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We zijn er weer
De Oterleker Gemeenschap is een vereniging die zich onder andere ten doel stelt om voor de 
bewoners van Oterleek de sociale relaties en cultureel werk te bevorderen en in stand te 
houden met het doel de gemeenschapszin en dorpstradities te behouden.
Daarnaast zijn wij voor de gemeente als dorpsraad het eerste aanspreekpunt.
De OG heeft op dit moment ongeveer 140 leden, de contributie bedraagt 5 euro per adres per 
jaar. Bent u een nieuwe bewoner en/of nog geen lid, meldt u dan aan via onze website 
“oterlekers.nl” of met een mailtje  aan: oterlekergemeenschap@gmail.com
De OG heeft drie beheerders die het dorpshuis de Woeste Hoeve (Dorpsstraat 51) runnen, het 
afgelopen jaar lagen alle activiteiten en de verhuur vanwege de beperkte ruimte om 1,5 meter 
afstand te kunnen houden en andere corona-maatregelen volledig stil.
Nu de versoepelingen van de maatregelen zich stapsgewijs aankondigen, ontstaan er weer 
mogelijkheden en kan het dorpshuis weer goed gebruikt worden. Bel 06-82313871 en je 
krijgt één van de beheerders; Anja, Bert of Wim aan de lijn.

Het bestuur van de Oterleker Gemeenschap bestaat momenteel uit de volgende personen;
Gabrie Geelof, voorzitter, manager in Recyclingbranche, samenwonend met Inez en 
vader van Svend (8) en Bjart (6). We wonen sinds 2016 met veel plezier “midden” in het
dorp. Naast de OG lever ik ook een bijdrage aan Checkpoint.  
Herman Sierag, gepensioneerd, sinds 2006 woon ik in Oterleek op de Dorpsstraat 15A, 
ben getrouwd met Saskia en al een aantal jaren secretaris van de OG, het Repaircafe in 
de Woeste Hoeve past mij als een jas. Vanaf 2006 wonen wij in de Dorpsstraat (daarvoor
in Alkmaar) en wij hebben voorlopig geen plannen om hier weer vandaan te gaan.
Bianca Deinum, penningmeester. Sinds 2019 woon ik in Oterleek op de Dorpsstraat 
52A. Hier woon ik samen met mijn man Erwin en zoon Pim. Ik wil graag betrokken zijn bij
wat er in het dorp gebeurd en waar mogelijk mijn steentje bijdrage. Vandaar mijn 
lidmaatschap binnen het bestuur van de OG. 
Rob Hilberts, bestuurslid. Woon ruim 30 jaar met veel plezier in Oterleek. Vind de 
Oterleker Gemeenschap belangrijk voor ons dorp, vandaar mijn betrokkenheid.
Jan Waller, aanvullend bestuurslid, woon nu op Dorpsstraat 42A en kan een zinvolle 
bijdrage leveren aan het bestuur doordat ik o.a. de geschiedenis van het dorp door de 
jaren heen heel goed ken.

Lieve kookvrienden van Oterleek.
Wat heeft het lang geduurd, maar wat ben ik blij, dat we weer met elkaar mogen koken.
13 oktober is de 1e avond in de Woeste Hoeve. Dit is niet de 3e woensdag van de maand, maar
we hebben lang genoeg gewacht….
Als vanouds: we beginnen om half 5 met de voorbereidingen, eten om 6 uur en gaan na de 
afwas en de koffie weer naar huis. Lekker gegeten, en veel gezelligheid in het mooie Oterleek. 
En dat voor 6 euro!
Er is wel de restrictie, dat je gevaccineerd moet zijn. Daarin zijn we niet anders dan de horeca.
Je kunt je opgeven via mail: corrie@summitzeilen.nl of per telefoon 06-22645432. Mail heeft de
voorkeur.
De kok is geregeld, de inkopen doen wij. Wat we nu nog nodig hebben zijn deelnemers, dus 
klim in de pen en mail je deelname door. Opgeven kan tot 10 oktober, afberichten tot en met 
10 oktober.
De volgende data zullen zijn: 17 nov., 15 dec., 19 jan.
Dus: tot ziens op 13 oktober!!
Groetjes, Corrie Doeschot



Snelheid 30 km
In de Dorpsstraat is het regelmatig schrikken als je binnen zit of de deur uit stapt om 
bijvoorbeeld met je hond, of met (klein)kinderen naar de speeltuin wil lopen. Jonge kinderen op 
de straat laten spelen is al helemaal geen optie meer.
De snelheid waarmee sommige automobilisten (ook van buiten) door de Dorpsstraat rijden is 
hinderlijk, wekt irritatie en is gevaarlijk.
Die geldende 30 km voor zo’n klein stukje Dorpsstraat is toch niet te veel gevraagd zou je toch 
denken.
De OG is in overleg met de gemeente over welke maatregelen eventueel mogelijk zijn om de 
Dorpsstraat op dit punt veiliger te maken.
Laten wij ondertussen, als bewoners van Oterleek, zelf hieraan denken en onze snelheidsmeter 
in de Dorpsstraat niet over de 30km laten gaan.
Alle bewoners van de Dorpsstraat zullen u hier erg dankbaar voor zijn.

Afvalinzameling
Onlangs heeft u een brief van de gemeente ontvangen over een wijziging in de manier van 
afvalinzameling in Oterleek. 
De OG vindt het vreemd dat er in een kleine dorpkern als Oterleek twee vormen van 
afvalinzameling worden geïntroduceerd. Wij zijn erg benieuwd of u op de brief van de 
gemeente heeft gereageerd, zou u ons hierover willen informeren via mail; 
oterlekergemeenschap@gmail.com

Grondwater Dorpsstraat
In 2018 is de Dorpsstraat opnieuw bestraat (het was asfalt), gelijktijdig is het riool vervangen. 
Voor de vervanging van het riool is de veenlaag onder de weg waar het oude riool in lag, 
enkele meters diep, vervangen door zand.
Tijdens de werkzaamheden in fase 1 (tussen de Bosweg en ‘t Venje) zijn door de bewoners van 
de Dorpsstraat zorgen geuit over de gevolgen van het weghalen van de veenlaag voor de 
grondwaterstanden. Water zakt in een zandlaag nu eenmaal makkelijker weg dan in een 
veenlaag.
Door de ouderdom van de bebouwing (veelal voor 1970), de funderingstypen (op houten palen 
of staal gefundeerd) en de bodemopbouw (klei- en veenlagen) zijn deze gevoelig voor 
inklinking van de veenlaag bij een verlaging van de grondwaterstand.

De gemeente heeft naar aanleiding van deze zorgen voor de nog uit te voeren werkzaamheden
in de Dorpsstraat maatregelen genomen om de inklinking van de kwetsbare veenlagen zo veel 
mogelijk te voorkomen.
De Oterleker Gemeenschap heeft, ook na de genomen maatregelen, haar zorgen geuit over 
een mogelijk ongewenst effect van de vervanging van de veenlaag door zand. 
Hiertoe is een grondwatermeetnet aangelegd, bestaande uit 14 meetsonden in de straat en 
achter enkele woningen. Daarmee konden de grondwaterstanden en de effecten op de 
omgeving inzichtelijk worden gemaakt. Deze metingen hebben van maart 2019 tot januari 
2021 plaats gevonden.

Conclusie na meting: 
De ligging en de bebouwing in Oterleek maken de Dorpsstraat en omgeving kwetsbaar voor 
wijzigingen in de grondwaterstand. Een relatief kleine wijziging in de openbare ruimte kan al 
structurele gevolgen hebben voor de (grond)waterhuishouding en daarmee indirect risico’s 
vormen voor de bebouwing en de inrichting in de omgeving. 

Dit geldt niet alleen voor lokale ingrepen in de openbare of particuliere ruimte, maar ook voor 
grootschalige veranderingen die we in de toekomst kunnen verwachten. Denk hierbij aan 
klimaatsverandering en eventuele wijzigingen in het landelijk waterbeheer (zoals wijzigingen in
het peilbesluit).

In de Dorpsstraat wordt de kwetsbaarheid extra duidelijk door de grondwaterproblemen die 
worden ervaren. Enerzijds zakken grondwaterstanden in de zomer ongewenst ver uit, waardoor
er risico is voor schade aan fundering. Anderzijds wordt in een deel van de Dorpsstraat in een 
natte winterperiode juist grondwateroverlast ervaren als gevolg van hoge grondwaterstanden.



Uit de metingen van de grondwaterstanden is geen aantoonbare invloed vastgesteld van het 
vervangen van het veen door zand bij de rioolvernieuwing op de grondwaterhuishouding in de 
Dorpsstraat. Het is aannemelijk dat door de extreme droogte in de zomer van 2018 en 
gelijktijdige grondwateronttrekking tijdens de rioolvervanging, de grondwaterstanden tijdelijk 
lager zijn geweest dan bij de monitoring is gemeten. Het effect van de werkzaamheden aan de 
riolering op de grondwaterhuishouding zal echter, door het ontbreken van nulmetingen vooraf, 
nooit volledig kunnen worden vastgesteld.

Dit is een korte samenvatting van het eindrapport, desgevraagd 
(oterlekergemeenschap@gmail.com) is het mogelijk u het volledige rapport toe te sturen.
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