BGO – Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden

Nieuwsbrief december 2020
Van de voorzitter
Bestuur:
Joke Brouwer
Voorzitter
Kees Jan Schouten
Penningmeester en Vice
Voorzitter
Jaap Steenhuis
Secretaris
Peter Dekker
Bestuurslid
Hans Bommer
Bestuurslid

Secretariaat:
Reiger 19
1721 DN Broek op
Langedijk
E-mail:
secretariaat.bgo@gmail.com
Telefoon
06-51478367
Bankrekening:
NL40RABO0346.685.095
Website:
http://www.bgolangedijk.nl
Peter Wouda
beheerder

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2020. Een bewogen jaar met
de Corona pandemie die ervoor zorgde dat de jaarvergadering in maart
niet door kon gaan en eindelijk in september gehouden kon worden met
een beperkt aantal deelnemers.
Vanaf dat moment kon het bestuur op volle kracht aan de slag.
En dat was hard nodig. U kunt het rijtje waarschijnlijk wel aanvullen. Het in
het verleden ingezette beleid Langedijk ontwikkelt met water levert in
toenemende mate meer vaarbewegingen, waarbij de drukte op het water,
juist in deze Coronaperiode veel overlast gaf en de handhaving nog veel te
wensen overliet. De beloofde aanpak van het voetpad die maar op zich liet
wachten; de kapotgereden bermen door de jaarlijkse maaibeurt; de
veiligheid op de weg.
Door Corona was de geluidsoverlast van de Westerweg/N242 in de eerste
helft van het jaar flink afgenomen, maar inmiddels is die weer op het oude
niveau. Dat valt tegen. Daar blijft het echter niet bij. De plannen van de
provincie en de gemeente Heerhugowaard zullen ongetwijfeld voor meer
verkeer en geluid zorgen. Ook voor dit onderwerp willen we graag een
werkgroep in het leven roepen waardoor deskundigheid van bewoners op
dit terrein ingezet kan worden om de overlast zoveel mogelijk te keren of te
beperken.
De ontwikkelingen in het Stationsgebied en langs de Westdijk vragen ook
om alertheid van onze kant. U leest hier van alles over in deze nieuwsbrief.
Positief is dat er nu een werkgroep van bewoners is die zich bezighoudt
met de bermen. Zij hebben een naam gekozen die hun inzet weerspiegelt:
Duizend Eilanden Bloemrijk!
De gesprekken met de gemeente ervaren we op dit moment als positief.
Het contract met de firma Bijlsma wordt niet verlengd en we worden
betrokken bij het bestek voor de nieuwe aanbesteding. De werkgroep
speelt daarbij een belangrijke rol. Zij zullen ook via de nieuwsbrief
regelmatig van zich laten horen.

Veel van de ontwikkelingen zoals geschetst in deze nieuwsbrief betreffen ook het
onbebouwde deel van de Oosterdel dat wordt beheerd door de Stichting Veldzorg. Als
bestuur hebben we besloten om waar dat nuttig is zoveel mogelijk samen op te trekken. We
zouden hen om te beginnen al kunnen ondersteunen door ‘donateur’ of ‘vriend’ te worden.
Meer informatie hierover vindt u op hun website:www.oosterdel.nl onder het kopje ‘help
mee’.
Het Bestuur wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2021.
Joke Brouwer

Het nieuwe vaarbeleid en ontwikkelingen aan en op het water
In het afgelopen vaarseizoen is de vaarintensiteit, en helaas ook de overlast op en aan het
water, wederom enorm toegenomen. Hierdoor werd het woongenot van de bewoners aan de
doorgaande sloten en de Noorderplas regelmatig ernstig verstoord. Dit jaar was er, mogelijk
mede door de beperkingen tijdens de coronacrisis, sprake van explosieve groei van de
overlast. De grote toename van Zodiacs en aluminium boten met buitenboordmotoren geven
steeds meer onacceptabele overlast. Het gaat o.a. om veel lawaai van motoren en
schreeuwende mensen, afkalvende oevers en overvaren van nesten van watervogels. Op
mooie zomerdagen, met name tijdens de weekenden en in de vakantieperiode, hield de
overlast regelmatig aan tot 2 uur ’s nachts.
Vaarbeleid
Er is dus nogmaals heel duidelijk geworden dat het in 2019 aangekondigde nieuwe
vaarbeleid er zo snel mogelijk moet komen. Ook staat voor ons vast dat, welk beleid er ook
komt, er stevig gehandhaafd moet worden
Sinds eind 2019 hebben wij deelgenomen aan gesprekken en werkgroepen met gemeente,
handhavers, bewoners en jongeren betreffende het varen, nieuw vaarbeleid en handhaving.
De gemeente heeft ons vorige week laten weten dat wij eind januari/begin februari 2021 een
concept ter becommentariëring aangeleverd krijgen. Wij zullen hierbij uiteraard de leden
betrekken.
In het beleid zal onder meer aandacht zijn voor het gesloten verklaren van de openbare
wateren tussen zonsondergang en zonsopgang. Een praktische pilot inzake de verplichte
registratie van bepaalde categorieën van boten is onderdeel van het beleid, om zo inzicht te
krijgen in soorten, aantallen en gebruikers. Daarnaast lijkt dit een cruciale stap om
handhaving te kunnen verbeteren.
Plannen gemeente
Wij hebben inmiddels ook kennis kunnen nemen van de vele bestaande en nieuwe plannen
met soms mooie namen zoals bijvoorbeeld Grenzeloos Dijk en Waard, Langedijk ontwikkelt
met water, Toekomst van het Museum, Toekomstbestendig Oosterdel, Gebiedsontwikkeling
Westdijk, Masterplan Stationsgebied, Waterschakel HAL.
Veel bewoners maken zich zorgen over de impact van alle plannen van op de drukte en
overlast op het water in onze woonomgeving.
Werkgroep
Wij willen voorkomen dat ons prachtige woongebied, inclusief de natuur en ook het
onbewoonde Oosterdelgebied, nog meer bedreigd gaat worden door de uitvoering van alle
plannen.
Ons voorstel is om begin volgend jaar een werkgroep te starten met bewoners om het
nieuwe vaarbeleid te beoordelen en om duidelijk te laten weten dat in alle mooie plannen
kritisch moet worden gekeken naar de impact op onze woonomgeving.

Wij willen ook graag samenwerken naar met Veldzorg, die het onbewoonde
Oosterdelgebied beheert, en met bewoners die aan het water wonen, maar (nog) geen lid
zijn van onze vereniging. Bijvoorbeeld de bewoners aan de Achterburggracht.
Bewoners, die mee willen doen in de werkgroep of op andere wijze aan dit onderwerp
willen bijdragen, kunnen een e-mail te sturen naar secretariaat.bgo@gmail.com

Duizend Eilanden Bloemrijk
In de afgelopen periode is een werkgroep met enthousiaste en ter zake deskundige
bewoners gestart. Zie onder andere het leuke en interessante artikel over het grasveld aan
de Eiber en de bijdrage over mossen en korstmossen aan het einde van deze nieuwsbrief.
De input van deze werkgroep heeft via de contacten van het bestuur met de gemeentelijke
uitvoerders opgeleverd dat er thans een bestek in de maak is (voor het toekomstige
maaibeleid) op basis van een verantwoorde biodiversiteit. Met flora en fauna die hier van
oorsprong thuishoort.
De werkgroep leverde waardevolle ideeën aan om in samenspraak met de gemeente op
enkele plaatsen in onze wijk al met proeven te starten met bloemrijke bermen als doel.
Een belangrijk gegeven is ook dat we de gemeente hebben kunnen doen inzien dat de
aannemer van het onderhoud van de laatste jaren erg veel vernielingen heeft aangericht. Er
is gepleit voor een aannemer die wel kennis bezit van een maaiwijze die bij een woonwijk
als de onze behoort. Om vernielingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de grond niet
verdicht, worden eisen gesteld aan de banden van de maaimachines.
Een laatste positieve ontwikkeling is dat ook HHNK op hun terreinen onderhoud gaat
nastreven op basis van biodiversiteit.
Danny, Ria, Hetty en Diana bedankt voor jullie bijdragen namens het bestuur!
DE EIBER: VAN EEN WEKELIJKS GEMAAID GRASVELD NAAR EEN PRACHTIGE BLOEMENWEIDE
Historie
In 1984 was het stuk grond waarvan ik de ontwikkeling zal beschrijven nog een eiland in het Rijk der
Duizend Eilanden waarop gewassen verbouwd werden, een akker dus. In 1985 werd dit eiland d.m.v.
een weg verbonden met andere eilanden voordat er met de bouw van zeven huizen gestart kon
worden. Wij, een gezin met twee kleine kinderen, waren een van de bewoners.
T/m 1988 was het een ruig terreintje met diverse inheemse planten, waar de kinderen die er
woonden heerlijk, creatief, konden spelen. Officieel zou het een grasveld worden dat twee keer per
jaar door de Gemeente gemaaid zou worden. Hier voelden de meeste bewoners niets voor. Het
moest een keurig verzorgd grasveld worden. Er is toen besloten om de Gemeente te informeren dat
er een grasveld aangelegd en onderhouden zou worden door de bewoners zelf.
Tot het voorjaar van 2019 is het grasveld frequent gemaaid.
Toen de derde zitmaaier het in 2018 begeven had en de bewoner, die de laatste paar jaar het
onderhoud voor zowel de maaier als het grasveld voor zijn rekening had genomen, aangaf te gaan
verhuizen, zag ik mijn kans schoon om voor te stellen het grasveld weer over te dragen aan de
Gemeente en er een ecologisch onderhouden grasveld van te maken.
In dezelfde tijd riep Natuurmonumenten mensen op om Gemeentes te verzoeken meer te doen aan
natuurvorming om zo de biodiversiteit te vergroten. 75% Van de insectenpopulatie in Nederland was
al verdwenen en er was en is een dringende noodzaak om het tij te keren. De bewoners aan de Eiber
stonden achter dit voorstel en vanaf april 2019 zijn wij in gesprek met de Gemeente om het grasveld
aan de Eiber om te toveren tot een bloemrijk grasland.

Van een wekelijks gemaaid grasveld naar een prachtige bloemenweide
Met de projectleider groenbeheer van de Gemeente Langedijk werden afspraken gemaakt over het
ecologisch beheer. Het grasveld zou twee keer per jaar gemaaid worden in juni en eind september
en het maaisel zou worden afgevoerd. De oever zou alleen in het najaar gemaaid worden.
In ditzelfde jaar ben ik begonnen met het inventariseren van de flora en fauna op het grasveld, aan
de oever en in het water (het water voor zover ik dat vanaf de kant kon waarnemen).
ONTWIKKELING FLORA EN FAUNA
Vergroting biodiversiteit direct zichtbaar
Onvoorstelbaar hoeveel soorten planten er gelijk kwamen groeien, en dat al na zo’n korte tijd van
niet meer wekelijks maaien. Uiteraard kwamen daar ook direct de nodige insecten en vogels op af.
Dit verbaasde ook een ecoloog aan wie mijn gegevens doorgestuurd waren.

Gevolgen onvakkundig ecologisch onderhoud
Helaas is het “ecologisch” onderhoud in zowel 2019 als in 2020 bijzonder slecht uitgevoerd, Niet
alleen is er veel schade aangebracht aan dit grasveld, maar ook aan de bermen en grasvelden elders
in het Oosterdelgebied. Door dit slechte onderhoud zijn planten en dieren verdwenen (vernield,
vermorzeld) en is de flora een stap achteruitgegaan. Een ruderaal terrein (verstoorde grond door
menselijke activiteiten) was ontstaan met een overdaad aan pioniersplanten zoals akkerdistels.
De beoogde bloemenweide werd voor velen een desillusie.
Meerdere malen was hier contact over met Groenbeheer van de Gemeente.
Nieuwe bewoners, andere wensen / een compromis
Eind 2019 kwamen er nieuwe bewoners op de Eiber wonen. Zij waren niet zo enthousiast over dit
plan van een ecologisch onderhouden grasveld. Na goed overleg met elkaar hebben wij een
compromisvoorstel voorgelegd aan Groenbeheer. Daar ging men in mee. En zo is iedereen tevreden.
Een groot gedeelte van het grasveld en de oever zullen ecologisch onderhouden worden, de randen
en een stuk in het midden van het grasveld zullen door de bewoners frequent gemaaid worden.
Om sneller een mooi resultaat te krijgen is het ecologische gedeelte inmiddels gefreesd en ingezaaid
met inheemse planten, die passen bij de grondsoort.

Veel vogels (eksters, kraaien, kauwen, houtduiven, vinken, koperwieken en ook een groene specht)
hebben het terreintje ook ontdekt en foerageren hier dagelijks. Insecten en zaden zijn er in
overvloed. Hopelijk blijft er nog wel wat zaad over.

We kijken uit naar volgend jaar.
Danny Disma-van Laar

Aanpak geluidhinder N242 - Westerweg
Het onderwerp Beperken Geluidhinder N242 - Westerweg staat al langere tijd op de agenda
van de BGO. In de periode 2012-13 heel actief en daarna een beetje slapend.
In 2012 heeft een groot aantal bewoners en ook de BGO zienswijzen ingediend tegen de
plannen voor de N194 (voorheen N23). Kamerling Onnesweg - Westfrisiaweg. Uiteindelijk
heeft dit zelfs geleid tot een beroepsprocedure bij de Raad van State. Hoewel de adviseur
van de Raad van State (de STAB) positief heeft geadviseerd betreffende het ingediende
Beroep, heeft de Raad het beroep niet gegrond verklaard.
De belangrijkste grond voor de beroepschriften was dat er geen aandacht is besteed aan de
uit de tracékeuze voortvloeiende geluidoverlast.Er heeft geen of onvoldoende akoestisch
onderzoek plaatsgevonden voor het geplande tracé en de N242.
Tijdens de plannen in 2012 maakten ongeveer 15.000 tot 20.000 voertuigen gebruik van de
N242 ter hoogte van de Waterral. De verwachting van de provincie was toen (in 2012) dat
dit zou oplopen tot 20.000 tot 25.000 dagelijkse verkeersbewegingen in 2020. Het verkeer
heeft zich echter ontwikkeld tot 29.000 dagelijkse bewegingen in 2019. Dit is dus veel meer
dan waarmee de provincie rekening heeft gehouden.
Ook is door het kappen van de bomen op de Westdijk het geluid volgens een aantal
bewoners duidelijk toegenomen.
Inmiddels is er een aantal ontwikkelingen/plannen bekend die naar verwachting tot een nog
(veel) grotere verkeersdrukte en dus meer geluidhinder zal leiden.
De N194 is inmiddels 2 jaar open maar de bewegwijzeringsborden zijn nog niet aangepast.
Volgens de provincie (bron Noordhollands Dagblad) zullen de nieuwe borden binnenkort
worden geplaatst. Het verkeer richting Hoorn en verder (Enkhuizen-Lelystad) zal dan via de
nieuwe route worden geleid en niet meer via de N243 - Noordervaartroute. Deze route gaat
binnenkort ook zwaar op de schop. Hierdoor kiezen mogelijk nog meer voertuigen voor de
route via de Westerweg.
In het Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard is te lezen dat het verkeer zoveel mogelijk
uit Heerhugowaard (bijvoorbeeld Westtangent) wordt geleid naar de Westerweg.
Volgens een recent artikel in het Noordhollands Dagblad heeft de gemeente
Heerhugowaard de N242 op de provinciale agenda gekregen. De wens is om de weg te
verbreden inclusief een nieuwe spoorbrug. De gemeente verwacht dat volgend jaar (2021)
een plan van aanpak voor de N242 kan worden gemaakt. Vooralsnog wordt 2026 of later
genoemd voor de mogelijke uitvoering.
Tijdens een webinar over het Stationsgebied hebben wij aandacht gevraagd voor de
verwachte toename van de geluidhinder in het woongebied Rijk der Duizend Eilanden.
Wethouder Stam heeft toegezegd om dit met de provincie te bespreken.
Werkgroep
Een betrokkene bij de procedures in 2012 heeft ons verteld dat het belangrijk is om zo snel
mogelijk bezwaar te maken tegen de plannen, aan te dringen op akoestische onderzoeken
en verkeerstellingen en geluid beperkende maatregelen te eisen. Kortom we moeten er
bovenop gaan zitten.

Het voorstel is om vanuit de Bewonersvereniging een werkgroep met betrokken bewoners te
beginnen.
We kunnen ons richten op de gemeente Heerhugowaard en de provincie om ze te
overtuigen dat er direct achter de Westerweg - Westdijk veel mensen wonen die nu al veel
last hebben van het verkeerslawaai.
Daarnaast kunnen we overwegen om zelf het geluid en de ontwikkeling daarvan op een
aantal plaatsen in onze wijk te gaan meten. Bijvoorbeeld op de Aalschover (dicht bij het
drukste deel van de weg), de Waterral (dicht bij de kruising N242-N194) en de Lijster (dicht
bij het iets minder drukke gedeelte van de N242). Uiteraard komen ook andere dichtbij de
Westerweg gelegen straten, zoals Kuifeend, Kwikstaart, Roek of Kemphaan, in aanmerking.
Voor het zelf meten kunnen we mogelijk aansluiten bij het Programma Samen Meten van
het RIVM. Ook kunnen we gebruikmaken van de expertise van externe ‘meetbureaus’.
Bewoners, die mee willen doen in de werkgroep of op andere wijze aan dit onderwerp
willen bijdragen, kunnen een e-mail te sturen naar secretariaat.bgo@gmail.com

Behoud bermen en oevers
Veel bewoners in onze mooie woonomgeving zijn bezig of hebben plannen voor het nog
mooier maken van hun huis en tuin. Veelvuldig worden aannemers, elektriciens, hoveniers
en anderen hiervoor ingehuurd. Hier is natuurlijk niets mis mee.
Het komt, jammer genoeg, te vaak voor dat de vele busjes e.d. en af en toe ook nog veel
zwaarder materieel de bermen en oevers vernield achterlaten. Daarnaast heeft een aantal
bewoners ons erop gewezen dat ook deze harde werkers regelmatig veel te hard door onze
buurt rijden. Denk hierbij ook aan het verhaal in onze Nieuwsbrief van september over een
jongen die op fiets naar school in de berm is gedrukt.
Wij hebben dit onderwerp recent met de gemeente besproken. Afgesproken is dat er een
advies wordt gevraagd aan de afdeling Handhaving en Vergunningen.
Wij willen de bewoners vragen, om de bedrijven die zij inhuren erop te wijzen, dat zij
voorzichtig moeten zijn met de bermen en oevers. Wij verwachten dat vernielingen door de
betreffende bedrijven worden hersteld.
Indien een bedrijf bij herhaling in de fout gaat, kan de Bewonersvereniging het betreffende
bedrijf aanschrijven en verzoeken in de toekomst onze bermen en oevers te ontzien en bij
vernieling te herstellen. Dit zullen zij uiteraard alleen doen indien vernielingen en dergelijke
door bewoners bij ons gemeld worden.
Wij hebben inmiddels een eerste brief met onderstaande tekst verzonden.
De Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden vertegenwoordigt de belangen van een
groot aantal (ongeveer de helft) van de bewoners van het Rijk der Duizend Eilanden.
Wij ontvangen zeer regelmatig opmerkingen van onze leden over het vernielen van de
bermen en de oevers door aannemers, hoveniers, beschoeiingsbedrijven en anderen die in
onze mooie woonomgeving werkzaamheden uitvoeren.
Ook hebben bewoners opgemerkt dat er door werknemers van deze bedrijven ook
regelmatig te hard wordt gereden, soms met grote vrachtwagens, waardoor de veiligheid
van fietsers, wandelaars en andere weggebruikers in gevaar wordt gebracht.
Omdat uw bedrijf een aantal keren is genoemd, willen wij U verzoeken om tijdens de
uitvoering van uw werkzaamheden de bermen en oevers zoveel mogelijk te ontzien en na
de werkzaamheden zult herstellen.

Ook willen wij U vragen om bij te dragen aan de verkeersveiligheid door uw werknemers te
vragen zich aan de snelheidslimiet van 30 kilometer te houden.
Wij verwachten dat u gehoor zult geven aan onze oproep en samen met ons ervoor wilt
zorgen dat onze wijk nog mooier en (verkeers)veiliger wordt en blijft.
Zie ook onderstaande een brief die wij van een zeer bezorgde bewoner hebben ontvangen.
Buurtbewoners,
We wonen in een heel mooi gebied. Volgens de bouwontwikkelaar Mabon een
onvergelijkbaar woonplan, een unieke woonplek. Ik weet het ook uit eigen ervaring door 35
jaar woongenot. Maar, hoe mooi iets ook is, er kan altijd ook wel en smet op vallen. En
daarmee kom ik op de achtergrond van dit schrijven. Regelmatig staan huizen te koop, om
welke reden dan ook. Gelukkig zijn ze door de gewilde plek redelijk snel verkocht. De
nieuwe bewoners laten hun aanwinst nog even naar eigen wens aanpassen, soms op kleine
punten, soms heel rigoureus. Daarbij wordt de tuin in de meeste gevallen niet ontzien. Er
worden tuinmannen, grondwerkers en beschoeiingsbedrijven ingehuurd die met groot
materieel aan de slag gaan. Iedereen zijn recht, maar daarmee worden soms regels en
rechten van anderen geschonden. Hoe vaak heb ik niet gezien dat bermen na gedane
arbeid in erbarmelijke toestand achtergelaten worden? Een taak van de gemeente om dat
aan te kaarten en herstel af te dwingen lijkt me, maar aan de opdrachtgevers om het uit te
(laten) voeren. Helemaal precair wordt het als in het proces privéterrein wordt aangetast.
Met een knoop in je maag ga je dan buren en/of arbeiders erop aanspreken en hoop je op
een gepaste oplossing. Helaas komt die niet altijd, of beter gezegd zelden. Mijn beschreven
probleem wil ik voor de toekomst voorkomen en zal in het verleden wellicht door anderen
ook zijn ervaren. Is dat het geval dan kunt u een reactie plaatsen bij onze
bewonersvereniging.

Onderhoud voetpaden

Het zal de wandelaars niet zijn ontgaan. In november is een begin gemaakt met de
verbetering van de wandelpaden langs de Lepelaar en de Reiger.
Het betreft een project waarin als proef een aantal door de gemeente aangewezen delen
van de paden wordt aangepakt. Deze delen verkeren in slechte staat en zijn na regenval
niet meer begaanbaar.
De geselecteerde delen van de wandelpaden zijn voorzien van een duurzame en half
verharde leemlaag. Tevens is gekozen voor een gele kleur zodat de paden ook in het
donker beter zichtbaar zijn.
Wij hebben al een aantal reacties van bewoners ontvangen. Deze reacties zijn wisselend en
vaak best kritisch betreffende het afbrokkelen van de randen en dus de breedte van de
paden en het plakken van de leem aan de schoenen.

Het is heel jammer dat de communicatie niet goed is verlopen: eerst zou er een brief naar
alle bewoners worden gezonden; daarna was een brief niet nodig omdat de paden niet
zouden worden afgesloten; vervolgens komt er een plotselinge oproep om de eerste twee
weken niet over de paden te lopen; veel later (na bijna 2 weken) worden borden met ‘niet
betreden’ geplaatst.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoners die veel van de paden gebruik maken tevreden
zijn over het eindresultaat. Daarom willen wij nogmaals vragen om de ervaringen, zowel
positief als negatief, naar ons toe te zenden. Wij zullen de ontvangen reacties meenemen
naar de evaluatie met de gemeente.
De gemeente denkt een aantal maanden tot een halfjaar nodig te hebben voor een goede
evaluatie. Indien deze proefstroken voldoen aan de verwachtingen zal de gemeente kijken
of er budget gecreëerd kan worden om de overige delen van de paden te vernieuwen.
Laat ons weten of jullie wel of niet tevreden zijn. Blijven de schoenen droog en schoon? Is
het mogelijk om met z’n tweeën naast elkaar over het pad te lopen? Wat vinden jullie van de
gele kleur? Reacties kunnen worden gezonden naar secretariaat.bgo@gmail.com

Veldzorg
De ontwikkelingen in het centrumgebied van Dijk en Waard (Stationsgebied, Westdijk en
Oosterdel) hebben impact op zowel onze woonomgeving als het onbebouwde Oosterdel
gebied dat wordt beheerd door de Stichting Veldzorg. Als bestuur hebben we besloten om
waar dat nuttig is zoveel mogelijk samen op te trekken.
In onze gesprekken hebben wij gemerkt dat ook Veldzorg zorgen heeft over de toename van
de vaarintensiteit in het Oosterdelgebied en ook bij de gemeente heeft aangedrongen op
een nieuw vaarbeleid, inclusief registratie en handhaving.
In de laatste nieuwsbrief op www.oosterdel.nl, is in een uitgebreid artikel te lezen dat de
woelrat de alles vernielende schurk van het gebied is. Ook de rivierkreeften spelen hun rol.
Op de website is ook te vinden hoe we ‘donateur’ of ‘vriend’ kunnen worden.

Oproepen
Wie wil meedoen met de werkgroep Varen?
Wie wil meedoen met de werkgroep Geluidhinder N242?
Reacties op de vernieuwde Voetpaden.
Reacties graag naar BGO 1000 eilanden: secretariaat.bgo@gmail.com (06-51478367)

Graag jullie aandacht voor de
verkeersveiligheid.
Hou rekening met de vele wandelaars en
fietsers.
30 km is, ook als er geen werkzaamheden
zijn, hard genoeg!

Tot slot
Wij willen nog graag en zeer lezenswaardige bijdrage van één van de leden van de
werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk met jullie delen.

MOSSEN EN KORSTMOSSEN OP BOMEN IN HET OOSTERDELGEBIED
In het winterseizoen is er over het algemeen wat minder kleur in de natuur te ontdekken. Op
groenblijvende bomen en struiken en wat overgebleven bessen en rozenbottels na, ziet alles er wat
saaier uit.
Misschien een goed moment om eens wat beter te kijken naar de bomen in je omgeving.
Verschillende bomen zijn begroeid met mossen en korstmossen, sommige zelfs met meerdere
soorten, zoals op onderstaande foto’s te zien is. Alle foto’s die ik heb gemaakt, zijn van mossen en
korstmossen op bomen langs de Oostelijke Randweg, Lepelaar, Reiger en in onze eigen tuin.

Wat zijn mossen en korstmossen?
Mossen
Mossen zijn kleine, kruidachtige landplanten die solitair tot dicht op elkaar gepakt groeien in matten
of kussens, o.a. op bomen. Het zijn meestal groene planten, vaak met stengels en bladen. Ze
hechten zich vast met wortelachtige structuren, die je rizoïden noemt. I.p.v. zaden vormen zij sporen
in sporenkapsels, waarmee zij zich voortplanten.
(bron: Wikipedia)
Er bestaan vele soorten mossen met verschillende voorkeursgroeiplaatsen.
Korstmossen
Korstmossen zijn samenlevingsvormen van algen of cyanobacteriën (blauwwieren) met een
schimmel. Zo'n samenlevingsvorm heet een symbiose. De algensoorten die in korstmossen
voorkomen, kunnen ook vrij leven. De schimmel wordt echter vrijwel nooit zonder de alg
aangetroffen.
In korstmossen leven de schimmels van door algen aangemaakte voedingsstoffen: suikers die ze
onder invloed van licht maken van CO2 en water. Bouwstoffen voor eiwitten en vetten -stikstof en
fosfor- worden afhankelijk van het groeitype betrokken uit het substraat (schors, steen), uit zwevend
stof uit de lucht dat zich aan het korstmos hecht, of uit in regenwater opgeloste stoffen. Sommige
soorten bevatten cyanobacterien die stikstofgas kunnen binden.
Korstmossen zijn dus afhankelijk van licht en water. Korstmossen op bomen groeien in Europa
bijvoorbeeld vooral aan de zuidwestkant, omdat daar de grootste beschikbaarheid van licht en water
is.
(Bron: Bryologische en Lychenologische Werkgroep van de KNNV)
Mossen en korstmossen als indicator van de luchtkwaliteit
Korstmossen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. Baardmossen en struikvormige soorten blijken
hier erg gevoelig voor te zijn en verdwijnen. Andere soorten gedijen juist goed onder bepaalde
omstandigheden. Groeien er regelmatig veel gele korstmossen op vrijstaande bomen, dan geeft dat
aan dat er vervuilingsbronnen in de buurt zijn, o.a. ammoniak vanuit de intensieve veehouderij.
Mossen en korstmossen belangrijk voor de opname van kooldioxide en stikstof
Mossen en korstmossen zijn vaak ongewenste gasten. Ze groeien in het gazon, tussen de klinkers, op
de muren, op het dak…. Onderzoekers van het Max Planck Instituut ontdekten echter dat deze

organismen echte CO2-reservoirs zijn. Ze laten staan, kan dus een bijdrage leveren aan het stoppen
van de toename van CO2 in onze atmosfeer.
Algen, mossen en lichenen of korstmossen zijn verantwoordelijk voor de opname van ongeveer 14
miljard ton CO2 en 50 miljoen ton stikstof (N) per jaar. Dat deze organismen verantwoordelijk zijn
voor de helft van de natuurlijke stikstoffixatie op aarde en evenveel CO2 opnemen dan dat er
jaarlijks vrijkomt door verbranding van biomassa is nieuw. (Bron: www.klimaatpad.nl)
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