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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD 

Via de webcam een live beeld van het landschapsreservaat Oosterdel. 

https://ipcamlive.com/veldzorg 

EVEN VOORSTELLEN HARRY LANGENDIJK 

Hallo mijn naam is Harry Langendijk. Ik ben 59 jaar geleden op de Dijk in Broek op Langedijk 

geboren maar na een maand of drie ben ik al verhuisd naar Noord-Scharwoude waar ik mijn 

jeugd heb door gebracht. Als zes jarig jochie was ik al op het water te vinden, dat is in al die 

jaren niet veranderd. 

Op de beddenrace van 1990 heb ik Ellen ontmoet en in 1996 zijn we getrouwd. We woonden 

toen al Oudkarspel tegenover houthandel Eecen waar ik toen werkte. Na twee jaar hebben we 

een huis gekocht aan de Rozenstraat in Noord-Scharwoude. Hier zijn ook onze kinderen 

geboren, inmiddels alweer 22 en 24 jaar geleden. In 2003 hebben we ons eigen huis 

gebouwd aan de Laansloot waar we nu nog steeds met heel veel plezier wonen.  

Na jaren als leidinggevende in de houtskelet bouw en prefab industrie gewerkt te hebben ben 

ik drie jaar geleden overgestapt naar stichting dnoDoen in Alkmaar. Dit is een stichting die 

daklozen opvangt en verder helpt naar zelfstandig wonen. Hier ben ik verantwoordelijk voor 

het beheer en onderhoud van de woningen en gebouwen. Mooi en dankbaar werk. 

 

Het is alweer 31 jaar terug dat ik me heb opgegeven voor de 

vrijwillige brandweer. Daar heb ik zeker geen spijt van, elke 

maandag oefenen en af en toe een uitruk, vaak op de meest 

onmogelijke tijden natuurlijk. Een zinvolle en gezellige 

organisatie en we maken natuurlijk veel mee. 

Ik ben nu alweer een paar jaar vrijwilliger bij Veldzorg, wat 

me prima bevalt. Nu nog één ochtend in de maand. Prachtig 

om op zaterdagochtend met een opkomende zon het gebied 

in te varen en even een paar uur lekker de handen uit de 

mouwen te steken. 

Groet Harry 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG? 

https://ipcamlive.com/veldzorg
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Bestuurslid Piet Koster maakte afgelopen bestuursvergadering bekend dat hij zijn 

bestuursfunctie beëindigd. Conclusie van hemzelf is dat hij niet genoeg tijd kan vrijmaken om 

goed bestuurder te zijn. Jammer. Het bestuur heeft met Piet hele leuke dingen gedaan. Heel 

veel gesprekken met sociale werkvoorzieningen, met zorginstellingen, met RPA Noord Holland 

enzovoort. Dit heeft er in geresulteerd dat we met het Clusiuscollege bezig zijn om van het 

Oosterdelgebied een Praktijkleerlocatie te maken. Dank daarvoor natuurlijk. 

Het Arboplan heeft aandacht gehad. Binnenkort gaat dat worden vastgesteld. Natuurlijk zijn 

we in nauwe samenspraak met de mensen van uitvoering al begonnen met onderdelen uit dit 

plan.  

Begin dit jaar is er na het vertrek van bestuurslid Peter Wouda, een scheiding gemaakt 

tussen beleid en uitvoering. Veldzorg is een organisatie die echt uit de pioniersfase is en 

dankzij de tomeloze inzet van de mensen van uitvoering nu zo is gegroeid dat dit een 

logische volgende stap is in de organisatiestructuur. Op 14 september hebben we 

geëvalueerd wat er goed gaat en wat nog verder kan worden verbeterd. Een leerzame 

bijeenkomst waarin we afspraken hebben gemaakt hoe bestuur en uitvoering elkaar nog 

beter kunnen vinden en versterken. 

VOGELGRIEP IS NU WEL HEEL DICHTBIJ!! 

In Nederland heerst al meer dan een jaar de vogelgriep, ook in Noord-Holland. En nu is het 

ook in de gemeente Dijk & Waard uitgebroken bij kinderboerderij De Beestenboel in Zuid-

Scharwoude. Daar moesten de buitenvogels geruimd worden, omdat ze besmet waren. Des 

te meer reden om voorzichtig te zijn in ons gebied.  

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. 

WORKSHOP COMPOST MAKEN  

Op 13 september hebben een aantal huurders en een paar vrijwilligers van Stichting Veldzorg 

Oosterdel een workshop compost maken bijgewoond. De workshop werd gegeven door Jack 

en Geert van Oosterheem bij hun eigen composthopen. Het was een hele interessante 

bijeenkomst, waarbij de deelnemers letterlijk aan het werk zijn gegaan. Jack en Geert 

hadden ter voorbereiding al vers materiaal verzameld (gras, resten van geoogste groenten en 

(on)kruid). Bijzonder om te ervaren dat de hoopjes van dit materiaal binnen een dag al 

behoorlijk warm waren geworden.  

Wat heb je nodig voor een composthoop:  

Een plek. Kies een plek uit waar de bak of hoop jaren kan liggen. Zorg dat er geen bodem in 

de bak of hoop zit. Er moet contact met de oorspronkelijke grond zijn. Het voordeel van een 

bak is dat het materiaal overal even hoog is en dus gelijkmatiger verteert.  

Vers materiaal. Dat komt meestal gewoon van de akker. Geen resten van bereid eten 

gebruiken, daar zitten stoffen in die ongeschikt zijn voor een composthoop en ze trekken 

ratten aan en die hebben we in het gebied al genoeg. Ook geen uien, aardappels of knoflook 

erop gooien (het loof mag wel). Er kunnen namelijk schimmels/ziekten inzitten die je dan 

weer, via de compost, over de akker verspreidt. Geen onkruid erop gooien dat al in het zaad 

zit. Dus je kunt distels prima op de hoop gooien, maar niet als ze al zaad gevormd hebben. 

mailto:eilandbeheer@oosterdel.nl
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Droog materiaal. Dit kan riet, stro, gedroogde stengels van uien of knoflook zijn, maar ook 

versnipperd hout (geen wilg of vlier, want die gaan meteen wortel schieten en daar zit je niet 

op te wachten).  

 

   
De compostbakken van Oosterheem. Aan drie kanten dicht, maar gedeeltelijk open aan de kant waar de compost 

wordt uitgeschept. 

Een compoststarter. Dit kan bijvoorbeeld compost van de hoop van vorig jaar zijn (wie 

begint met compost maken heeft dat dus niet), maar ook mest van paarden of koeien. Liefst 

van biologisch gehouden dieren anders loop je kans op resten van geneesmiddelen en die 

kunnen het bodemleven aantasten.  

Water. Om te kunnen broeien (een soort rottingsproces waardoor de oorspronkelijke 

materialen worden omgezet in compost), is water nodig. Giet dat tussen het aanbrengen van 

de verschillende lagen over de hoop. Maar houdt rekening met het vochtgehalte van het 

materiaal dat je gebruikt. Gebruik je teveel water dan gaat de hoop schimmelen.  

Compostdoek. Dit doek zorgt ervoor dat de hoop niet uitdroogt en dat hij bij regen niet te 

nat wordt. 

De uitvoering. Maak een vierkante bak van onbehandeld hout. Vier palen in de grond en de 

planken ertegen aan. Laat wat ruimte tussen de planken en houdt ze vrij van de grond, want 

anders gaan ze snel rotten. Vul de bak met 1 deel droog materiaal en 5 delen vers materiaal.  

Gebruik liever niet één soort vers materiaal, maar verschillende soorten door elkaar. Als je 

alleen gemaaid gras gebruikt krijg je een dik pakket dat niet wil composteren. Strooi 

compoststarter tussen de verschillende lagen en geef tussendoor voldoende water. Dek de 

bak af met compostdoek. Controleer na een paar dagen of het materiaal warm is. In een 

goed werkende composthoop kun je je hand niet steken, want het is in de hoop 60 tot 70 

graden of nog meer.  

Is de composthoop niet echt warm dan is hij waarschijnlijk te droog. Je kunt de hoop dan het 

beste omscheppen. Dat wil zeggen dat je het materiaal overschept naar de plek/bak naast de 

oorspronkelijke plek/bak. Tussendoor geef je dan water, zodat het materiaal natter wordt. Na 

ongeveer 6 maanden is de compost klaar en kun je het gebruiken. 
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Als je niet veel vers materiaal hebt om een hele compostbak te vullen, kun je ook eerst de 

helft opbouwen en later de andere helft. Een dun laagje materiaal gebruiken heeft niet zoveel 

zin.  

     
Onder het toeziend oog van Jack maken de cursisten een nieuw stuk composthoop. Links is het verse  

materiaal en op de rechterfoto zie je ook het droge materiaal wat erop gegooid is.  

      
De compost die al klaar is en als starter voor de nieuwe compost gebruikt wordt.  

    
Goed water erover, zowel tussen de lagen door als op het einde als de hoop klaar is. 
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De verschillende onderdelen zijn hier goed te     Als de lagen klaar zijn, gaat het compostdoek erover. 

zien. Zowel het verse als het droge materiaal.    Wel het doek vastleggen anders waait het weg.  

 
Geert laat compost zien die al klaar is. De compost in die bak is wat droger dan de compost in de rechter 

bak.  
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Dat is hier goed te zien. Links de wat drogere compost en rechts de wat nattere. Beiden zijn overigens prima te 

gebruiken.  

Het gebruik van de compost. Strooi de compost over de grond (ongeveer 10 cm dik) en 

werk hem zo snel mogelijk onder (dus mengen met de ondergrond), want hoe langer de 

compost op de grond blijft liggen, hoe minder krachtig hij wordt. De beste tijd om de compost 

door de grond te mengen is de vroege herfst, dan kunnen de bodemdiertjes de compost nog 

goed mengen met de bestaande grond. Je moet wel eerst kijken welke producten je waar op 

je akker wilt zetten, want bijvoorbeeld bonen en wortelen moet je geen compost geven. 

Aardappels hebben juist weer veel compost nodig. Die zet je als eerste op een deel van de 

akker waar je compost over gestrooid hebt.  

 
De groep stelt nog een hele serie vragen over het gebruik van de compost en andere zaken die te maken 

hebben met biologisch tuinieren. Jack en Geert geven geduldig antwoord op alle vragen. Hieronder een  

samenvatting en tips.   

Biologisch tuinieren/telen gaat verder dan het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen en 

kunstmest. Wat van enorm belang is, is de gezondheid van de bodem. Met compost kun je de 

bodem enorm verbeteren, maar ook vruchtwisseling speelt een belangrijke rol. Door 

vruchtwisseling voorkom je dat de bodem wordt uitgeput, of dat er ziektes de kop op steken. 
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Vruchtwisseling wil zeggen dat je ieder jaar iets anders op een plek verbouwd en pas na 4 tot 

6 jaar op dezelfde plek terugkomt met hetzelfde gewas. Niet alle gewassen hebben dezelfde 

tussentijd nodig. Het allermooiste is om op je akker een cirkel te maken waarin je dan 6 of 

meer vakken maakt en dan met de wijzers van de klok de soorten gewassen doorschuift. 

Maar 6 vakken naast elkaar werkt ook prima. Een goede vruchtwisseling zet gewassen van 

dezelfde familie in één vak bij elkaar (niet door elkaar). Die familie verhuis je dan per jaar 

naar een ander vak. Ook de volgorde van de families is belangrijk, omdat elk gewas andere 

stoffen uit de bodem nodig heeft, maar ook om ziektes te voorkomen. Een paar voorbeelden 

van families die in het vruchtwisselingschema passen:  

Jaar 1: aardappelen  aardappelen   aardappelen 

Jaar 2: peulvruchten  wortelgewassen  bladgewassen 

Jaar 3: koolgewassen  vruchtgewassen  wortelgewassen 

Jaar 4: bladgewassen  koolgewassen  vruchtgewassen 

Jaar 5: vruchtgewassen  peulvruchten  koolgewassen 

Jaar 6: wortelgewassen  bladgewassen  peulvruchten 

Jaar 7:        rustjaar 

Op de website Wisselteelt bij de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo is heel veel 

informatie te lezen en wie het boek De dynamische tuin van Guurtje Kieft (2012) nog kan 

bemachtigen kan heel veel leren over biologisch (dynamisch) telen.    

Naast het gebruik van compost kun je de grond ook verbeteren met bepaalde vloeistoffen die 

je zelf kunt maken. Zo werkt brandnetelgier als meststof, want het zit vol met stikstof en 
andere nuttige stoffen die voor veel planten heel belangrijk zijn. Je moet het dan nog wel 
verdunnen in een verhouding van ongeveer 1 liter gier op 5 liter water. Brandnetelgier maken 

en gebruiken als meststof in onze moestuin (moestuinweetjes.com). Verdun je brandnetelgier 
nog meer, dan kun je het gebruiken om luizen te bestrijden. Ook Heermoesgier is heel nuttig 

https://wildeschool.nl/ode-aan-de-heermoes/ . Het zit vol met kiezelzuur wat zorgt voor 
sterke stelen van de planten.  

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS 

Op de website staat een nieuw item: Forum. Dit forum is speciaal voor onze huurders. Zij 

kunnen zich bij het forum aanmelden en daar allerlei vragen stellen aan andere huurders of 
aan de leden van het bestuur of uitvoering als die zich bij het forum hebben aangemeld. Het 

gaat dan om uitwisseling van kennis, apparatuur, hulp bij het uitvoeren van onderhoud 
(bijvoorbeeld als iemand wat langer op vakantie gaat). Het forum kent een reglement waar 
de leden zich aan te houden hebben.  

In de afgelopen weken hebben veel huurders een mailtje van het bestuur gekregen dat hun 
akker niet voldoet aan de regels van het huurcontract. Zij hebben het verzoek gekregen om 
aan het bestuur te laten weten wanneer ze hun akker zullen hebben aangepast. Deze 

aanpassingen gaan over de steigers; bomen en struiken op de akker of in de oever; 
hoeveelheid bebouwing/afmeting bebouwing; kuubkisten of kunststof containers. Deze 

aanpassingen hadden al eerder uitgevoerd moeten zijn (steigers, bomen/struiken voor 1 mei; 
hoeveelheid bebouwing voor 1 september), maar niet iedereen heeft dat gedaan.  

De volgende datum die nu van belang is, is 1 november. Dan moet de akker helemaal leeg 
zijn op een paar zaken na.  

Wat mag op de akker blijven: producten die in de winter worden geoogst, vaste planten, 

fruitstruiken/fruitbomen (mits niet te hoog), stalletjes (als ze aan de afmetingen voldoen en 

http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/moestuinbeheer/wisselteelt/
https://www.moestuinweetjes.com/brandnetelgier-maken-gebruiken/
https://www.moestuinweetjes.com/brandnetelgier-maken-gebruiken/
https://wildeschool.nl/ode-aan-de-heermoes/
https://oosterdel.nl/forum/
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als er ook dieren op de akker zijn), de platglasbak en ook de gereedschapskist. Dit laatste is 
een aanpassing van het huurcontract, want daarin staat dat deze voor de winter weg gehaald 

moet worden.  

Een andere aanpassing zijn de maten van de platglasbak. Huurders hebben het bestuur erop 
gewezen dat de maten in het huurcontract niet kloppen met de historische afmetingen. Een 

platglasbak mag een afmeting hebben van maximaal 160 breed (twee broeiramen naast 
elkaar) en 150 lang (lengte van een broeiraam) de hoogte is 70 aan de hoge kant en 40 aan 

de lage kant.  

Mensen die een compostbak willen gaan maken, worden verzocht dat aan het bestuur te 
melden secretaris@veldzorg.nl . Degenen die de compostworkshop hebben gevolgd hoeven 
dat niet te doen. Een compostbak mag 100x300x100 meten. Dat zijn 3 bakken naast elkaar 

van elk 1m3. Op die manier kan de compost worden omgezet en is er een berging voor droge 
stof. De bak moet gemaakt zijn van onbehandeld hout en mag worden afgedekt met 

compostdoek. Wordt de bak niet meer gebruikt, moet hij uiteraard worden verwijderd.  

Wat mag niet op de akker blijven: Alle andere materialen dus netten, palen, tegels, 
picknicktafels, bootjes, surfplanken, ongebruikte stalletjes enzovoort. Palen die gebruikt 
worden voor het steunen van druiven mogen wel blijven staan.  

Dan is het ook per 1 november weer tijd om de oevers te (laten) maaien. Het riet moet 
tussen 1 november en 1 maart worden gemaaid. Wie het zelf niet kan uitvoeren kan contact 
opnemen met Richard Bruin, de loonwerker in het gebied. (Zie advertentie onder dit artikel). 

Het komende jaar gaat het bestuur met name letten op het onderhoud van de akkers. Dat 

laat namelijk op veel akkers te wensen over. Ook het betelen van tenminste 25% van de 
akker wordt een punt van aandacht. Goed onderhoud door de huurders is van groot belang 

bij het in stand houden van het landschapsreservaat Oosterdel. We kunnen ons voorstellen 
dat het voor een aantal huurders lastig is om hun akker netjes te onderhouden en 25% te 
betelen. In dat geval kunt u de huur beter opzeggen, want het bestuur gaat ook deze 

voorwaarde uit het huurcontract handhaven.  

 

Gelukkig zijn er steeds meer huurders die heel goed begrijpen dat ze meewerken aan het in 

stand houden van een historisch gebied dat steeds meer in de belangstelling komt te staan. 
Ook de stichting zelf probeert het onderhoud van hun eigen akkers te verbeteren, maar 
gebrek aan voldoende vrijwilligers en materieel dat het begeeft, maakt dat soms lastig, maar 

we doen ons best. Wie ons als vrijwilliger wil helpen, kan contact opnemen met de 
coördinator vrijwilligers 06-23641780 of een mail sturen naar vrijwilliger@oosterdel.nl We 

kunnen ons voorstellen dat het onderhoud als huurder teveel tijd kost, maar dat iemand wel 

mailto:secretaris@veldzorg.nl
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
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graag in het gebied wil werken en varen. Dan is het misschien een optie om vrijwilliger te 
worden en de akker op te geven.  

SPONSORING 

Bij het opruimen van de rommel van een huurder (zie onder Vrijwilligers aan het werk) 
mochten wij weer gebruik maken van een grote aanhanger van De Geus Bouw. Dat scheelde 

ons vele ritten naar de gemeentewerf, want ons aanhangertje is echt een heel stuk kleiner. 
Ook hebben we de container van GP Groot gebruikt die we op de beurs van DoesGoed 
hadden gekregen. Jammer genoeg hebben we tijdens die beurs niet goed opgelet, want GP 

Groot had ook een container van 6m3 in de aanbieding, daar hadden we veel meer in kwijt 
gekund. Maar al doende leert men, dus volgende keer beter. Hoewel, we hopen natuurlijk van 

harte dat we dit soort huurders niet meer meemaken.  

    
De container van GP Groot.            De aanhanger van De Geus Bouw. 

Sponsoring is voor onze stichting van groot belang. Mocht u willen sponsoren laat het ons 
weten. Het kan zijn dat u een bedrijf heeft die materialen maakt die wij goed kunnen 

gebruiken (zoals het bloemenzaad van Bejo), of dat wij apparatuur mogen lenen, zoals de 
aanhanger van de De Geus Bouw. Beide zijn voorbeelden van sponsoring in natura. Een 

andere vorm van sponsoring is het financieel ondersteunen van de stichting of het voor ons 
aanschaffen van materialen die wij nodig hebben.   

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.   
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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 

Weet u iemand die tijd over heeft, of tijd wil maken om te helpen ons mooie gebied 

te onderhouden vraag dan aan die persoon om zich bij ons te melden. Wij hebben 
nog steeds een tekort aan vrijwilligers! 

We gaan op dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur naar de akkers om 

te werken. Vanaf 8.30 uur is er koffie. We hopen ook een groep op donderdag te 
kunnen starten.  

Voor meer informatie kun je bellen met Joke de coördinator van de vrijwilligers 06-

23641780 of een e-mail sturen naar: vrijwilliger@oosterdel.nl Er is ook veel 
informatie te vinden in onze Nieuwsbrieven die op de website staan.  

Ook de afgelopen maand hebben de vrijwilligers weer veel werk verricht. Er zijn akkers 

gemaaid, riet in de sloten gemaaid en afgevoerd, akkerwinde verwijderd, de brug is van een 
stootrand voorzien, de stootwillen zijn opnieuw opgehangen deze keer met dezelfde kleur 
touw, machines gerepareerd, en troep (achtergelaten door een huurder) afgevoerd. 

Fantastisch dat we inmiddels regen hebben, maar ook heel vervelend, want er valt nu weer 
zoveel dat we bepaalde werkzaamheden, die we eerst niet konden doen vanwege de droogte,  

nu weer niet kunnen uitvoeren omdat de akkers te nat zijn. Zo is de natuur en wij zijn er 
afhankelijk van. Gelukkig kunnen we het weer nog steeds niet bepalen, want dan was er 
overal ruzie op de wereld.  

 
Twee schuiten vol troep liggen klaar om te worden afgevoerd. 

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
mailto:vrijwilliger@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/category/nieuwsbrieven/
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En het bleef niet bij de twee schuiten van de vorig foto.  

      

 
Er zijn twee ritten met de grote aanhanger gemaakt. En de container was helemaal vol. Daarna waren er nog een 
aantal ritten met onze eigen aanhanger nodig.  

We zijn gestart met het maaien van de sloten, want het riet groeit op een aantal plaatsen 

bijna tot midden in de sloot. Daar is dan geen doorkomen meer aan. Het echte maaien van 
het riet start pas na 1 november, want het is niet de bedoeling dat het riet langs de akkers 

dood gaat. We hebben het veel te hard nodig om de akkers tegen afkalving te bescherming. 
Hoewel we zelf een maaiboot hebben laten we het riet door Richard Bruin maaien. Hij heeft 
een sterkere machine en kan ook in smalle sloten maaien en dat kunnen wij niet, omdat onze 

maaiarm alleen aan de zijkant van de maaiboot kan werken. Maar wij kunnen het gemaaide 
riet wel opscheppen. Daar zijn we onlangs mee gestart. Helaas kregen we het werk niet in 

een ochtend klaar en ging de wind draaien. In plaats van netjes in één hoek van het gebied 
te blijven dreef het alle kanten op. Sorry als u daar bij het varen last van gehad heeft, dat 
was niet de bedoeling.  
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Onze eigen maaiboot wordt gebruikt voor het opscheppen van het riet, dat door Richard Bruin gemaaid  
is. Met twee schuiten gaan de mannen op weg.  

     
Inmiddels hebben we wat ervaring opgedaan en weten we dat we het beste met 1 schuit het riet kunnen 

verzamelen.  

Tussen de gebouwen van Veldzorg en Oosterheem ligt een brug. Lang was onduidelijk wie het 
onderhoud aan die brug moest uitvoeren. Na veel zoeken is het nog steeds niet helemaal 

zeker, maar we denken dat Veldzorg die taak toebedeeld heeft gekregen in het verleden. 
Omdat de brug in een steeds slechtere staat van onderhoud raakte hebben wij de taak op ons 

genomen. Een aantal planken van de zijkant moest worden vervangen en om toekomstige 
schade te voorkomen zijn er ook stootbalken aangebracht. Werken aan een brug is niet de 
makkelijkste klus. Je kunt niet gewoon een trap neerzetten, maar je moet vanaf een schuit 

werken. Dan is een beetje mooi weer zonder al te veel wind wel erg prettig. Gelukkig hadden 
we deze zomer veel mooi weer, dus de klus is goed opgeschoten. De technische ploeg heeft 

deze klus op zich genomen en dat leidt tot mooie plaatjes. Vooral de foto rechts hieronder 
geeft een bijzonder beeld.  
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Onhandig werken vanaf een bewegende schuit.             Ja, dat is 1 hoofd met 4 benen en 3 armen! 

     
Geen schroefjes laten vallen…        Ondertussen is een andere vrijwilliger bezig om de  

               stootwillen opnieuw op te hangen en te vervangen  
              indien nodig.  

 
Dat ziet er weer keurig uit.  

 



Nieuwsbrief 35, september 2022 

En dan wilden we de rabarberakkers nog een keer frezen en schoffelen. Nu dat was een 
onmogelijke opgave. De akkerwinde had de akker geheel overgenomen en draaide zich 

moeiteloos om wielen en freesarmen. Tien meter frezen betekende een kwartier winde uit het 
apparaat halen. Geen doen dus. Wat dan? Maaien was geen optie want winde laat zich slecht 

maaien. Het is echt super sterk. Dus zat er niets anders op dan het met de hand opzij 
trekken, zodat de akker bloot komt te liggen en je dan wel kunt frezen en schoffelen. Zo 
gezegd zo gedaan. Maar je zult het altijd zien, na al die mooi weer weken, waren er buien 

voorspeld, dus regenkleding aan en aan de gang. Zwaar werk, maar het weer hield zich in 
eerste instantie prima, zelfs zon. Dus regenkleding uit, bleef op de schuit liggen. En jawel 

opeens een stortbui. Tja de schuit lag te ver weg, dus drijfnat geworden. Ach ja, soms zit het 
mee en soms zit het tegen. 

     
Trekken en sleuren aan de winde. Eerst op de knieën, maar later met harken. Zwaar werk, maar het 
schoot wel beter op.  

   
Het goot. De regenkleding die er ligt, was al kleddernat, dus niet meer te gebruiken.  
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WIST U DAT: 

► Wij met ingang van 1-1-2022 een nieuw huurcontract hebben 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

