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Melkveehouder, exploitant van boerencamping Ormsby Field tussen Castricum en Heemskerk. 

 

Gerard Veldt: De boeren werken 

hier al meer dan tweeduizend jaar 
 

Wat heb jij met het Oer-IJ ? 

,In de jaren 80 was ik als ‘grondschatter’ actief betrokken bij de ruilverkaveling. Met elkaar 

bepaalden we dan de kwaliteit en de economische waarde van de percelen grond. Ik kwam 

overal, kende elk lapje land en wist precies hoe de slootjes liepen. Het viel me op hoe groot 

de verschillen in de samenstelling van de bodem zijn. Dat maakte me nieuwsgierig. Dan 

ontdek hoe bijzonder de geschiedenis en het landschap hier eigenlijk is. Bij de herinrichting 

van het gebied is gelukkig de hoofdstructuur redelijk goed in stand gebleven’’. 

,Wat me vooral fascineert is dat er altijd agrarische activiteiten zijn geweest op en rond de 

strandwallen en geestgronden in het Oer-IJ gebied. Hier wonen en werken al meer dan 2000 

jaar boeren met hun families. Ze wisten ook toen al heel goed waar ze hun vee konden laten 

grazen en welke percelen geschikt waren voor de akkerbouw. Zo hebben wij boeren voor 

een mooi open en weids landschap gezorgd. Zonder ons zou de boel op termijn helemaal 

dichtgroeien.’ 

 

 



Wat zien we nog van die historische agrarische activiteiten? 

,Er zijn hier laatst bij graafwerkzaamheden voor een leiding bij het Krengenbos 

bewoningsresten gevonden van de late ijzertijd, dat is zo’n 200 tot 300 jaar na Christus. 

Palen van een fundering, een stookplaats. Maar ook ploegsporen. In het land vinden we veel 

archeologisch materiaal. Scherven van Friese kogelpotjes en ander grof aardewerk voor 

huishoudelijk gebruik. De landerijen zitten er nog vol mee. Als er een maisakkertje wordt 

omgeploegd, ligt het verleden hier voor het oprapen.’ 

,Het landschap bepaalde de geschiedenis. Hier op de hoge droge delen trokken ook de legers 

langs die in 1799 De Slag bij Castricum uitvochten; 45.000 man, Fransen en Bataven tegen de 

Engelsen en Russen. Ook die troepen hebben hier hun sporen nagelaten.’ 

Hoe moeten we met het Oer-IJ omgaan ? 

,Ik ben me heel goed bewust van de kwetsbaarheid en beperkingen van dit landschap, met 

de duinen als Natura 2000 gebied pal naast de deur. Maar wat door ons eerst als een 

belemmering of bedreiging werd gezien ervaren we nu als een kans. Mensen komen graag in 

de natuur en genieten hier van de rust. We zijn daarom naast de melkveehouderij een 

camping begonnen. Juist die geschiedenis maakt het interessant. Voor ons bedrijf is de 

recreatie een belangrijke activiteit geworden. ‘’ 

,Ik ben zeer betrokken en gemotiveerd, maar praat wel als vertegenwoordiger van een 

bedrijfsgroep; ondernemers die hier hun brood moeten verdienen. Agrariërs en 

natuurorganisaties zou nog meer moeten samenwerken. Wij kunnen ecologisch kwetsbaar 

gebied beheren, minder intensief zoals dat vroeger ook door mijn grootvader werd gedaan. 

De beschikbare vergoedingen kunnen zo doelmatig worden besteed. ’ 

,Rekening houden met natuurwaardes en archeologische bodemschatten is voor mij 

zelfsprekend. Ik zie het belang van beschermingsmaatregelen en er is al zoveel moois 

verdwenen. Bij het IVN heb ik een cursus gevolgd voor Oer-IJ ambassadeur. Met die kennis 

organiseer ik nu excursies voor mijn gasten van de camping en vertel ik enthousiast over 

strandwallen en duinrellen.’ 
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