Deze rubriek heet Beheer Akkers door de huurders en dat is niet zomaar. De huurders spelen
namelijk een belangrijke rol in het onderhoud en in stand houden van het
landschapsreservaat Oosterdel. De Stichting Veldzorg Oosterdel beheert al sinds 2005 het
gebied voor de eigenaar Staats Bosbeheer. Voor een deel zorgt de stichting zelf voor het
onderhoud. In het verleden door gebruik te maken van de medewerkers van
reïntegratiebedrijf Agros, maar sinds vorig jaar september uitsluitend met vrijwilligers.
Daarnaast verhuurt de stichting akkers aan mensen die het leuk vinden om zelf een akker te
beheren. De huur die deze mensen betalen is bewust heel laag gehouden. Op die manier
kunnen mensen eventueel hulp inkopen bij de loonwerker voor klussen waar ze geen tijd of
gereedschap voor hebben, of die boven hun kracht gaan.
Het is niet altijd makkelijk om een akker te beheren. Zo hebben de huurders veel overlast
van ganzen, maar ook de kreeften en ratten maken het telen van produkten geen makkelijke
opgave. En het hebben van een akker in een landschapsreservaat geeft een aantal
beperkingen. Zo zijn bouwsels niet toegestaan (met een paar uitzonderingen), mogen er
geen bomen, heggen of struiken op de akker staan (uitzondering fruitbomen en -struiken,
mits ze voldoen aan de gestelde afmetingen) en moet er tenminste 25% van de akker
worden beteeld met producten.
De afgelopen jaren zijn er huurders geweest die deze beperkingen niet zo nauw hebben
genomen. Daardoor verkeert een deel van de huurakkers in een zeer slechte staat van
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onderhoud, staat er op een aantal akkers te veel bebouwing en hebben veel mensen een
steiger neergezet. En hoe gaat dat in de praktijk: hé Jantje heeft een schuurtje staan voor
zijn gereedschap, dat is handig, dat ga ik ook doen. En op die manier is er een wildgroei
ontstaan, die nu weer terug moet worden geschroefd.
Een eerste stap, die de stichting heeft genomen is vorig jaar te inventariseren welke zaken op
de akkers ongewenst zijn. Stap twee was het nieuwe huurcontract dat afgelopen januari in
werking is getreden voor alle huurders. Stap drie is nu het handhaven van de regels van dat
huurcontract, waar de stichting een jaar de tijd voor heeft genomen.
Op 1 mei hadden alle kuubkisten, containers, bomen en struiken en steigers weg moeten zijn.
Op 1 september zou het teveel aan bebouwing weg moeten zijn en op 1 november moet alles
in overeenstemming zijn met de regels van het huurcontract. Huurders die er geen zin in
hebben om daaraan te voldoen zijn helaas niet langer welkom bij Veldzorg. Huurders die er
wel aan willen voldoen, maar problemen ervaren met het in orde brengen van hun akker
kunnen het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de secretaris van het bestuur
secretaris@Veldzorg.onmicrosoft.com om te bespreken hoe hun probleem kan worden
opgelost.
Afgelopen maand is het gebied geschouwd. We hebben een aantal pareltjes van akkers
gezien. Duidelijk dat de huurders hun hele ziel en zaligheid in het onderhoud hebben gelegd.

Een keurig onderhouden akker, die voor een deel in gebruik is voor de teelt van groenten.

Jammer genoeg hebben we ook een aantal akkers gezien waar het hele jaar nog (bijna) niets
aan gedaan is. En voor een aantal van de akkers was dat vorig jaar ook al zo. Deze mensen
krijgen een aanschrijving. Of ze maken de akker in orde en blijven dat in het vervolg ook
doen, of de huur wordt opgezegd. Doordat deze akkers niet worden onderhouden zorgen ze
voor verloedering van het gebied en voor veel onkruid op andere akkers. Zaden vliegen
immers vaak door de lucht.
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Wie zelf geen tijd heeft om de akker te onderhouden kan Richard Bruin (de loonwerker in ons
gebied) vragen dat te doen en inderdaad dat kost geld. Daarbij komt dat één keer per jaar
maaien of frezen weinig of geen zin heeft. Dat moet tenminste een keer of drie. Maar dat is
dan nog een minimale vorm van onderhoud, want wie het wil doen volgens het huurcontract
moet tenminste 25% van de akker gebruiken voor de teelt van groenten of bloemen. De rest
van de akker kan dan met gras of groenbemester zijn ingezaaid.
Bij biologisch tuinieren speelt een goede bodem de hoofdrol. Dat is makkelijker gezegd dan
verkregen. Een van de mogelijkheden om aan goede bodem te komen is gebruik maken van
compost, maar hoe doe je dat. Dat gaan Geert en Jack van Oosterheem uitleggen aan
huurders die daar belangstelling voor hebben. In september zullen zij op een avond uitleg
geven over composteren. Ze doen dat gedeeltelijk op hun eigen akker bij de composthoop die
ze daar beheren. Alle huurders krijgen een uitnodiging voor deze avond per mail toegestuurd,
waarna zij zich kunnen aanmelden.

SPONSORING
Tijdens de afgelopen periode hebben we zonnekronen geplant, maar helaas wilde er maar
geen regen vallen. Gelukkig mochten we een beregeningsinstallatie lenen van Groot & Slot.
Dat heeft enige soelaas geboden. Daarbij weten we nu meteen wat we zelf graag willen
aanschaffen voor komend jaar. Dit soort droge perioden zullen we in de toekomst steeds
vaker zien, wat niet wil zeggen dat we van plan zijn alle akkers te gaan beregenen. Maar de
afgelopen twee jaar hebben we bepaalde onderhoudswerkzaamheden niet (op tijd) kunnen
doen, omdat de grond eenvoudigweg te hard was, door het ontbreken van regen. Dat gold
bijvoorbeeld voor de akkers met rabarber, daar kon je geen schoffel of frees meer de bodem
in krijgen. Dan is een paar uurtjes beregenen een uitkomst. Door op tijd het onkruid te
verwijderen kunnen de planten beter groeien en is de opbrengst hoger.

WONEN PLUS WELZIJN

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 naar de ontmoetingsgroep Doet en
Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in de IJsvogelzaal van Stichting Veldzorg, Dorpsstraat 86 in
Broek op Langedijk.
Daar komen elke maandagmiddag van 13:30 tot 15:00 een groep mensen bij elkaar die op
een laagdrempelige manier een gezellig moment hebben.
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.
Tot maandagmiddag bij Veldzorg!

VRIJWILLIGERS AAN HET WERK
Juist in de zomer, als veel mensen op vakantie gaan en het gras niet weet hoe snel
het moet groeien, merken wij dat we eigenlijk nog een heleboel vrijwilligers nodig
hebben om het landschapsreservaat Oosterdel goed te kunnen onderhouden. Drie
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keer drie uur werken in het gebied is gewoon te weinig. Dus heb je nog een paar
uurtjes over per week of per maand, meld je dan aan als vrijwilliger bij de Stichting
Veldzorg Oosterdel. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar
vrijwilliger@oosterdel.nl bellen met Joke, de Vrijwilligerscoördinator, 06-23641780
of op de website kijken onder het kopje Nieuws. Daar staan alle Nieuwsbrieven van
de afgelopen jaren en daarin kun je lezen wat vrijwilligers zoal doen. Heb je in jouw
omgeving mensen waarvan je denkt dat ze zouden kunnen en willen helpen, stuur
ze dan alsjeblieft deze Nieuwsbrief toe.
Dan een overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen periode. De vorige Nieuwsbrief
eindigde met de aanplant van Zonnekronen, een prachtige geel bloeiende plant die heel veel
bijen aantrekt. Daar zijn we nog een aantal keren mee doorgegaan. Niet alleen nieuwe
aanplant, maar ook met het zogenaamde ‘inboeten’. Dat wil zeggen dat je de akker overloopt
op zoek naar lege plekken. Daar zijn de plantjes verdwenen (kraaien weten er wel raad mee)
of ze hebben het helaas niet overleeft (het was ook wel heel erg droog). En uiteraard groeit
er ook onkruid, wat bij het inboeten meteen wordt weggehaald. Om niet nog een keer te
moeten ‘inboeten’ zijn de plantjes voorzien van water, maar dat was wel een heel
omslachtige klus. Gelukkig mochten we van Groot & Slot een beregeningsinstallatie lenen,
zodat we op het warmste en droogste moment konden beregenen.

Er zitten ruim 200 plantjes in een bak en we hebben ongeveer 100 bakken weggewerkt, dat zijn zo’n 20.000
plantjes die stuk voor stuk de grond in moeten. Door buffelen dus, maar wel leuk om te doen.

De waakhond ziet er op toe dat alles goed verloopt.
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Je hebt echt geen steiger nodig om op de akker
te komen. Een brede plank werkt prima.

Met de Colwood (een eenwielig trekkertje) aan het
schoffelen. Op de achtergrond vrijwilligers aan het

inboeten en wieden.

Watergeven met slang en broes.
Een flinke klus.

Dan is zo’n beregeningsinstallatie toch makkelijker. Heerlijk zo’n sproeier.
Dirk Jan heeft er zo te zien zelf ook even onder gestaan.

De technische vrijwilligers hadden ook weer een drukke tijd, want de trekker wilde niet meer
rijden en daarna bleek de frees over de akker te dansen in plaats van de grond open te
halen. Eerst is geprobeerd om de afstelling van de frees te verbeteren, maar dat was niet de
oplossing. De messen waren ongelijk gaan slijten en moesten dus vervangen worden. Hij
doet het nu weer perfect.

Nieuwe ketting erop, met een flinke klodder vet, die
er dan voor een deel weer uitvalt.
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Even de aarde bij elkaar vegen, dan blijft het netjes.

Dan moesten ook de aardappelen worden gesorteerd. Alle beschadigde piepers moesten eruit
en daarna zijn ze verdeeld in kriel en groter. Een mooi klusje om met dat warme weer te
doen, want de sorteerders stonden lekker in de schaduw. Toch bijna drie ochtenden werk.

De eerste ploeg aan het werk.

De tweede ploeg.

Tja, is die nu wel of niet goed?

En de derde groep. De natuur heeft af en toe een verrassing
in petto, deze keer een hartje.

En dan wordt er op 19 augustus weer gemaaid. Het gras staat hoog en dat is dus een flinke
klus.
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De akkers zien er weer netjes uit na de maaibeurt. Door materiaalpech lopen we behoorlijk op achter bij het
maaien. Nu maar hopen dat het weer goed blijft, zodat we door kunnen gaan met maaien.

Op 20 augustus zijn een aantal kuubkisten, die op één van de akkers stonden, verwijderd. De
gebruiker van die akker had ze laten staan. Niet erg netjes om ons er mee op te zadelen.
Zo’n 5 m3 troep is er over gebleven. Dat moet nu nog van de akker gehaald worden. Bij
elkaar heeft het ons tot op heden al ruim 15 uur werk gekost. En daar komen nog heel wat
uurtjes bij.

Nu alles nog van de akker halen en naar de stort brengen. Hier worden we niet vrolijk van.

Bij het slopen van de kisten is één van onze vrijwilligers door een plank gezakt en in de sloot
gevallen. Gelukkig is het goed afgelopen. De vrijwilliger zelf mankeerde niets, maar ook zijn
telefoon en andere elektronica deden het nog. Had ook heel anders kunnen aflopen. En
mazzel voor hem dat het mooi weer was.

De plank over de sloot begaf het
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een natte, maar gelukkig ongedeerde vrijwilliger.

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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