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Van de voorzitter 
Als eerste zijn we blij aan te kondigen dat onze nieuwe website online 
staat. De oude website was sterk verouderd. De nieuwe website maakt 
veel informatie voor onze leden gemakkelijker en beter beschikbaar.  
 
Samen met de website is ook een nieuw logo ontwikkeld voor onze 
bewonersvereniging. Dit ondersteunt onze herkenbaarheid en de keuze 
voor onze nieuwe naam: Bewonersvereniging Rijk der Duizend Eilanden. 
Deze keuze is vorig jaar al gemaakt in de ALV, op basis van de voorkeur 
van onze leden in de enquête van 2019. Deze officiële naam is nogal een 
mond vol en in de praktijk wordt ‘BGO‘ nog volop gebruikt, dat doen we zelf 
ook. We beschouwen ‘BGO’ daarom maar als onze roepnaam. 
We hebben er veel tijd en energie in gestopt en zijn benieuwd wat u ervan 
vindt. 
 
We willen op deze plaats Peter Wouda, die vanaf het begin tot nu toe de 
oude website beheerd heeft heel hartelijk bedanken voor zijn jarenlange 
inzet! 
 
Ook onze drie werkgroepen zijn behoorlijk actief geweest, zoals u kunt 
lezen in deze nieuwsbrief. 
Wat het varen betreft heeft de gemeente een plan gemaakt en dat met 
belanghebbenden, waaronder de BGO, besproken. De gemeente was blij 
met onze enquête die de overlast in kaart bracht, met dank dus aan een 
ieder die daaraan bijgedragen heeft. 
Dat plan komt 8 juni in de raad, misschien wat laat voor dit seizoen, maar 
het positieve is dat er tot nu toe meer en beter gehandhaafd wordt. 
 
Dit stukje van de inleiding is helaas inmiddels al weer achterhaald. De 
overlast loopt flink uit de hand. Handhaving in de avonduren schiet voor de 
aanwonenden tekort.  
Beste mensen, realiseer je dat geluid over het water ver draagt. Zet de 
muziek na 21 uur uit of zachter. Sluit je aan bij Leon Schuijt, zie hieronder: 
samen de lusten, samen de lasten. 
 
De aanbestedingsprocedure voor het beheer van de bermen is achter de 
rug. Wij zijn zeer verrast over de uitkomst. Voor het ecologisch beheer is 
de keuze op de firma Bijlsma gevallen. Onbegrijpelijk gezien de slechte 
resultaten van de afgelopen twee jaar en de gesprekken die we hierover     
met de gemeente gevoerd hebben. Dit is het gevolg van de Europese 
aanbestedingsregels. 
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Het bestuur en de werkgroep hebben hierover uitvoerig gesproken en we hebben 
afgesproken dat we ons toch gaan inspannen om samen met de gemeente en de uitvoerder 
voor een mooi resultaat gaan. Hiermee hopen we te voorkomen dat de slechte resultaten uit 
het verleden zich opnieuw voordoen. 
 
Tot slot is er een nieuwe wet gekomen, de WBTR die het toezicht op verenigingen en 
stichtingen wil verbeteren. Wij moeten daar ook aan voldoen. Ook daarover leest u meer in 
deze nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, Joke Brouwer 
 
Nieuwe naam, logo en website 
Vorig jaar hebben wij onze naam gewijzigd van BGO naar Bewonersvereniging Rijk der 
Duizend Eilanden. Een meerderheid van de bewoners die in 2019 de enquête hebben 
ingevuld heeft voor deze naam gekozen. Wij zullen deze nieuwe naam in al onze 
communicatie gebruiken, maar blijven ook luisteren naar de bekende ingeburgerde 
roepnaam BGO. 
 
Bij deze nieuw naam is het volgende logo ontwikkeld. 

 
Wij hebben niet alleen een nieuwe naam en een nieuw logo, maar ook een vernieuwde 
website. Wel met het oude vertrouwde adres: www.bgolangedijk.nl 
Voor de website is ook gebruik gemaakt van de onze vernieuwde kleuren blauw en groen, 
zoals ze ook in het logo zijn gebruikt.  
 
Wij verwachten dat deze nieuwe website bewoners uitnodigt om kennis te nemen van de 
activiteiten van de vereniging. Ook biedt de website de mogelijkheid voor het plaatsen van 
bijvoorbeeld oproepen voor activiteiten, vragen aan bewoners en het delen van ervaringen. 
Hiervoor is de rubriek ‘voor en door bewoners’ beschikbaar. 
 
Wij willen graag alle leden oproepen om kennis te nemen van de vernieuwde website. 
Graag ontvangen wij ook commentaar op de site en voorstellen voor verbetering. 
 
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 aanbestedingsprocedure voor het beheer van de bermen is achter de rug. De werkgroep 
is zeer verrast over de uitkomst. Voor het ecologisch beheer is de keuze op de firma Bijlsma 
gevallen. Onbegrijpelijk gezien de slechte resultaten van de afgelopen twee jaar en de 
gesprekken die we hierover met de gemeente gevoerd hebben. 
Het bestuur en de werkgroep hebben hier uitvoerig over gesproken en afgesproken dat we 
ons toch gaan inspannen om samen met de gemeente en de uitvoerder voor een mooi 
resultaat te gaan. 

In het logo zijn de mooie sloten en plassen 
dominant in een blauwe kleur te zien. 
Daartussen lopen de groene lijnen die de 
eilanden voorstellen. De verschillende kleuren 
maken het logo speels en interessant. 
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De werkgroep wil zich, ondanks alles, ook onder de huidige omstandigheden inzetten voor 
een succesvol ecologisch beheer met het oog op de toekomst. Onze bermen zullen in de 
komende jaren moeten bijdragen aan meer biodiversiteit en een mooie omgeving voor 
bewoners en bezoekers van dit gebied. Hierdoor ontstaat hopelijk vanzelf een groter 
draagvlak bij bewoners voor de inheemse flora en fauna en gaat men het nut inzien van 
ecologisch beheer.  

Er is aan de gemeente voorgesteld om Bijlsma uit te nodigen om langs te komen en met 
hem een rondje door de wijk te fietsen. We kunnen dan bespreken dat het in het verleden 
fout is gegaan, maar dat ze, nu hem het ecologisch beheer gegund is, samen willen werken 
om het tot een succes te maken. Daar hebben alle partijen en niet in het laatst de natuur 
zelf, belang bij.  

Het voorstel is met de vertegenwoordigers van de gemeente besproken. Zij staan positief 
ten opzichte van dit voorstel en zullen een eerste overleg/fietsrondje organiseren met enkele 
leden van de werkgroep, de uitvoerder en de toezichthouders van de gemeente. 

Werkgroep Varen 
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. 
 
In de vorige Nieuwsbrief van maart hebben wij ons het gedraal van de gemeente met de 
ontwikkeling van een nieuw vaarbeleid en intensievere handhaving. 
 
Gesprek met de burgemeester 
Namens het bestuur hebben Joke Brouwer en Kees Jan Schouten) een gesprek gevoerd 
met de Burgemeester, Wethouder Jongenelen en de heer Boes. 
Wij hebben onze onvrede geuit omtrent de doorlooptijd van het nieuwe vaarbeleid en de 
slechte communicatie over de redenen waarom de afspraken niet worden nagekomen vanuit 
de gemeente. 
  
B&W heeft aangegeven zo snel mogelijk te starten met een registratie pilot op de 
Noorderplas. Dit betekent concreet dat je zonder ‘kenteken’ de Noorderplas niet op mag. Wij 
hebben duidelijk gemaakt dat er meer punten zijn waar een pilot voor zou moeten komen. 
Bijvoorbeeld bij de toegang tot het Eilandenrijk bij het Bakkerhuis in de richting van hert 
Schapenland en de Achterburggracht.  
  
Daarnaast zal er een lik op stuk beleid komen, alsmede een vaarverbod voor zonsopgang 
en na zonsondergang. Er zal ook worden gekeken naar zoveel mogelijke handhaving door 
politie en BOA’s. 
  
Tevens wordt er naar de botenhelling aan de Lepelaar gekeken.  
  
Participatiebijeenkomst 
Een aantal dagen voor een participatiebijeenkomst op 22 april hebben wij het concept 
vaarbeleid ontvangen en in de werkgroep besproken. Het verzamelde commentaar hebben 
wij aan de gemeente verzonden. 
 
Tijdens de participatiebijeenkomst, waarbij het voltallige bestuur, een aantal leden van de 
werkgroep en bewoners aanwezig waren, heeft de gemeente een uitgebreide toelichting 
gegeven op de voorstellen. Vervolgens zijn de plannen in vier groepen besproken en is het 
commentaar van de bewoners opgehaald. 
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Nieuw Vaarbeleid 
Het nieuwe vaarbeleid is inmiddels uitgewerkt in een raadsvoorstel en een concept 
raadsbesluit die op 8 juni in de gemeenteraad worden besproken. De belangrijkste punten 
zijn: 

- Registratieplicht voor alle vaartuigen in het gehele Rijk der Duizend Eilanden 
- Verbod om tussen zonsondergang en zonsopkomst op het water te zijn 
- Verbod op het gebruik van waterscooters 

De raadvergadering kan live worden gevolgd op 
https://bestuur.gemeentelangedijk.nl/Vergaderingen 
 
Het collegevoorstel, het raadsvoorstel, het concept raadsbesluit, de gebiedsomlijning van de 
pilot, het verslag van de participatiebijeenkomst en een beleidsdocument over de openbare 
orde en handhaving zijn terug te vinden op de website van de Gemeente Langedijk en 
zullen ook op onze website worden geplaatst. 
Wij hopen dat de invoering van dit beleid zal leiden tot minder overlast voor de bewoners. 
 
Zie onderstaand het verhaal van één van de leden van de werkgroep. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie is Leon Schuijt? 
Mijn naam is Leon Schuijt, al mijn leven lang woon ik in Langedijk en al ongeveer 45 jaar 
aan het water. Aan het Dwarspad in Broek op Langedijk woon ik met mijn gezin en 
genieten we van alles wat met varen, bootjes en het water te maken heeft. We zien daar 
veel vaarbewegingen en dat is heel gezellig. Er is sinds 1973 veel veranderd in Langedijk 
en bij veranderingen en verbeteringen of verslechteringen horen ook nieuwe uitdagingen.  
  
Werkgroep Varen 
Het is makkelijk om te vertellen wat je persoonlijk goed vindt gaan op het water en wat je 
minder vindt gaan. Persoonlijk geniet ik van het varen en van de gezelligheid op het 
water. Mindere dingen zijn voor mij de lege chip zakken en bierflesjes in het water en het 
rondvaren met luide muziek. Dit is een heel persoonlijke balans en als je na gaat denken 
over het belang van het grote geheel, dan zijn er heel veel zaken die voor verschillende 
mensen en groepen mensen belangrijk zijn. Ik besef me dat me alleen storen aan 
zak(k)en geen zin heeft. Ik pak dan ook braaf een drijvende zak chips uit het water en 
gooi die thuis in de vuilnisbak. Als ik mensen met muziek voorbij zie en hoor komen dan 
kijk ik of ze er van genieten en daar probeer ik dan ook van te genieten. Zo houden we het 
lekker luchtig. Er zijn ook mensen die last hebben van te hard varen, te laat varen, 
schreeuwen op het water, te veel vaarbewegingen, geluid van de motoren van boten enz.  
  
Je ziet aan het bovenstaande al dat het helemaal niet zo makkelijk is om beleid te maken 
dat voor de grote gemene deler goed is. Ik ben bang dat als "we" vinden, dat de 
gemeente of politie alles maar op moet lossen, we er niet uitkomen. We zullen zelf onze 
eigen kinderen en die van vrienden aan moeten spreken, zelf na een bepaalde tijd stil 
moeten zijn (zoals op een camping). Zelf moeten zorgen dat afval niet in het water beland 
en ook zelf af en toe eens een oogje toe moeten knijpen. Samen de lusten en samen de 
lasten. Ook moeten we voorkomen dat voor alles regels en beperkingen op worden 
gelegd. Daar hebben we volgens mij al genoeg van in dit kikkerlandje. Kunnen we meer 
gebruik maken van ons sociale systeem? Ik denk van wel. Om hier persoonlijk een 
steentje aan bij te dragen neem ik deel in de werkgroep Varen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leon Schuijt 
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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. Clementine is de trekker van de werkgroep. 
 
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.  
Om een beter beeld te krijgen van de geluidshinder bij de bewoners die dicht bij de 
Westerweg wonen, hebben leden van de werkgroep bij ongeveer 100 bewoners aangebeld. 
Onze buren en andere buurtbewoners waren heel erg vriendelijk en wilden graag hun 
verhaal vertellen. Een aantal niet-leden is inmiddels lid van de Bewonersvereniging 
geworden. 
 
Samenvattend hebben tijdens dit aanbelrondje nog eens 30 bewoners aangegeven dat zij 
veel of erg veel overlast ondervinden van het geluid van de Westerweg. Dit betekent dat in 
totaal ongeveer 130 gezinnen erg veel of veel overlast ervaren. Inclusief de gezinsleden zijn 
dit mogelijk ongeveer 300 personen. 
Het volgende beeld verrast ons niet: des te dichter bij de Westerweg, des te meer 
geluidshinder. De meeste mensen waarvan de woning grenst aan de Oosterdijk ervaren 
(erg) veel overlast. Een aantal bewoners ervaart duidelijk meer overlast sinds de bomen 
langs de weg zijn gekapt. 
 
Wij hebben de resultaten van de inventarisatie (enquête en aanbelrondje) met de gemeente 
besproken en zijn inmiddels in gesprek met de voor de Westerweg verantwoordelijke 
medewerkers van de provincie Noord-Holland. 
 
 
Implementatie WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dus ook de Bewonersvereniging Rijk der Duizend 
Eilanden. 
 
De aanleiding voor deze nieuwe wet zijn incidenten bij verenigingen. Grote en kleine 
verenigingen. Zo hebben bestuurders zichzelf of hun vrienden verrijkt ten nadele van een 
vereniging. Ook zijn er regelmatig gevallen geweest van slecht bestuur, onzorgvuldig 
handelen, onduidelijke afspraken en misbruik van stemrecht. Elk jaar komen tientallen zaken 
aan het licht waarbij sprake is van financiële malversaties, fraude, zelfverrijking en 
overtreding van regels. Bestuurders hebben het eigen belang boven dat van de vereniging 
gezet.  
 
De bedoeling van de WBTR is het tegengaan van misstanden om verenigingen en hun 
bestuursleden te beschermen. Belangrijk is dat bestuursleden vastleggen wat zij hebben 
gedaan om problemen te voorkomen. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun 
vereniging zich niet aan de wet houdt. 
 
Om per 1 juli aan de wet te voldoen kan gebruik worden gemaakt van het stappenplan 
WBTR. Dit stappenplan bestaat uit 10 stappen. De resultaten van de verschillende stappen 
worden vastgelegd in een document dat in het bestuur wordt besproken en goedgekeurd.  
Vervolgens dienen aanpassingen te worden gemaakt in het huishoudelijk regelement en de 
statuten van de vereniging. De wet verplicht ons om een aantal zaken in de statuten op te 
nemen. Hiervoor geldt een termijn van 5 jaar. 
 
Het Bestuur zal de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijke regelement en de 
statuten voorleggen aan de ALV in september 2021. 



Nieuwsbrief juni 2021                                                  6 

Hierna kan een notaris de wijziging van de statuten uitwerken in een concept dat door de 
ALV in maart 2022 kan worden goedgekeurd 
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De als gevolg van Corona uitgestelde ledenvergadering wordt gehouden op 
donderdagavond 16 september in Museum Broekerveiling. 
 
De organisatie van de bijeenkomst is uiteraard afhankelijk van dan geldende Corona-
richtlijnen. Mogelijk zullen we het aantal deelnemers aan de fysieke bijeenkomst moeten 
beperken en (deels) gebruik moeten maken van digitale vergadermogelijkheden (Zoom). 
Leden die onderwerpen hebben voor de agenda van de ALV kunnen deze vanaf nu per 
email sturen naar secretariaat.bgo@gemail.com  
 
	
Verkeersveiligheid 
Ook deze keer willen wij nog een permanent punt van zorg onder de aandacht brengen: de 
Verkeersveiligheid in onze wijk. 
 
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 langskomen. 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 “Natuur in het Oosterdelgebied – bloeiende 
bermen” is als bijlage opgenomen. 
 
Deze en voorgaande bijdragen van Danny en andere bewoners zullen ook op de nieuwe 
website worden geplaatst in de rubriek ‘Voor en door bewoners’ www.bgolangedijk.nl/voor-
en-door 

30 km is, ook als er geen 
werkzaamheden zijn, snel genoeg! 
 
 
Alle verkeer van rechts (ook 
fietsers uit de zijstraten) heeft 
voorrang! 
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NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – BLOEIENDE BERMEN      -  Danny 
Disma-van Laar 
 
Bermen 
Langs wegen, fiets- en voetpaden bevindt zich een lint van bermen, die aan de waterkant 
overgaan in oevers. De wegen en paden vormen de infrastructuur voor mensen, de bermen en 
oevers vormen samen met de sloten de infrastructuur voor de flora en fauna in dit gebied. In 
het Oosterdelgebied liggen ook nog verschillende grasvelden en -veldjes. Bij elkaar opgeteld 
vormen de bermen en grasvelden een groot gebied met mogelijkheden voor natuur om zich te 
ontwikkelen. 
 
Om de verkeersveiligheid te waarborgen is het noodzakelijk dat bermen direct naast wegen, 
paden en kruispunten gelegen, bestaan uit lage vegetatie. Ook bewoners zien graag dat de 
berm die direct grenst aan hun erfafscheiding en oprit laag blijft. Om de vegetatie in dit 
voedselrijke gebied laag te houden is het nodig om deze te maaien. De vegetatie kan bestaan 
uit gras, maar ook z.g. tredplanten kunnen ertegen om gemaaid te worden. Dit zijn o.a.: 
 

    
Madeliefje  Draadereprijs Witte klaver Zilverschoon 

 
De vegetatie die iets verder gelegen is van wegen, paden en erfgrenzen kan hoger opgroeien 
en daardoor een prima leefgebied zijn of worden voor allerlei andere planten, dieren, 
paddenstoelen enzovoort.  
Dit was ooit ook de doelstelling van het bewoonde deel van het Oosterdelgebied: “het creëren 
van woongelegenheid met behoud van de natuurwaarden in dit unieke, waterrijke gebied”.  
Bloeiende bermen zijn belangrijk omdat ze naast het verstrekken van voedsel aan 
verschillende dieren (nectar en stuifmeel voor insecten, andere plantendelen voor 
insectenlarven, kevers, zoogdieren) ook bescherming bieden aan allerlei dieren om zich voort 
te planten en zich te verplaatsen zonder gezien te worden door roofdieren. Planten die ’s 
winters blijven staan zorgen voor een schuilplaats voor veel insecten, zodat zij de winter goed 
doorkomen. 
 
Grondsoort, bodemstructuur, vochtgehalte en ligging ten opzichte van de zon 
Bovengenoemde elementen zijn bepalend voor de soort vegetatie die zich ergens kan 
ontwikkelen.  
In dit gebied hebben we hoofdzakelijk te maken met voedzame grond en afhankelijk van de 
ligging ten opzichte van de zon en het omringende water met een meer of minder vochtige 
bodem. 
Dit betekent dat we hier planten te zien krijgen die op zo’n bodem leven. Dit zijn vaak 
allerlei soorten grassen en hogere planten, zoals verschillende soorten schermbloemen en 
zuring. Over het algemeen is de vegetatie op dit soort bodems minder gevarieerd dan die op 
een schrale grondsoort zoals zandige grond, want hier vecht ieder plantje om een plekje. 
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Gewone glanshaver Ridderzuring Gewone berenklauw Gewone pastinaak 

 
Gevarieerde vegetatie op voedzame grond en bermbeheer 
Om toch enige verschraling van de bodem te verkrijgen, waardoor de vegetatie gevarieerder 
wordt, is het noodzakelijk om goed beheer toe te passen. Misschien denk je dan dat de berm 
vaak gemaaid moet worden, maar dit is niet het geval. Integendeel. De grasmat verdicht 
hierbij namelijk waardoor andere planten niet de kans krijgen om zich te vestigen. Dit maakt 
dat frequent gemaaide bermen en grasvelden laag scoren qua biodiversiteit. Om bermen en 
grasvelden wel bloemrijk en geschikt te maken voor allerlei andere levensvormen, is goed 
ecologisch beheer noodzakelijk. Wat houdt dit in?  
Vanwege de voedselrijkdom van de grond in het Oosterdelgebied is het zeker de eerste jaren 
nodig om twee keer per jaar te maaien. Dit dient te gebeuren in een droge periode met 
materieel dat de bodem niet beschadigt. Het maaisel blijft een paar dagen liggen, zodat zaden 
nog kunnen doorrijpen en in de grond terechtkomen en dieren een veilige plek kunnen 
zoeken. Daarna is het van belang om het maaisel af te voeren. Doe je dit niet, dan sterft het 
plantmateriaal af, wat weer zorgt voor verrijking van de grond en dat wil je nu juist niet 
bereiken. 
Helaas is de afgelopen jaren het ecologisch beheer niet goed uitgevoerd in dit gebied, Het 
gevolg is voor iedereen zichtbaar geweest en nodigde niet bepaald uit om draagvlak te 
creëren voor “natuur in de wijk”. Dat is jammer, want bermen en grasvelden die al een 
gevarieerde begroeiing hadden zijn hierdoor zelfs achteropgeraakt in hun ontwikkeling. 
 
Werkgroep Duizend Eilanden Bloemrijk 
Vanuit de bewonersvereniging Belangenvereniging Rijk der Duizend Eilanden (BGO) is in 
augustus 2020 een werkgroep opgericht met de naam “Duizend Eilanden Bloemrijk”. Ik ben 
een van de leden van deze werkgroep, die samen met het bestuur en de Gemeente plannen 
uitwerkt om het Oosterdelgebied bloemrijk te maken. Zoals ik al in eerdere stukjes schreef 
betekent: hoe bloemrijker de bermen, hoe meer dieren die hiervan profiteren.  
 

 
 
We zullen echter wel geduld moeten hebben, de vegetatie is niet van de ene op de andere dag 
heel gevarieerd en ziet er niet gelijk zo uit als op deze foto, die ik maakte van het 
Skillepaadje op Texel. 
Toch zijn er in verscheidene bermen en oevers ook nu al heel mooie bloemen, insecten en 
paddenstoelen te zien. 
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Gewone berenklauw Brede orchis Gewone hoornbloem Grote kattenstaart 

 

    
Citroenpendelvlieg en 
groene vleesvlieg op 
paardenbloem 

Boomblauwtje op klimop Geelbandwimpervlieg op 
scherpe boterbloem 

Houtpantserjuffer op smalle 
weegbree 

 

    
Sneeuwzwammetje  Gewone zwavelkop Groene 

knolamaniet 
Gewone fopzwam 

 
Als iedereen meewerkt om de natuur een kans te geven in de bermen en oevers in het 
Oosterdelgebied, dan wordt het “rondje plas” dat velen lopen een ervaring van wandelen in 
de natuur, vol paddenstoelen en bloemen met daarboven zoemende bijen en fladderende 
vlinders en ontdek je vanzelf steeds meer. 
 


