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BGO – Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden 
 

     Nieuwsbrief maart 2021 
 
 

   Van de voorzitter 
 
Het jaar 2021 is door het bestuur actief gestart. De nieuwe Werkgroepen 
Varen en Geluidshinder zijn van start gegaan en we hebben een korte 
enquête gehouden om te onderzoeken hoeveel overlast van geluid en van 
het varen daadwerkelijk ervaren wordt. U leest daar verderop meer over. 
 
Na lang aanhouden hadden we eind februari een afspraak met de 
gemeente over de bermen (de komende fusie slokt daar veel capaciteit op) 
waarin we concrete afspraken konden maken, zie onder kopje bermen. 
 
Hans Bommer heeft zijn bestuurstaken neergelegd omdat hij zijn kinderen, 
werkzaam in de horeca, meer wil ondersteunen. We hebben daarvoor alle 
begrip en bedanken Hans, ook op deze plek, voor zijn inzet.  
 
Opnieuw verhindert Corona dat we onze algemene ledenvergadering 
(ALV) in het voorjaar houden. Het bestuur ziet er naar uit om weer met alle 
leden bijeen te kunnen komen en heeft daarom besloten de vergadering te 
houden op donderdagavond 2 september 2021. 
 
Deze nieuwsbrief komt later dan gepland. De reden is dat we gewacht 
hebben op het ontvangen van het meermalen toegezegde nieuwe 
vaarbeleid. Tot onze verbazing hebben we op maandag 22 maart in de 
krant te moeten lezen dat het nieuwe vaarbeleid er niet komt? 
Vanaf december 2019 heeft een groep bewoners zich ingezet om samen 
met de gemeente (in persoon van wethouder Ad Jongenelen) te zoeken 
naar een goede balans tussen woongenot en vaarplezier. Bewoners die 
dachten zich in te zetten voor een nieuw vaarbeleid, dat nodig is voor een 
adequate handhaving, worden op deze manier in de kou gezet. 
En niet alleen zij; ook de grote groep bewoners die last heeft van 
overtredingen op het water (zie verder in deze nieuwsbrief de uitslagen 
van de enquête hierover) wordt door de wethouder in de kou gezet. 
En dat op een moment waarop duidelijk wordt dat de Coronamaatregelen 
ook dit vaarseizoen blijven en velen dus hun broodnodige ontspanning op 
het water zullen zoeken. 
Een nieuw vaarseizoen staat voor de deur en de wethouder geeft niet 
thuis. We hebben er geen woorden voor. 
 
Joke Brouwer 
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Werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk 
De in het najaar van 2020 gestarte werkgroep bestaat uit Danny Disma-van Laar, Hetty 
Eijtinger, Diana Hazelaar en Ria Sier. Vanuit het bestuur doet Peter Dekker mee. 
 
De werkgroep heeft de plannen van de gemeente op het gebied van het maaien intensief 
bekeken en de twee bestekken voor regulier en ecologisch maaien van zeer degelijk 
commentaar voorzien. De bestekken en het commentaar van de werkgroep zijn vervolgens 
met de gemeente besproken, wat tot goede afspraken heeft geleid. Zie hiervoor ook het 
onderstaande verhaal over de bermen. 
 
Na het gesprek met de gemeente heeft de werkgroep in kaart gebracht in welke straten de 
gemeente niet hoeft te maaien omdat dit door de bewoners zelf wordt gedaan. De mogelijke 
besparing kan dan worden gebruikt voor beter ecologisch beheer door de gemeente 
 
De bermen 
Wat betreft de bermen, zien we de toekomst positief in. De gemeente heeft goed naar onze 
wensen geluisterd en we hebben het gevoel nu op 1 lijn te zitten. Zoals in de vorige 
nieuwsbrief al gemeld, is het contract voor het maaien van de bermen met de firma Bijlsma 
beëindigd en worden we nu betrokken bij het nieuwe maaibestek. 
Dit houdt in: 

• De bermen van de Reiger en de Lepelaar gaan ecologisch beheerd worden. Dat 
betekent concreet dat de bermen minimaal één keer per jaar gemaaid worden en dat 
het maaisel een paar dagen blijft liggen zodat de zaden nog na kunnen rijpen en de 
dieren weg kunnen kruipen. Daarna wordt het maaisel afgevoerd om zo de bodem 
iets minder voedselrijk te maken waardoor er ruimte komt voor ecologisch meer 
waardevolle planten voor bij voorbeeld vlinders.  

• Ecologisch maaien gebeurt met veel lichtere machines en als eis is opgenomen dat 
de sporen niet dieper mogen zijn dan 3cm. We hebben daarbij laten vastleggen dat 
de bermen droog genoeg moeten zijn voor het maaien, waarschijnlijk zullen ze dan 
voor oktober gemaaid worden.	

We zoeken twee nieuwe bestuursleden.  
 
We willen graag een bestuurslid voor het stimuleren van ontmoetingen van bewoners door 
het organiseren van activiteiten. Dit was de taak van Hans, maar door Corona kon daar het 
afgelopen jaar geen uitvoering aan worden gegeven. Het is een behoefte die vanuit de 
enquête in 2019 naar voren is gekomen en waarvan wij vermoeden dat die mogelijk groter 
is geworden. Een logische bijkomende taak van dit bestuurslid is de redactie van de 
Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen. 
 
De nieuwe functie omvat onder meer de rol van trekker van de werkgroep Geluidshinder. 
Dat wordt op dit moment nog gedaan door de secretaris, maar zijn takenpakket is daarvoor 
te veelomvattend. 
 
Voor beide vacatures geldt dat het zeker geen dagtaak is. We hebben maandelijks een 
bestuursvergadering op de eerste donderdagavond van de maand. Dat gebeurt nu via 
zoom. We zouden het op prijs stellen als er ook vrouwen reageren zodat het bestuur een 
betere afspiegeling wordt van de bewoners in deze wijk. 
Voor meer informatie (of natuurlijk meteen aanmelding) kunt u mailen naar 
secretariaat.bgo@gmail.com  
Met de aangemelde kandidaten hebben we een gesprek waarin we meer informatie zullen 
geven en vragen kunnen beantwoorden 
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• De zijstraten zullen nog wel 2 maal per jaar geklepeld worden, dat heeft met het 
budget te maken. Klepelen is veel goedkoper, maar slecht voor de biodiversiteit. 
Overigens geldt ook hier dat de sporen in de berm niet dieper dan 3 cm mogen 
worden	

• De eerste meter vanaf de weg en de randen langs het voetpad zullen in de hele wijk 
twee keer per jaar geklepeld worden (inclusief afzuigen) om weg en voetpaden vrij 
van overhangende planten te houden. In de bochten en bij kruisingen wordt 3 maal 
per jaar geklepeld en deels gemaaid om ze overzichtelijk te houden.	

• Daarnaast zijn een aantal stukken berm door bewoners aangepakt door o.a. het 
inzaaien van bloemen (Grutto), het ecologisch beheren in de afgelopen jaren (Eiber). 
Hier wordt rekening mee gehouden.	

• Bij de eerste brug van de Reiger vanaf de Lepelaar zal gewerkt worden aan een 
ecologische berm. HHNK hebben we verzocht om hierbij ook de oever te betrekken. 
De gemeente vindt dat prima en bij HHNK wordt daarover nagedacht. 	
 

Door het slechte beheer van de afgelopen jaren is de bodem zeer voedselrijk geworden en 
ernstig verdicht. We hebben gevraagd of dit jaar niet twee keer ecologisch gemaaid kan 
worden met afvoer van het maaisel om de verschraling iets sneller te laten gaan als 
compensatie voor de afgelopen jaren. 
Met deze maatregelen denken we een aanzienlijke verbetering van onze bermen te 
bereiken. Dit zal niet meteen het eerste jaar al resultaten hebben omdat de bermen zwaar te 
lijden hebben gehad van het beheer van de afgelopen jaren. De bodem, de basis van alles, 
is hierdoor op veel plaatsen aanzienlijk verdicht. 
Voor bewoners van de Lepelaar en Reiger betekent dit dat zij niet langer de bermen hoeven 
te maaien. Mocht u juist gesteld zijn op een groene berm zonder wilde planten, dan is het 
natuurlijk prima de berm voor uw eigen perceel te maaien. Maar u kunt natuurlijk ook 
afwachten en kijken wat voor effect dit heeft. 
Het maaibestek wordt aanbesteed voor de periode van 1 jaar met als optie een verlenging 
tot 3 jaar. We hebben verzocht om een jaarlijkse evaluatie en dit is toegezegd. Verder zal er 
een plan worden gemaakt voor het bestrijden van de Grote Berenklauw. 
 
De kaarten van het maaibestek zijn in de bijlage van deze Nieuwsbrief terug te vinden. 
 
Werkgroep Varen 
In onze vorige Nieuwsbrief van december 2020 hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd over 
de grote toename van de overlast op en aan het water. In het vorige vaarseizoen 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 
geeft 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.  
Uit de antwoorden op de in februari gehouden mini-enquête blijkt dat ruim de helft van de 
bewoners in het vaarseizoen dagelijks of in ieder geval meerdere dagen per week veel of 
erg veel overlast van het varen ervaart. Verreweg de meeste overlast wordt ervaren door de 
bewoners rond de Noorderplas, op het Schapenland, aan de Achterburggracht en andere 
sloten langs de vaarroutes. 
 
De bewoners Jurjen Bonder, Kees Dingler, Ronald van Schoorl, Leon Schuijt, Bart Sier en 
Barbara de Wit hebben eind januari een eerste bijeenkomst van de werkgroep bijgewoond. 
Vanuit het bestuur doen Kees Jan Schouten (trekker) en Jaap Steenhuis mee. 
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Afgesproken is dat de eerste activiteit het beoordelen van het nieuwe vaarbeleid zal zijn. De 
gemeente heeft meerdere keren toegezegd dat wij begin van dit jaar (eind januari/begin 
februari) een concept zouden ontvangen. Helaas hebben wij nog steeds niets ontvangen.  
Wij hebben twee weken geleden een bericht naar wethouder Jongenelen gestuurd en hem 
gevraagd hoe vanaf nu de handhaving zal plaatsvinden. Wij hebben geen reactie 
ontvangen, maar inmiddels in de krant gelezen dat er (voorlopig) geen nieuw vaarbeleid 
komt. 
 
Werkgroep Geluidshinder  
De bewoners Annette de Haan, Clementine Schuurman, Bart Sier, Jan Tromp en Paul Zijp 
hebben gereageerd op de oproep in december en vormen samen met Jaap Steenhuis van 
het bestuur de werkgroep. 
De leden van de werkgroep zijn in januari enthousiast van start gegaan en hebben elkaar al 
twee keer via zoom ‘gezien’. Op dit moment wordt de overlast van de bewoners in kaart 
gebracht en alle mogelijke activiteiten geïnventariseerd.  
 
Uit de antwoorden op de in februari gehouden mini-enquête blijkt dat ongeveer 30% van de 
bewoners dagelijks veel of erg veel overlast van het geluid van de Westerweg ervaart.  
Wethouder Nils Langedijk heeft onze voorzitter laten weten dat hij recent samen met de 
wethouders van Heerhugowaard en Alkmaar met een gedeputeerde van de provincie heeft 
gesproken over de N242. 
In 2025 zal er groot onderhoud aan de weg worden uitgevoerd. Nils Langedijk heeft de 
overlast van de bewoners van het onze wijk op de agenda gezet. Afgesproken is dat wij 
eerst verdergaan met het in kaart brengen van de mate van ervaren geluidsoverlast. Als dit 
klaar is gaat het bestuur de uitkomsten en het vervolg met de wethouder bespreken. 
 
Zie onderstaand het verhaal van één van de leden van de werkgroep. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sinds december jl. heb ik het initiatief genomen om aan te sluiten bij de werkgroep 
'geluidsoverdracht N242'. Al enige jaren volg ik de ontwikkelingen van het leef- en 
woongebied rondom de N242 incl. de ontwikkelingen van het verrijken van het 
industrieterrein van Heerhugowaard, de vernieuwde Westfrisiaweg en het stationsgebied. 
Ontwikkelingen die passen bij een groeiende welvaart en economie, maar contrasterend 
zijn tegenover het behoud van een natuurgebied en groenzones naast dit 
ontwikkelgebied. Gemeenten (Heerhugowaard en Langedijk) alsmede de Provincie die 
duurzamer willen worden, CO2 uitstoot willen verminderen maar tegelijkertijd ook bomen 
kappen (niet of nauwelijks herplanting) en wegen verbreden voor meer verkeer. Een 
groeiend aantal bewegingen maar niet allemaal passend bij de huidige tijd. Als geboren 
en getogen Langedijker wil ik graag een steentje bijdragen aan het behoud van een mooie 
natuurrijke omgeving en groenstrook die Langedijk rijk is. 
 
Dit zijn een aantal redenen waarom ik graag met een aantal bewoners (de werkgroep) de 
dialoog wil voeren met zowel de gemeente en (in)direct ook de provincie over hoe 
welvaartsbevordering versus duurzame economie en klimaat in balans kunnen blijven. De 
verkeersbewegingen op de huidige N242 zijn immers niet meer hetzelfde zoals in de jaren 
80 bij de herontwikkeling van het duizend eilanden gebied. Wat en hoe hoog de 
geluidsoverdracht is, dat gaat de werkgroep laten onderzoeken. Onderzoek richt zich op 
het effect van de geluidsoverdracht op het leef- en woonklimaat voor zowel natuur, dier en 
mens. 
 
We hebben al een aantal werkgroep overleggen gehad. Een eerste stap is o.a. de 
verkenning in de eigen leefomgeving geweest via de enquête. Ook zijn er contacten 
gelegd met de Gemeente en de Provincie over de ontwikkelingen van het gebied rondom 
de N242. De werkgroepen zijn productief en tegelijkertijd prettig omdat we gezamenlijk 
kijken naar hoe we de balans in deze omgeving kunnen behouden voor nu en richting de 
toekomst, passend bij de klimaatsveranderingen. Hoe mooi zou het zijn als het weer 
stil(ler) is in de natuur? Weet u nog... 
 
Hartelijke groet, 
Clementine Schuurman 
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Mini-enquête vaaroverlast en geluidshinder Westerweg-N242 
Allereerst willen wij alle bewoners die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen 
bedanken voor hun waardevolle bijdrage. Niet alleen leden, maar ook een zeer groot aantal 
andere bewoners van onze wijk, de Dorpsstraat/Achterburggracht en het Schapenland 
hebben de enquête ingevuld. De resultaten staan hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste bewoners die erg veel of veel overlast ervaren tijdens het vaarseizoen wonen 
dicht bij de Noorderplas, op het Schapenland, aan de Achterburggracht en de andere sloten 
die onderdeel zijn van de vaarroutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zal niemand verbazen dat een groot aantal bewoners die het dichtst bij de Westerweg 
wonen erg veel of veel geluidsoverlast ervaren. 
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35 bewoners die nog geen lid waren van onze bewonersvereniging hebben na het invullen 
van de enquête een mail gestuurd en zich aangemeld als lid. Wij willen deze bewoners 
bedanken en verwelkomen hen graag als lid. 
 
Onderhoud voetpaden 
 

 
In november is een begin gemaakt met de verbetering van de wandelpaden langs de 
Lepelaar en de Reiger. Vier delen van de paden zijn voorzien van een nieuwe duurzame en 
half verharde leemlaag.  
 
Wij willen de bewoners bedanken voor de ruim 20 reacties die per e-mail zijn ontvangen. De 
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.  
 
Op basis van de reacties hebben wij in januari een evaluatie naar de gemeente gezonden. 
Delen uit deze evaluatie-memo zijn in onderstaand kader opgenomen. 
 
	
Conclusie 
Op basis van de ontvangen reacties is onze conclusie dat de proefstroken een verbetering 
zijn, maar dat er zeker nog meer moet gebeuren om de wandelaars tevreden te stellen en 
de verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
Vervolg  
Wij vinden het noodzakelijk dat het goed te belopen vlakke gedeelte van de paden verbreed 
gaat worden, zodat twee wandelaars ontspannen (en een beetje op afstand) naast elkaar 
kunnen lopen. Ook dienen de paden goed toegankelijk te zijn voor rolstoelen, kinder- en 
wandelwagens met een persoon ernaast lopend. 
Gezien het toegenomen aantal wandelaars dat van de wandelpaden langs de Lepelaar en 
de Reiger gebruik maakt en de zeer slechte staat van de niet vernieuwde gedeelten, willen 
wij de gemeente verzoeken om op korte termijn alle wandelpaden te vernieuwen. Wij 
verwachten dat hierbij voldoende rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de 
bewoners. 
 
Hoewel niet direct gerelateerd aan de proefstroken willen wij ook graag een opmerking 
maken over het niet doorlopen van het voetpad over de brug in de Lepelaar. Hier zou, 
mogelijk als korte-termijn oplossing, door belijning op de weg, een wandelstrook kunnen 
worden gemaakt. 
 
Tijdens de bespreking van de evaluatie heeft de gemeente aangegeven dat het onderwerp 
wandelpaden binnenkort op de agenda van B&W staat en dat er voorgesteld wordt om een 
aantal voetpaden in de gehele gemeente (Langedijk en Heerhugowaard) aan te pakken. 
Voorstel is een verbreding tot 1.50 meter (in ieder geval voor de nieuwe stukken).  



Nieuwsbrief maart 2021                                                  7 

Er zal nog worden onderzocht hoe de aanharding van de zijkanten verbeterd kan worden. 
Ook vindt de gemeente zelf dat de communicatie en bebording veel beter moet.  
 
Verkeersveiligheid 
Het lijkt erop dat veel wandelaars en fietsers tijdens de Corona-periode ons mooie 
woongebied hebben ontdekt. Ook hebben wij de indruk dat er steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van de toeristische wandel- en fietsroutes in onze wijk. Wij zien in ieder geval 
duidelijk meer fietsers en wandelaars langs komen. Dit is natuurlijk een hele mooie 
ontwikkeling, maar leidt helaas ook steeds vaker tot onveilige situaties. Wij hebben ook zelf 
een aantal keren gezien dat personenauto’s en bestelbussen zich haastig tussen de 
wandelaars en fietsers op de weg door wringen. Fietsers zijn hierdoor in de berm 
terechtgekomen. 
 
Wij hebben de gemeente gevraagd of op korte termijn maatregelen kunnen worden 
genomen om de verkeersveiligheid op de Lepelaar en de Reiger te verbeteren. 
Ook willen wij alle bewoners vragen om op de smalle wegen in onze wijk rekening te houden 
met de fietsers en wandelaars en in een bocht nooit in te halen. 
 

 
 
 
Tot slot 
Wij willen nog graag een bijdrage van één van de leden van de werkgroep Duizend Eilanden 
Bloemrijk met de bewoners delen. Het verhaal “Voorjaar in het Oosterdelgebied – bloemen” 
is als bijlage opgenomen. 
 
De twee kaarten van het maaibestek zijn ook in een bijlage te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 km is, ook als er geen 
werkzaamheden zijn, snel genoeg! 
 
 
Alle verkeer van rechts (ook fietsers 
uit de zijstraten) heeft voorrang! 


