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Beste bewoners, 
 
Een nieuwe nieuwsbrief ligt in jullie mailbox. In het weekend dat ik de 
intro voor de nieuwsbrief aan het schrijven was, waren bewoners van 
onze wijk en Dijk en Waard volop aan het genieten van de winterpret. 
Dat maakt maar weer eens duidelijk hoe mooi onze omgeving is en 
wat deze te bieden heeft voor zowel de zomer- als winterpret. Of … 
eigenlijk het gehele jaar door, want de vissers, wandelaars en sporters 
zijn het gehele jaar door in onze omgeving te zien.  
 
Graag nemen wij jullie op hoofdlijnen mee bij de onderwerpen waar 
het bestuur en de werkgroepen in de afgelopen periode mee bezig 
zijn geweest. In het afgelopen kwartaal hebben we burgemeester 
Poorter en wethouder Groot mogen ontvangen, zijn we in gesprek 
geweest met de gemeente over het groenbeheer en onderhoud, zijn 
de voorbereidingen op de N242 gecontinueerd, wordt aanpak Groot 
Oosterdel gevolgd en is er een vervolg gegeven aan het vaarbeleid. 
 
Gemeente Dijk en Waard 
In de gemeente Dijk en Waard wordt veel ondernomen en als BGO-
bestuur blijven we goed in gesprek met de wethouders en 
afgevaardigden. Daar gaan we volgend jaar een vervolg aan geven 
door hen uit te nodigen. We zetten de leefomgeving voorop, welke 
past in de visie van Dijk en Waard zodat alle thema’s die hierop 
betrekking hebben vanuit dat punt besproken worden. Hoe houden 
we onze gezamenlijk leefomgeving, ons Duizend Eilanden Rijk en 
Oosterdel gebied, leefbaar.  
 
De Bewonersvereniging (BGO) 
Wat zijn de verwachtingen die de bewoners van onze wijk hebben van 
het bestuur van de BGO. En wat willen zij dat het bestuur doet? 
Vragen die onder andere tijdens de ALV langskomen en die natuurlijk 
ook bij het bestuur zelf leven. De financiële positie van de vereniging 
is goed. Bestuur en leden van de werkgroepen onderhouden geheel 
vrijwillig en op een professionele wijze contacten met de gemeente. 
Zo proberen wij bij te dragen aan het beleid voor zover het zaken in 
en rondom onze wijken betreft. 
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Kunnen wij nog meer doen? In onze wijk, misschien meer dan in andere wijken, leeft letterlijk 
iedereen zijn eigen leven. En de vraag rijst of er behoefte is aan gezamenlijke activiteiten of het 
uitwisselen van kennis op bepaalde specifieke gebieden. Het bestuur wil proberen die vraag te 
beantwoorden en overweegt door middel van een enquête de leden te vragen naar concrete 
suggesties. En natuurlijk ook wie daar dan met ondersteuning van het bestuur aan wil meewerken 
om dat te organiseren. 
 
Het bestuur 
In het najaar hebben we helaas het bericht gehad van ons bestuurslid Peter Dekker dat hij ging 
aftreden. Peter heeft in al zijn jaren als betrokken bestuurslid veel bijgedragen aan ons woongebied 
en in de laatste jaren vooral veel betekend voor het groen, samen met een gedreven werkgroep. We 
willen Peter via deze weg enorm bedanken voor zijn vrijwillige en toegewijde inzet voor ons 
woongebied. 
 
Vacante positie: bestuurslid 
Met het aftreden van Peter is er een vacante positie ontstaan in ons bestuur. We willen deze plek 
graag weer bemand hebben. Heeft u interesse om met ons en de bewoners mee te denken over de 
ontwikkelingen in de wijk, proactief contact te onderhouden met de Gemeente om onze wijk 
leefbaar te houden met goed beheer en onderhoud op diverse zaken? Neem dan contact op met ons 
secretariaat info@bgolangedijk.nl en wij praten u graag bij over wat van u verwacht wordt als 
bestuurslid.  
 
Rest mij nog iedereen namens het bestuur een fijne kerst en een goed 2023 te wensen 
Hartelijke groet, 
Clementine Schuurman 
 

Hoe staat het met het nieuwe vaarbeleid? 
 
Tijdens een gesprek in het voorjaar met de gemeente en een aantal bewoners zijn de ervaringen 
betreffende de overlast en handhaving in het vaarseizoen 2021 uitgewisseld. Ook is vooruitgekeken 
op het komende vaarseizoen. Er is aangegeven dat de handhaving iets verbeterd kan worden 
doordat de boa-capaciteit enigszins is uitgebreid. Er zal structureel geen politie worden ingezet, 
anders dan op een paar vaste momenten. Ook de provincie Noord-Holland onderzoekt de 
mogelijkheden van een registratie.   
 
Onze indruk, en ook die van een aantal bewoners is, dat het afgelopen vaarseizoen een stuk rustiger 
is verlopen dan in de twee voorgaande jaren. Er was nog wel een aantal keren sprake van overlast 
door snel varende boten en geluidsboxen die extreem veel lawaai maken, maar niet meer dagelijks. 
Het is niet duidelijk of dit komt door de bootregistratie of door het opheffen van de 
coronamaatregelen. Waarschijnlijk een combinatie daarvan. 
 
De gemeente is inmiddels gestart met de evaluatie van de pilot bootregistratie. Als eerste stap 
kunnen de bewoners op de website van de gemeente een vragenlijst invullen. Wij willen graag dat 
zoveel mogelijk leden deze vragenlijst invullen. 
 
 
 
 
 

 

https://www.dijkenwaard.nl/wonen-en-leven/leefomgeving/varen-en-zwemmen
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Museum Broekerveiling en Kanaalpark 
 

 
Het afgelopen jaar zijn er twee heel belangrijke beleidsstukken door de Gemeente Dijk en Waard 
gepresenteerd. Een nota gaat over de toekomst van Museum Broekerveiling. De andere nota betreft 
de gebiedsvisie bekend als Kanaalpark.   
Beide onderwerpen zijn uitvoerig in de gemeenteraad besproken en zonder aanpassingen 
vastgesteld.  
 
Maar wat gebeurt er nu en hoe worden inwoners bij verdere stappen betrokken. Het Rijk der 
Duizend eilanden grenst aan het toekomstige Kanaalpark. Het Oosterdel is onderdeel van dat park. 
Heel duidelijk is tijdens de gemeenteraadsvergaderingen door ambtenaren van de gemeente 
bevestigd dat inwoners worden betrokken bij alle volgende ontwikkelingsstappen. Via de diverse 
bekende media zullen wij op de hoogte worden gehouden. Dat zal wel in de loop van het volgende 
voorjaar gaan gebeuren. Blijf dus de lokale kranten en sociale media volgen. 
 
In het plan voor Museum Broekerveiling wordt expliciet aangegeven dat een duurzame ontwikkeling 
van het Oosterdel een randvoorwaarde is voor het slagen  van het plan. Verheugend is dat de 
Gemeente Dijk en Waard, Museum Broekerveiling, Stichting Veldzorg en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier recent een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Het bereiken 
van een toekomstbestendig Oosterdel is het einddoel. De BGO zal ook bij dit project worden 
betrokken.  Verdere acties gaan vanaf maart 2023 lopen. 
 

De energietransitie 
 
De komende jaren zullen wij allemaal te maken krijgen met de energietransitie. Anders gezegd, 
uiterlijk 2050 zijn we allemaal van het gas af. Ook hierover heeft de BGO inmiddels contacten gelegd 
met de gemeente. Primair om over en weer ideeën uit te wisselen hoe dat in onze wijk het beste 
gerealiseerd zou kunnen worden. Het bestuur van de BGO overweegt een werkgroep van bewoners 
samen te stellen om met de gemeente tot een plan van aanpak te komen. Er zijn natuurlijk 
individuele bewoners die al aan de gang zijn met gasloze oplossingen. Prima, geen enkele reden om 
daarmee te stoppen. Maar zeer waarschijnlijk zijn er ook bewoners die geen idee hebben waar te 
beginnen. Leden van de BGO die interesse hebben om in een werkgroep aan de gang te gaan, 
worden hierbij uitgenodigd zich aan te melden via info@bgolangedijk.nl 

 
Geluidsoverdracht N242 
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De werkgroep N242 heeft actieve maanden achter de rug over de ontwikkelingen van de 
herontwikkeling van de N242. Door goed contact te hebben met de projectgroep N242 (Gemeente-
Provincie) blijft de werkgroep betrokken bij de planning en de laatste ontwikkelingen. Enkele actieve 
zichtbare elementen in de afgelopen periode waren: 

• In de afgelopen periode is de wijkprikker uitgegaan en dat heeft geleid tot veel reacties en 
ideeën om de doorstroming van de N242 en de geluidsbeperkende maatregelen. De werkgroep 
(en/ of BGO) heeft daar extra aandacht aan gegeven d.m.v. flyers en publicatie op de website. 
 

• Begin december was er een participatiebijeenkomst georganiseerd vanuit de Provincie voor 
omwonenden en andere stakeholders langs de N242. In deze bijeenkomst werden we bijgepraat 
over de onderzoeken die zijn gedaan en de knelpunten op de N242. De werkgroep en de 
bewoners hebben daar de gelegenheid gehad om opnieuw met geeltjes de benodigde 
maatregelen te benoemen. De werkgroep heeft de bewoners geïnformeerd en van voldoende 
informatie voorzien om de opkomst voor de bijeenkomst te verhogen waarna de werkgroep 
heeft gekozen voor een zichtbare en herkenbare aanwezigheid tijdens de bijeenkomst.  
 

• De werkgroep (en/ of BGO) heeft bewust de media opgezocht om het belang van de leden breed 
te vertegenwoordigen. Daarbij zal rekening gehouden worden in blijvend goede relatie met 
gemeente en provincie.  

 
• In het Atelier van 15 december j.l. konden we samen met de bewoners en andere stakeholders 

opnieuw aan de slag met alle ingebrachte ideeën om vervolgens een top 5 te presenteren op de 
thema’s: veiligheid, leefomgeving, milieu, korte termijn en lange termijn. Dat bracht veel 
gedeelde inzichten zoals groene golf, kruispunten sluiten of verplaatsen, ongelijkvloerse 
kruispunten, geluidswand, transferium, stiller asfalt én zelfs het ontwikkelen van een geheel 
nieuw tracé aan de oostkant van Heerhugowaard zodat de N242 alleen bestemmingsverkeer zou 
kunnen ontvangen. Een waardevolle en goed bezocht atelier met veel animo uit de wijk.  

Nu is het voor de werkgroep wachten op het plan over de N242. Dat zal in februari 2023 beschikbaar 
komen. Het is voor ons als werkgroep daarom noodzakelijk dat we in de tussenliggende periode met 
de betrokken partijen in gesprek blijven zodat, hoewel we geen ‘stemrecht’ hebben, onze ideeën en 
wensen onder de aandacht blijven. We willen alle bewoners bedanken voor de tot op heden 
geleverde bijdrage zowel digitaal als fysieke aanwezigheid. Het helpt ons écht en we worden 
daardoor ook gezien en serieus genomen.  

 
Groenbeheer: wij willen graag met de gemeente samenwerken 

 
De werkgroep groen heeft in het afgelopen kwartaal een mooie stap voorwaarts gezet in de 
samenwerking met de Gemeente. Kort na het bezoek van onze burgemeester en wethouder Annette 
Groot, hebben we een gesprek gehad met het hoofd Beheer en de groenbeheerder betreffende 
plannen voor het groenbeleid en -beheer in het Oosterdelgebied in 2023. Hierbij zijn we 
hoofdzakelijk inhoudelijk ingegaan op de wijze waarop het groen beter onderhouden kan worden 
dan waarop dit de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Daarbij kwamen onderwerpen als 
kwalitatief goed ecologisch beheer, uitgevoerd door bedrijven die hiervoor het landelijk erkende 
Kleurkeur-certificaat hebben, ter sprake evenals het monitoren van de flora en fauna door een 
ecoloog, voorafgaand aan de werkzaamheden, gefaseerd maaibeheer en de wijze waarop bewoners 
een rol zouden kunnen spelen om van dit gebied een voor flora en fauna optimaal leefgebied te 
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creëren dat ook voor bewoners heel aantrekkelijk is. Er is wat dit alles betreft nog een heel traject te 
gaan, maar we hebben gemerkt dat de Gemeente bereid is stappen te ondernemen. 
 
Tijdens dit gesprek zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- Zowel de BGO als de Gemeente informeren elkaar over en weer over belangrijke onderwerpen, 

die betrekking hebben op de openbare ruimte en het groen e.d.; 
- De BGO informeert bewoners hierover op de website en in nieuwsbrieven; 
- De werkgroep gaat opnieuw alle bermen, oevers, velden in de wijk inventariseren, waarbij in 

kaart gebracht wordt welke bermen door bewoners gemaaid worden, welke locaties ecologisch 
beheerd dienen te worden en welke locaties extra aandacht verdienen vanwege bijzondere 
planten, dieren, paddenstoelen e.d. die hier voorkomen. Denk hierbij aan de verschillende 
soorten orchideeën, paddenstoelen, sprinkhanenpopulaties, rietkragen (aan de waterkant, niet 
op het land) die vogels als kleine karekiet, snor en rietzanger aantrekken. De inventarisatie heeft 
in oktober plaatsgevonden en de verslaglegging hierover is naar de Gemeente gestuurd, zodat 
men deze gegevens kan gebruiken voor het opstellen van het Concept-Maaibestek 2023; 

- Het Concept-Maaibestek 2023 wordt zodra dit klaar is ter beoordeling gestuurd naar het bestuur 
van de BGO en de werkgroep. Eventuele opmerkingen van onze kant kunnen dan nog verwerkt 
worden in het definitieve Maaibestek 2023; 

- Hierna vindt er een gesprek plaats tussen BGO/ werkgroep, groenbeheerder en teamleider 
Stadsbedrijf (de uitvoerende tak binnen de Gemeente) over de uitvoering van het beheer in 
2023; 

- In 2023 gaat de Gemeente verder met de bestrijding van de Reuzenberenklauw. Wij hebben 
navraag gedaan over de behandeling door het spuiten van gif op de bladeren, zoals deze in 2022 
heeft plaatsgevonden. Het gebruikte gif heeft zeer geringe effecten op de kwaliteit van het water 
e.d. en ligt ver beneden de hiervoor gestelde normen; 

- Ook het onderhoud aan de ruigte-eilanden krijgt een vervolg in 2023.  
 
Inmiddels zijn wij door de Gemeente geïnformeerd dat het groenonderhoud van de ruigte-eilanden, 
gelegen langs de vaarroute (zodra het ijs is verdwenen), ter hand genomen wordt en uitgevoerd 
wordt door Natuurlijke Zaken. Dit is de bedrijfsuitvoerende tak van Landschap Noord-Holland.  
 
Dit bericht en de afspraken die we met de Gemeente gemaakt hebben stemmen ons hoopvol voor 
de toekomst op het gebied van goed ecologisch beheer en een goede samenwerking.  
 
Als werkgroep zullen wij alert blijven op ontwikkelingen in de wijk die positief te noemen zijn, maar 
ook zaken signaleren en doorgeven die een negatieve uitwerking hebben op enerzijds de flora en 
fauna en anderzijds op het leefgebied van bewoners.  
 
De BGO verneemt graag van bewoners hoe zij tegenover bepaalde ontwikkelingen staan.  
En komt u zelf iets tegen in de openbare ruimte dat u wilt melden of waarover u vragen heeft, dan 
kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Gemeente middels een meldformulier. 
 
We vragen de Gemeente ervoor te zorgen dat de bermen, velden, oevers en het water in het 
Oosterdelgebied op den duur één groot aaneengesloten natuurgebied wordt waar het voor mens, 
dier en andere levensvormen goed toeven is, maar dit vraagt ook iets van bewoners en bezoekers 
zelf. 
 
Helaas moeten we constateren dat de bermen (en soms ook het voetpad) ernstig beschadigd 
worden door het erin parkeren van auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens, het plaatsen van 
bouwmaterialen enz., het door de bermen rijden als we willen inhalen (en niet willen stoppen voor 
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elkaar of harder dan 30 km/uur willen blijven rijden). Het gevolg hiervan is een sterke verdichting 
van de bodem, die hierdoor niet meer kan zorgen voor een goede afwatering bij neerslag en zorgt 
voor grote modderbaden.  
Als bewoners kunnen we zelf ook allemaal een steentje bijdragen aan het beschermen en het 
behouden van onze bermen en voetpaden. 
Stel dat de bermen bestonden uit perken met rozen, lavendel en andere gekweekte planten, zou je 
daar dan je auto of vrachtwagen in parkeren? Nee toch? 
 
Over hetgeen er in de winter plaatsvindt in de natuur in het Oosterdelgebied en wat wij als 
bewoners in deze tijd van het jaar ervaren, vindt u bijgaand artikel. 

 
Informatie over de natuur in het Oosterdelgebied 

 
Over hetgeen er in de winter plaatsvindt in de natuur in het Oosterdelgebied en wat wij als bewoners 
in deze tijd van het jaar ervaren, vindt u in artikel. 
 

Vissen in het Oosterdelgebied 
 

 
 
Men noemt dit ook wel het Rijk der Duizend Eilanden, een benaming die vroeger voor de hele polder 
tussen Alkmaar en Sint Maarten van toepassing was. Deze polder is voor het grootste deel (90%) 
verkaveld, de duizenden eilanden van vroeger bestaan niet meer. Aan de Oostzijde van Langedijk, 
(bij de oude dorpen Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en Noord-Scharwoude) is het oude land 
met de vele sloten en eilanden niet verkaveld. De eilandjes en sloten zijn nog min of meer intact. 
Binnen het Oosterdelgebied wordt veel op snoek gevist (vooral vanuit bootjes), maar ook verder is 
de visstand uitstekend.   
 
Het Oosterdel valt onder de HSV Langedijker Sport vissers e.o.  Waartoe behoren de polderwateren, 
het Oosterdel-gebied en de gemeentewateren van Broek op Langedijk, Zuid- en Noord Scharwoude, 
Oudkarspel, St.Pancras en Koedijk-noord. Deze vereniging is ontstaan uit een overkoepeling van 10 
hengelsportverenigingen uit de gemeente Langedijk en omstreken. 
 
Vissen is erg populair. Bijna anderhalf miljoen Nederlanders sportvissen in hun vrije tijd en daarvan 
zijn ruim 580.000 vissers aangesloten bij een hengelsportvereniging. En wie wil er nu niet in ons 
mooie gebied vissen. 
 
In het kort komt het er op neer dat vissen mag (niet ‘s nachts) en dat het water  volgens artikel 21 
van de Visserijwet 1963: geen eigendom is van de bewoners van het gebied. Dit in tegenstelling tot 
de grond onder het water.  Uiteraard is het niet de bedoeling dat vissers met hun boot zo maar “uw” 
tuin binnenvaren maar het water erboven gebruiken om er te vissen mag wel. De leden van de 
hengelsportvereniging snappen dat het niet de bedoeling is dat u constant dobbers en kunstaas 
langs uw hoofd wilt horen vliegen en gaan hier hun leden op wijzen zodat eenieder te allen tijde van 
ons mooie gebied kan genieten.   

Omdat er meldingen zijn gekomen van bewoners 
met betrekking tot overlast door bevissing van ons 
mooie gebied zijn wij als BGO in gesprek gegaan 
met de hengelsportvereniging die het water in ons 
gebied beheert. 
 


