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Van de voorzitter
Volkstuinieren doe je niet alleen. Dat merk je 
goed wanneer je een tuin op een volkstuinpark 
hebt. Je komt je buren - voor, naast, achter 
en soms tegenover - regelmatig tegen. Je 
overlegt met elkaar, want twee weten meer 
dan één. Ook hou je bij de aanplant rekening 
met elkaar, want overlast veroorzaken is wel 
het laatste wat je wilt. Als volkstuinder tuinier 
je voor de ontspanning en het geeft voldoening 
wanneer de oogst lukt en de bloemen mooi 
gaan bloeien. In deze tijd tuinieren we uiteraard 
op een natuurlijke wijze waarbij we rekening 
houden met alles wat leeft. Voor veel tuinders 
is dit de dagelijkse praktijk. Het komt echter 
ook voor dat het iets minder harmonieus gaat. 
Dan is er van goed overleg vaak geen sprake 
meer. Dat is uiteraard jammer, want een 
goede verstandhouding draagt voor een ieder 
bij aan het plezier van een tuin. Soms lopen 
de spanningen op en wordt er een beroep 
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gedaan op een commissie of het bestuur om 
te bemiddelen. Uiteraard spreken we dan 
met de betrokkenen en zoeken we naar een 
oplossing. Ook dat hoort tot de taken van het 
besturen van een tuinpark, al is dat niet altijd 
makkelijk, want dikwijls zijn de verhoudingen 
dan al erg verstoord. Sinds enkele jaren 
kennen we op Ons Buiten mentoren die nieuwe 
tuinders de eerste twee jaar begeleiden. De 
nieuwe tuinders kunnen met al hun vragen 
bij de mentoren terecht. Door het overleg 
raken de nieuwe tuinders snel vertrouwd 
met de gebruiken en regels op het tuinpark, 
waardoor mogelijke conflicten kunnen worden 
voorkomen. Veel nieuwe tuinders zijn erg 
blij met hun mentor en doen regelmatig een 
beroep op hen. Het succes van het hebben van 
een volkstuin wordt hierdoor zeker versterkt. 
Jan Pot
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Reportage

TEKST & BEELD: SONJA BIJENHOF

Elke woensdagochtend kun je deze mannen 
tegenkomen op ons tuinpark. Of, tussen half 
elf en elf, in de kantine. Het gaat hier om ‘de 

werkploeg’, ‘de woensdagploeg’, of ook gehoord: 
‘de ouwelullenploeg’. Deze groep bestaat uit zo’n 
twintig à vijfentwintig man. De meeste van deze 
mannen zijn met pensioen, enkele zijn afgekeurd, 
of er zijn er die (even) zonder werk zitten. Iedereen 
heeft een tuin op Ons Buiten. Of nee: bijna ieder-
een: Rien bijvoorbeeld, heeft al zo’n anderhalf jaar 
geen tuin meer, maar hij komt nog graag helpen op 
de woensdagochtenden. 
De term ’woensdagploeg’ klopt eigenlijk niet, want 
het blijkt dat sommige mannen bijna élke dag op 
het park aan het werk zijn! Dat is nog eens iets an-
ders dan tien tuinbeurten per jaar… In het geval van 
Chris en Joost gaat het dan om catering. ‘Het snij-
den van de worst,’ grapt iemand. Want met hun 88 
en 79 jaar staan ze geen hout meer te hakselen… Wel 
komt Chris gewoon op zijn (elektrische) fiets vanuit 
Buitenveldert naar het tuinpark. Hij maakt dan ook 
een bijzonder kwieke indruk.

Takken van de bomen
Woensdag is hakseldag. Om half negen was vandaag 
iedereen present. Drie mannen staan bij de hakselma-
chine bij de loods. ‘Als je er met meer gaat staan, 
loop je elkaar in de weg,’ vertelt Ad. Jaap zegt  tussen 
de werkzaamheden door dat hij vanaf 1965 een tuin 
heeft, en zijn schoonmoeder vanaf 1947. Vroeger 
kwam Jaap ook elke dag, maar tegenwoordig af en 

Een woensdagochtend in februari, Ons Buiten, kwart over 
tien. In een lege kantine zetten Chris en Joost koffiekopjes 
klaar. Hier en daar ligt er een lunchpakket in een plastic 
zakje op tafel. Het is er stil. Nu nog wel… Een kwartier later 
is het gedaan met de rust: half elf, koffietijd! 

Kappen, hakselen en 
kraken...

toe. Van alle kanten van het park komen mannen met 
karren vol takken. De takken gaan van de kar en in 
de hakselmachine. En voor wie het nog niet wist: dit 
haksel kun je op woensdag- en zaterdagochtend bij 
de loods ophalen. Handig voor je tuinpad, of voor 
onder de coniferen. Ook komt er veel hout binnen 
van omgehaalde bomen. Dit zijn bomen die door 
storm gevaarlijk schuin zijn komen te staan, of zijn 
omgevallen. De mannen halen de bomen om, zagen 
de stam in stukken, halen de takken eraf en maken 
de tuin daarna schoon. Wat een service eigenlijk! Ze 
regelen ook dat de bomen omgaan waarvoor tuinders 
een kapvergunning aan hebben gevraagd.

Ieder z’n taak
Terug naar de koffiepauze. Er worden grappen ge-
maakt en  ervaringen uitgewisseld. Iemand vraagt: 
‘Waar komen al die takken toch vandaan?’ ‘Van de 
bomen!’ is het droge antwoord. Iedereen barst in 
lachen uit. Ik zie veel BOB’ers om me heen, maar 
ken niet iedereen. Ad vertelt me wie wie is. Veel 
mannen hebben vaste taken. Zo is Theo de elektri-
cien van het stel, Joop de metselaar en doen de drie 
‘jonkies’ Jeroen, Arnoud en Rinus het onderhoud aan 
staalwerk en karren. Ron is ‘postbode’: hij rijdt samen 
met Dennis de karren besteld zand van de Winkel van 
S(ch)inkel naar de tuinen. Dan hebben we nog Sjaak, 
die het loodgieterswerk voor zijn reke-ning neemt. 
Henkie en André gaan over het onderhoud van de 
gebouwen en de nieuwe loods. En Ton staat in de 
winkel. Schilders zijn er ook op het park: Marcel en 
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Kappen, hakselen en 
kraken...

René. En vorig jaar heeft de schoonvader van Sonja 
(zie Binnen in Ons Buiten) alle straatnaambordjes 
geschilderd. In ons volgende nummer komt hij aan 
het woord in de rubriek ‘Binnen in Ons Buiten’. 
Zo zijn er nog veel meer mannen en nog veel meer 
taken.

Woensdagrituelen
Deze ochtend word ik ‘gedoogd’ aan tafel tus-
sen de mannen, maar eigenlijk is er een speciale 
‘damestafel’. Tijdens het seizoen hebben zo’n zeven 
partners van de mannen hier hun vaste stek. En ik 
ben er een keer getuige van geweest dat deze dames 
meer geluid produceerden dan al die mannen bij 
elkaar…Verder is er een ritueel na de lunch. Dan 
wordt de tafel in de hoek vrijgemaakt als ‘kaart-
tafel’. Vervolgens spelen (kraken) Chris en Peter te-
gen Joost en Joop. Met een borrel erbij, natuurlijk! 
En met vaste toeschouwers die uiteraard van alles 
op en aan te merken hebben! Wat doet deze werk-
ploeg nog meer? Wat niet, kun je beter vragen… Op 
zaterdagen vindt het groot onderhoud en onderhoud 
aan algemeen groen plaats: aan het park, de loods en 
de kantine. In de eerste Ons Buiten van april 2013, 
vertelde Piet hier al over in de rubriek ‘Uit de oude 
doos’. En Jos en Wim vertelden in de Ons Buiten 
van oktober 2013 hoe ze tuinders hierbij inzetten 
tijdens de tuinbeurten op zaterdag: schilderen, tim-
meren, slopen, baggeren, een tuin leeg halen… Het 
groot onderhoud vindt voornamelijk in de (rustige) 
wintermaanden plaats. Daarbij moet je denken aan 

het bouwen van een koelcel, het vernieuwen van de 
fundering van de kantine en het schoonmaken van 
de speeltuin.

Bijna alles zelf
Elf uur. De kantine is leeg. De mannen zijn weer 
aan het werk. Ik zit nog aan tafel naast André die 
me het één en ander toelicht. In 2000 is er een stuk 
aan de kantine gebouwd, waar hij nauw bij be-
trokken is geweest. Toen was het heel handig om 
een meubelmaker, timmerman en bouwkundige 
onder de tuinders te hebben. Momenteel wordt er 
aan een nieuwe loods gewerkt. Sommige dingen 
moet Ons Buiten laten doen. Het onderhoud aan het 
machinepark – denk hierbij aan trekkers – wordt 
uitbesteed. Evenals het nieuwe gras dat eind vorig 
jaar is gezaaid op het grote veld. En de centrale ver-
warming met zeven cv-ketels. Verder heeft iemand 
van buiten de nieuwe keuken in de kantine geplaatst. 
Bijna lunchtijd. Voordat de kantine weer volstroomt, 
stap ik op mijn fiets - onder de indruk van het vele 
werk dat deze mannen verzetten op ons tuinpark. 
Zij gaan zo eten; ik ga thuis mijn aantekeningen uit-
werken. Dank heren, voor de gezelligheid, het pos-
eren voor de foto’s en de informatie. Een applaus 
voor Ad, Joost, Ben, Rien, Fred, André, Lood, Ron, 
Chris, Ton, Piet, Jan, Ted, Hans, René, Jeroen, Ar-
noud, Rinus, Sjaak, Joop, Jaap, Theo, Henkie, Chris 
en Ferry en iedereen die ik vergeten ben! a
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje bin-
nen bij één van onze tuinders. Deze keer zijn we bij Sonja 
en Hans Selman-Bok op bezoek. Beiden zijn enorm ac-
tief voor de JOC, maar ook de organisatie van de Bridge 
avonden op Ons Buiten nemen zij voor hun rekening.

TEKST: HESTER VLAMINGS
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met 
het tuinpark? 
‘Wij zijn allebei opgegroeid op Ons Buiten, omdat 
onze ouders hier een tuin hadden. Tijdens de dis-
coavond van 16 augustus 1980 in het clubhuis sloeg 
de vonk over.’ Hans was 22 en Sonja was 15 (Hans 
zei tegen zijn moeder dat ze 16 was). De vader van 
Hans runde op het tuinpark ‘de inkoop’ en zo werd 
Hans ook actief op het park. Daarom mocht hij zich 
al op zijn 18e inschrijven voor een eigen tuin. Toen 
Sonja en hij verkering kregen, was er een onver-
koopbaar huisje van 20 m2 en omdat niemand het 
wilde, kon Hans het krijgen. ‘Doe maar eerst,’ zei 
Sonja. En zo kregen ze in 1981 hun eerste huisje. 
‘We hadden toen nog geen gewoon huis; we had-
den eerst een tuinhuis.’ Toen Sonja 20 was, gingen 
ze trouwen. Haar vader moest toestemming geven 
omdat ze nog geen 21 was. Sonja is toen bij Hans in 
zijn tuinhuis getrokken en na die zomer wilde ze niet 

B
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meer terug naar haar moeder. ‘Maar hier op de tuin 
werkte Jan Vroegop en die werkte voor een huisbaas. 
Jan zei: ‘Kom woensdag maar mee en dan kun je 
even rondkijken.’ Zo hadden we binnen een week 
een huis. Het was een heel goed jaar. Je moet wel 
actief zijn in het verenigingsleven, want daar geldt 
hetzelfde als op de golfbaan of bij de Rotary: het is 
je netwerk.’

Sinds wanneer hebben jullie dit huis op Ons 
Buiten?
‘We woonden al op Ons Buiten en moesten ons tweede 
huisje opgeven omdat we naar Sittard ver-huisden. 
Daar hebben we drie jaar gewoond en in 1997 zijn we 
weer teruggekomen. In 2007, na tien jaar, konden we 
dit huis krijgen. Het was een huisje dat in december 
vrijkwam en omdat er geen wachtlijst voor was, kre-
gen we het meteen. Het was een paar jaar oud en het 
heeft een opvallende moderne architectuur.’



B
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Wat is jullie mooiste moment ooit op de 
tuin?
‘We zijn allebei heel actief in de organisatie van 
de JOC, de Jongeren Ontspannings Commissie. We 
organiseren fietstochten, de pinksterkampen voor de 
kinderen en nu we wat meer op leeftijd komen, de-
len we onze passie voor bridgen. Maar het mooiste 
vond Hans altijd als we terugkwamen van het pink-
sterkamp. Dan hadden alle kinderen een geweldige 
week gehad in een vakantiekolonie in Heiloo en 
waren er vriendschappen voor het leven ontstaan. 
Als we dan terugkwamen op Ons Buiten – de kin-
deren vol verhalen, met alle ouders erbij. Dat gaf 
toch altijd heel veel voldoening.’
‘Weet je nog dat we hadden bedacht om de ou-
ders bij terugkomst te laten schrikken en de bus 
‘leeg’ voor te laten rijden, terwijl we zelf allemaal 
al in de bocht bij De Nieuwe Meer waren uit-
gestapt? Iedereen trapte er goed in en moest lachen 
toen ze ons aan het einde van de weg aan zagen 
komen lopen. Maar een moeder van twee snoetjes 
van kinderen was ZO bezorgd… Zij vond het echt 
een heel slechte grap en kon er niet om lachen. In-
tegendeel. Sindsdien hebben we dat maar niet meer 
gedaan.’

Hoe vaak zijn jullie hier te vinden? En ‘wo-
nen’ jullie ook in de zomer?
‘Wij zitten hier zo vaak als we kunnen. In ieder geval 
iedere maandagavond, omdat we dan de bridge-
avond in het clubhuis organiseren.’

Hebben jullie tips voor nieuwe tuinders? 
‘Wij zijn actieve ‘verenigingsmensen’ en wij willen 
nieuwe tuinders dan ook vooral enthousiast maken 
om lid te worden van een van de commissies, om zo 

een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van 
het tuincomplex. Het moet alle tuinders wel opval-
len hoe strak georganiseerd alle feesten en partijen 
op het grote veld zijn. Voor ieder project, van kunst-
markt, bingoavond, pinksterkamp tot Nieuwsbrief, 
zijn vrijwilligers druk bezig met organiseren, com-
municeren en uitwerken. Velen zijn al op leeftijd en 
vooral activiteiten die de kinderen van Ons Buiten 
met elkaar in contact brengen, vragen om jonge en-
thousiaste vrijwilligers. Zij stromen vers in, brengen 
meestal hun kinderen mee en willen dat hun kinderen 
lekker kunnen spelen met leeftijdsgenoten. Het gaat 
er niet om wat het tuinpark voor jou kan doen, maar 
wat jij voor het park kunt doen. Jezelf dienstbaar 
maken is een eigenschap die steeds meer mensen 
in dit ik-tijdperk niet meer bezitten. Sommige tuin-
ders denken bijvoorbeeld dat de mensen achter de 
bar ‘betaalde krachten’ zijn, maar het zijn allemaal 
vrijwilligers. Dus ja, soms word je niet volgens de 
regels van de horeca op je wenken bediend. Maar 
wil je een tafelvoetbal- biljart- of pingpongclubje 
oprichten of weten of er voor jou ook een comissie is 
waar jij je thuisvoelt? Kijk dan op www.ons-buiten.
nl/leden/info_voor_leden/vaste_commissies.’

Is er nog iets wat jullie graag willen delen 
met de tuinders van Ons Buiten? 
‘Graag willen we iedereen die interesse heeft, uit-
nodigen voor onze bridgeavonden. Iedere maandag-
avond leggen we de Engelse groene kleedjes neer 
en installeren we de scorecomputers in de feestzaal 
van de kantine. Om 19.45 uur beginnen we en het is 
beregezellig. Klaverjassen leer je in een avond, maar 
voor bridgen geven we een cursus van twaalf lessen. 
Kom vooral binnen lopen of mail voor meer infor-
matie naar: sonja.selman-bok@planet.nl.’ a



Beeldig
Kijk! Hier doen we het allemaal voor natuurlijk. Die kleine 

knopjes die openspringen zo in het prille voorjaar. Je kunt ze 
werkelijk allemaal wel de grond uit-

kijken. En de lente was extra vroeg dit jaar, merkte onze 
huisfotograaf op. In februari piepte dit hieronder al net 

boven de grond uit.

FOTOGRAFIE: JEROEN SCHEELINGS 



Bruinoranje buxus
Vaak krijgen buxusplanten 
een geel randje om de bla-
deren. Ook kleuren ze vaak 
bruinoranje: wat is daar tegen 
te doen?
De gele randjes duiden op 
een kalktekort, de vaalbrui-
ne kleur op een tekort aan 
voedingsstoffen. Buxus wordt 
veel toegepast in de vorm 
van haagjes of als vormsnoei, 
en omdat deze twee tot drie 
keer per jaar geknipt moeten 
worden, vraagt dat veel van 
de plant. Door het knippen 
wordt er veel organisch ma-
teriaal afgevoerd en dat zal 
in de vorm van voedingsstof-
fen weer aangevuld moeten 
worden om de planten 
gezond en groeikrachtig te 
houden. Geef buxus daarom 
elk najaar kalk en regelmatig 
voeding. Er is speciale bux-
usmest verkrijgbaar. Als je 
deze geeft, weet je zeker dat 
de planten de juiste verhou-
ding voedingsstoffen krijgen.

Lavatera snoeien
Lavatera blijft het mooist als 
hij ieder voorjaar tot circa 
dertig centimeter wordt ter-
uggeknipt. Vanaf juli-augus-
tus begint de struik dan weer 
volop te bloeien. Lavatera 
staat het liefst op een zon-
nige, goed gedraineerde plek, 
want de winterhardheid laat 
te wensen over. Het is dus 
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ook mogelijk dat de lavatera 
de afgelopen winter niet heeft 
overleefd.

Vroege neuzen
Waarom lopen de Alliums 
soms zo vroeg uit? Bollen 
van sieruien die je in de herfst 
plant, spruiten meestal pas in 
de lente, waarna ze rond mei 
of juni spectaculair bloeien. 
Als het tijdens het planten erg 
mild weer is, komen er soms 
al eerder groene scheutjes 
op, maar die zijn sterk ge-
noeg om de winter te door-
staan. Maar als die scheuten 
erg lang zijn, zijn de bollen 
misschien niet diep genoeg 
geplant; er moet drie keer de 
bolhoogte aan aarde bo-
venop komen! Als de bollen 
te ondiep staan, graaf ze dan 
voorzichtig op en herplant ze 
op de juiste diepte. Dit lange 
jonge blad is gevoelig voor 
slakken; bescherm ze daar 
dus tegen. Ben je in de bor-
der aan het werk, zet er dan 
even een pot overheen, zodat 
je het blad niet vertrapt.

Drie keer clematis
Clematis is een leuke klim-
plant die zich een slinge-
rende weg omhoog baant. 
Ook mooi samen met een 
klimroos. Zet de clematis 
op een zonnige plek en geef 
bij droog weer extra water. 
De sterke clematis ‘Miss 

Bateman’ bloeit van juni tot september. De 
kardinaalrode  ‘Rouge Cardinal’ en ‘Madame 
Edouard André’ bloeien eveneens van juni tot 
september.

Uit de vaas in de tuin!
Wellicht bekend als snijbloem, maar de 
Anemone coronaria is van oorsprong een 
tuinplant, en in 2011 door een jury van 
groendeskundigen uitgeroepen tot ‘Zomer-
bol van het jaar’! Voor het planten is het aan 
te raden de knolletjes een nacht in het water 
te weken. Ze zijn dan zachter en gaan snel-
ler wortelen en groeien. Zoek een zonnige 
plek in de tuin en plant ze op een diepte van 
vijf centimeter en circa tien centimeter uit 
elkaar. Liefst een lichtvochtige, goed water-
doorlatende grond. Zo’n drie maanden later 
verschijnen de bloemen. Anemone coronaria 
is redelijk winterhard en komt met een beetje 
geluk jaren achter elkaar opnieuw tot bloei.

Te doen in de lente… 
Eenjarigen afharden voorkomt dat plantjes 
vers uit het tuincentrum het niet redden. Zet 
ze een week lang overdag in een krat op een 
lichte plek en haal ze ’s avonds weer binnen.

Vuistregel lavendel snoeien
Knip de plant tot op ongeveer 1/3 terug, maar 
nooit tot het kale hout. Wil je het kale stuk 
kwijt? Graaf de plant dan uit en plant deze 
dieper.

Onbekende tuingast
Lieveheersbeestjes zijn rovers: ze kraken 
luizen tussen hun kaken. Behalve het citroen-
lieveheersbeestje dan. Dit gele kevertje met 22 
stipjes op het dekschild, hals en kop, is vege-
tariër en eet meeldauwschimmels - zowel van 
bomen, heesters als planten. De larve doet 
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hetzelfde. Hij heeft - en dat is bijzonder - pre-
cies dezelfde kleuren geel en zwart. 22-stip-
pelige lieveheersbeestjes, zoals deze ook wel 
worden genoemd, zijn minder algemeen dan 
de rode en zwarte soort. Maar als je ze te-
genkomt, weet je dat er een ploeg meeldauw-
bestrijders aan het werk is!

Wat doen we tegen slakken?
Merels,  lijsters en egels zijn natuurlijke 
slakkenbestrijders. Maar ze hebben wel een 
rustige en veilige plek nodig. Voor de vogels 
geldt: zonder katten dus! Een plek waar ze op 
hun gemak slakkenhuizen stuk kunnen tim-
meren. Het is goed om te beseffen dat niet alle 
slakken plantbedreigend zijn. Huisjesslakken 
zijn opruimers die leven van algen en dood 
blad. Die hoeven niet te worden bestreden. 
Sterker nog; zonder hen zouden we al snel tot 
onze enkels in het rottende tuinafval staan! 
De beestjes die aan het blad van de hosta’s 
knagen zijn bijna altijd naaktslakken. Vaak 
worden die bestreden met een jampotje met 
wat bier. Dat werkt averechts; slakken heb-
ben een uitstekend reukvermogen en met bier 
trek je ze van heinde en verre aan. Wil je echt 
van ze af, dan kan dat op een biologische 
manier, met parasitaire aaltjes die je met een 
gieter over de tuin verspreidt. De aaltjes gaan 
specifiek de naaldslakken te lijf, terwijl ze huis-
jesslakken met rust laten. Nemaslug heet dit 
bestrijdingsmiddel en het zorgt ervoor dat de 
slakken na een week of zes dood zijn! 
Nog een tip die ik las: zet slakken op de stam 
van een berkenboom. Ze kruipen naar boven, 
maken de stam mooi schoon en worden aan 
de top ’opgevangen’ door de vogels!!

A rose is a rose….of toch niet?
Er zijn planten die de naam ‘roos’ dragen, 
maar feitelijk geen rozen zijn. Twee voorbeel-

den hiervan zijn de cistus-
roos (Cistus) en de stokroos 
(Alcea). De cistusroos is er in 
verschillende soorten.

Onkruid wieden
Met de hogere temperaturen 
en regenbuien groeit ook 
het onkruid op topsnelheid. 
Als u het deze maanden 
goed bijhoudt, scheelt dat in 
de rest van het jaar enorm 
veel tijd! Want al bloeit die 
paardenbloem nog zo vrolijk 
geel, zodra hij een pluizen-
bol heeft gevormd, waaien 
de zaadjes alle kanten op. 
Maak geregeld een rondje 
door de tuin; na een paar 
dagen droog weer kunt u 
het meeste onkruid zo uit 
de bodem trekken. Soorten 
met een penwortel, zoals 
paardenbloem en distel, zijn 
lastiger. Hierbij werkt een 
onkruidsteker beter om ze 
met wortel en al te verwij-
deren.

Hortensia overhouden
Als uw hortensia (Hydrangea 
macrophylla) in de huiskamer 
uitgebloeid is, kunt u hem 
buiten in de tuin uitplanten. 
Na half mei is er geen nacht-
vorst meer te verwachten 
en zal de plant geen schade 
oplopen. In de tuin moet de 
plant op een vochtige plaats 
staan. Geef in het begin aan-
vullend water!

IJsheiligen
IJsheiligen valt dit jaar van 
11 t/m 14 mei. Vóór ijsheili-
gen is het niet verstandig 
planten buiten te zetten die 
oorspronkelijk niet in ons 
klimaat voorkomen. Ze kun-
nen dan nog doodgaan door 
de nachtvorst. Deze planten 
kun je na IJsheiligen met een 
gerust hart weer buiten zet-
ten. Dit geldt ook voor jonge 
zaailingen. Zet ze niet meteen 
buiten, maar laat ze eerst 
afharden.

Op zaterdag 12 april a.s. 
houden we weer de voor-
jaarsplantenmarkt van 12.00 
tot 14.00 uur op het Vroegop-
plein.
Heb je ook te veel zaadjes 
gezaaid of hebben je planten 
zich ook te veel uitgebreid? 
Wil je deze delen? Kom dan 
naar onze plantenmarkt. Tuin-
ders kunnen hier hun over-
tollige planten, zaden en of 
stekken aanbieden en ruilen. 
Vaak worden planten te groot 
en moeten ze worden af-
gestoken of gescheurd.
De voorjaarsplantenmarkt 
is voor nieuwe tuinders een 
leuke manier om gratis en 
voor niks aan een mooie 
plant te komen!
Vergeet alsjeblieft niet de 
naam, de hoogte en kleur 
van de aangeboden plant te 
vermelden.



ALLES BIJ DE HAND
Je hebt de hele dag in de tuin gewerkt en je wilt 
nog even dat zonnetje pakken aan het eind van 
de dag. Je pakt een groot glas koud drinken, de 
krant, wat lekkers te knabbelen, misschien nog 
wat zonnebrand en niet te vergeten: je mobiele 
telefoon. Heerlijk. Je legt alles rondom je ligstoel 
en gaat zitten. Vijf minuten later merk je dat de zon 
niet meer bij jou schijnt, maar wel ergens anders in 
de tuin. Zucht… Je pakt alles op en verkast naar 
de nieuwe plek, wat natuurlijk moeizaam gaat. Je 
moet een paar keer heen en weer lopen, je morst 
drinken over je krant en als je weer zit, is de zon 
allang verdwenen achter de bomen. Nu kijk. Dat de 
zon weggaat, daar kun je niets aan doen, maar met 
dit handige tafeltje ben je natuurlijk wel heel snel op 
een andere plek. Trouwens ook heel handig voor 
mensen die na vijf minuten in de zon alweer naar de 
schaduw verlangen.
Don’t leave me table € 129,-
Droog
Staalstraat 7A/B

OP TIJD ERBIJ VOOR DE MAAND MEI
Voor wie ook zo kan genieten van jonge vogeltjes en er op tijd bij wil 
zijn, is het nu de tijd om een vogelkastje op te hangen. Zorg ervoor 
dat de in- en of uitgang op het noorden of noordoosten hangt. Anders 
verdommen de vogels jouw zojuist opgehangen huisje uit te kiezen. 
Behalve dat je een kastje makkelijk zelf kunt maken, zijn er ook heeeel 
veeeeel soorten op de markt te verkrijgen. Denk behalve aan een 
vogelkastje ook eens aan een insektenhotel. Als je het insektenhotel 
dicht bij de grond maakt, komen er ook egels op af. Terwijl de vogels 
weer liever van wat hoger de insekten aangereikt krijgen.
www.tuinieren.nl of www.vogelhuisjestore.nl
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TIP!
Smeer de bel 
af en toe een 
beetje met wat 
kruipolie om te 
voorkomen dat 
deze vastroest 
na een lange 
natte winter. 
Draai de bov-
enkant los en 
gooi wat olie in 
het meganiek.

ZEEPNOTENBOOM
Ooit van gehoord? Je denkt: een verhaaltje van An-
nie M. G. Schmidt misschien? Nee hoor. Hij bestaat!
Deze zeepnotenboom oftewel de ‘Sapindus mu-
korossi’, groeit in Nepal, ergens bij de Himalaya. 
En dat is allemaal prima natuurlijk, maar nu zijn de 
vruchten (noten) van deze boom daadwerkelijk als 
zeep te gebruiken en nog leuker, ook te koop in 
Amsterdam. Bij de winkel Marqt kun je tegenwoor-
dig zakjes Seepje kopen, met of zonder een flesje 
etherische dennenolie. Voor een wasbeurt in de 
wasmachine heb je zo’n vier hele noten nodig. Je 
doet ze in het zakje en je stopt het zakje in de trom-
mel. Als de was klaar is, laat je het zakje drogen en 
bij de volgende was gooi je het er gewoon weer bij. 
Er staan zo’n drie wasbeurten voor zo’n zakje met 
vier noten. Op een gegeven moment worden ze 
zacht, en dan gooi je ze weg.
Seepje € 7,50 euro
100% plantaardig wasmiddel
(in het zakje zitten zestig noten)
Verkrijgbaar bij onder andere Marqt 

TRRRINGGGG
Ook wel eens haast op de fiets? Je wilt er graag langs, dus gebruik je 
je bel: trrrrringggg! Ook telkens verbaasd dat je dan een opgestoken 
middelvinger krijgt of op zijn minst een boze blik? 
Dat komt door het geluid. Trrrringggg is naar en agressief. Vandaar 
dat we nu met z’n allen aan de Ding Dong moeten. Een heerlijk be-
schaafde fietsbel. Je zult merken dat de mensen nu lachend voor je 
opzij gaan.
Ding Dong bicycle bell € 11
Frozen Fountain
Prinsengracht 645

Tips & Trends

KALENDER
Het jaar 2014 is alweer even 
begonnen, maar deze mooie 
kalender willen we toch nog 
even met je delen. Het merk Rifle 
Paper Co. heeft een webshop 
met allemaal notitieboekjes, 
agenda’s, iPhonehoesjes en 
producten om cadeautjes in te 
pakken. Alle producten zijn met 
veel details geïllustreerd. Zo ook 
deze kalender met mooie illustra-
ties van gereedschap, planten en 
andere tuinbenodigdheden.
Omdat 2014 al even is begon-
nen, kun je de kalender nu 
kopen met korting. Het is een 
Canadese webshop, maar ze 
sturen je bestelling gewoon naar 
Amsterdam.
riflepaperco.com



   maart  2014 | Ons Buiten    13

Trends & Tips 

ZAAIPOTJES ZELF MAKEN
Kweek- of zaaipotjes kun je met een 
potjesmaker zelf maken van oude kranten.

Een potjesmaker is een handig hulpmid-
del voor het maken van kweekpotjes van 
oude kranten. Hij is handig én ecologisch. 
De potjesmaker is onder andere te koop bij  
Vreeken’s zaden.

1. Knip van droge kranten stroken van 
vijftig centimeter lang en acht centimeter 
breed.
2. Rol steeds één strook om het houten 
klosje van de potjesmaker.
3. Vouw de onderkant van de opgerolde 
strook stevig naar binnen en druk het klosje 
met het potje in spe in de onderkant van de 
potjesmaker.
4. Haal het klosje eruit en… je bloempotje 
is klaar!

Zaaien en kweken
Plant vervolgens de zaailing of zaadjes in 
het potje en poot later het hele kranten-
potje in de grond; het krantenpapier zal 
verteren. 

Gooi lege toiletrollen niet weg, je kunt er 
namelijk nog van alles mee. Maak bijvoor-
beeld zaaibakjes om je zaailingen in te 
laten groeien. Deze bakjes zijn heel ge-
makkelijk te maken van oude toiletrollen. 
Knip de rol op vier punten in tot ongeveer 
0,5 centimeter. Vouw de vier kanten ver-
volgens naar elkaar toe tot een bodem. Je 
kunt nu zaailingen in de potjes zetten. 

z
ONKRUIDBOEK
Een boek voor onkruidminnaars 
en onkruidhaters. Iedere tuinier 
en zeker de beginnende, kent 
de strijd tegen onkruid. Maar 
hoe herken je onkruid en hoe ga 
je ermee om? Dit boek is een 
praktisch handboek dat leuk is 
om te lezen door de verrassende 
anekdotes, weetjes en allerlei 
recepten. Maar ook een boek 
dat je mee de tuin inneemt om te 
ontdekken wat er in de tuin groeit 
en hoe je daarmee om kunt gaan. 
Zowel voor beginnende tuinders 
die onkruid nog niet herkennen 
een handig hulpmiddel als voor 
doorwinterde tuinfreaks een 

bron van informatie over nut en gebruik van onkruid. Zo leren we dat 
onkruid een functie kan hebben, maar ook dat sommmige onkruiden 
eetbaar zijn. Het boek is gemaakt met tuinontwerper Suze Peters 
www.plantaardig.nu fotograaf Lotte Stekelenburg www.lottesteke-
lenburg.nl en auteur/vormgever/stadslandbouwer Caroline Zeevat. 
Met een voorwoord van Arjan Ederveen.
Uitgever: Trichis Publishing
ISBN 9789490608620
Prijs €19,95.

GEKKE GROENTEN
Gekke groenten belanden nog veel te vaak in de afvalbak. De jonge 
start-up Kromkommer zet zich in tegen deze vorm van voedselver-
spilling en wil ‘lelijke’ groenten redden door er heerlijke soep van te 
maken! Na een succesvol eerste jaar staat in 2014 een ambitieus doel 
op de agenda: het lanceren van een soeplijn gemaakt van afgekeurde 
groente. Kromkommer geeft de kromme komkommer, dubbele tomaat, 
en tweebeenwortel weer een waardevolle bestemming. Dit jaar willen 
ze minimaal 20.000 helden betrekken bij hun missie en laten smullen 
van hun soep van ‘gekke groente’. Daarom zijn zij een crowdfunding-
campagne gestart. Je kunt Kromkommer al steunen vanaf 10,- euro, 
kijk daarvoor op kromkommer.com/crowdfunding.

TIP!
Zet dorstige kruiden eens in een doormid-
den gesneden petfles. Bovenkant van de 
fles op zijn kop in het onderste deel en 
water erbij! Doe er een touwtje om dan 
kan de plant water opnemen.



Hester Vlamings en Ariët Verstegen in ge-
sprek met Chris Zijdeveld – sinds 2008 

voorzitter van het AVVN – over natuurlijk 
tuinieren, duurzaam bouwen en een interna-

tionaal congres.

TEKST: HESTER VLAMINGS EN ARIET VERSTEGEN
FOTO: JEROEN SCHEELINGS
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Interview

Dé AVVN-man!

‘In mijn wethoudersjaren kwam er eens een 
delegatie van volkstuinders langs. Ze hadden 
een internationaal congres in Den Haag. De 

doelstelling ervan was aan de buitenwereld te tonen 
dat er een heroriëntatie aan de gang was. Ze wilden 
af van het beeld van ‘gifspuiters’ dat ze (soms ook 
wel terecht) hadden. Ze vroegen me of ik een lezing 
wilde geven over gifvrij met groen omgaan.  Nou, 
dat heb ik gedaan en die lezing is heel goed ontvang-
en.
Net in het jaar dat ik zou ophouden met het wethou-
derschap in Schiedam, kwam deze delegatie weer 
langs: ze hadden subsidie gekregen van het minis-
terie om een adviesgroep op te richten. Ze vroegen 
of ik daar voorzitter van wilde zijn. Dat heb ik gedan 
en die groep heeft leuk gedraaid. 
Toen kwam de volgende vraag, een beetje tra-
gisch. Jaap van de Scheur was toen voorzitter van 

het AVVN, maar zijn gezondheid ging razendsnel 
achteruit. Dus Jaap was op zoek naar een opvolger. 
Ik zou als vicevoorzitter optreden om mee te draai-
en, maar na een half jaar nam ik het van Jaap over.’ 

Biotechnologische bedrijven
‘We worden inmiddels ook gehoord bij ook wat 
grotere acties. In mei 2013 dreigde er een Europese 
regelgeving te komen [ook wel ‘het plantenpakket’ 
genoemd, red.] waardoor kleine zaadhandelaren die 
ecologische producten leveren, hun handel zouden 
moeten opgeven. Wij hebben die regel zover weten te 
modificeren dat die niet geldt voor kleinere en ecolo-
gische boeren en tuinders. We zijn er heel hard te-
genin gegaan. Ik heb een paar bulletins ondertekend 
en daarbij heb ik niet geschroomd om de biotech-
nologische bedrijven ‘gifmengers’ te noemen. 
Niet lang daarna kwam er een telefoontje vanuit 
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Brussel. We konden gerust zijn: er golden uitzonder-
ingen voor zaadhandelaren, ecologische zaadhande-
laren en telers van oude gewassen.’

Roundup, wie kent het niet?
‘Die regelgeving was bedoeld om Monsanto [Ameri-
kaans mulitnationaal biotechnologisch bedrijf dat 
producten voor de landbouw produceert, red] en 
kornuiten te kunnen controleren. Monsanto brengt 
namelijk genetische zaden in de handel waarmee je 
planten kunt kweken die geen last hebben van Mon-
santochemicaliën als pcb’s Dioxide, Agent Orange 
en Roundup. Een monopolie betekent dat consu-
menten geen keuze hebben tussen genetisch gema-
nipuleerde en natuurlijke groenten, en dat de prijzen 
voor de boeren veel te hoog zijn. Veel boeren gaan 
failliet aan de dure zaden van biotechnologische 
bedrijven, omdat ze dankzij een extra ingebouwd 
genetisch foefje zelf geen zaad meer kunnen winnen. 
Monsanto probeert ook in Europa het monopolie te 
bemachtigen. Dat gevaar leek in 2013 afgezworen, 
maar het bedrijf lijkt alsnog via een omweg een mo-
nopolie op te kunnen bouwen in Europa. Het koopt 
zich in bij onder andere Unilever en vraagt patenten 
op zaden en groenten aan bij de European Patent Of-
fice (EPO). De EU mag aan de slag!’

Inspirerend boek
‘Toen ik me oriënteerde op 
deze strijd tegen de regelgev-
ing van de Europese Unie 
tegen de biotechnologische 
bedrijven, heb ik ‘Silent Spring’ gelezen van Rachel 
Carson. Deze bestseller uit 1962 zorgde voor een 
wereldwijde publieke bezorgdheid over het gebruik 
van pesticiden en vervuiling van het milieu. Het 
boek documenteert schadelijke effecten van pes-
ticiden op het milieu, met name op vogels. Carson 
beschuldigt de chemische industrie van het versprei-
den van desinformatie, en ambtenaren van het kri-
tiekloos aanvaarden van wat de industrie beweert. 
‘Silent Spring’ vergemakkelijkte het verbod van 
het pesticide DDT voor landbouwkundig gebruik in 
1972 in de Verenigde Staten. 
En nu hebben we Monsanto, Bayer, Dupont en 
BASF die bijenvolkeren uitmoorden met hun gif. 
Blijkbaar hebben we niet van het verleden geleerd. 
Of vergeten we die lessen na verloop van tijd. Toen 
DDT in 1972 verboden werd, kwam Delderin. Toen 
dat verboden werd, kwam Aldrin. En het gebeurt nu 
dertig jaar later gewoon weer: rotzooi waar bijen aan 
kapot gaan, wordt verbeterd en komt onder een an-
dere naam gewoon weer op de markt.’

Teruggeven aan de natuur
‘Ik sprak ooit een spindoctor van Shell. Hij vertelde 

dat bestrijdingsmiddelen die hier ten strengste ver-
boden zijn, op Pernis [dorp tussen de havens van 
Rotterdam, bekend door zijn petrochemische indus-
trie, red] nog steeds gemaakt worden. Ze worden 
verkocht aan andere landen waar de regels niet zo 
streng zijn als in Europa. Zo dom en kortzichtig! 
Roundup wordt door Staatsbosbeheer en Natuur-
monumenten in Nederland op zeer beperkte schaal 
en alleen als uiterste redmiddel gebruikt bij de be-
strijding van de Amerikaanse vogelkers (bospest). 
Dus waarom zouden wij bij het minste al naar dat gif 
grijpen? Onkruid blijft weg als er op de stoep gelo-
pen wordt. Is je stoep of straat overwoekerd, dan 
wordt deze dus eigenlijk niet gebruikt. Je kunt dan 
overwegen dat deel terug te geven aan de natuur.’

Natuurlijk tuinieren
‘Er zijn tientallen boeken die beschrijven hoe plan-
ten gezond blijven als je er buddyplanten naast zet 
- combinaties van planten houden je tuin gezond. 
Rozen kun je beschermen tegen luis door er laven-
del, salie, tijm of Pyrethrum tussen te planten. Uien 
en bieslook beschermen rozen eveneens tegen luis 
en versterken bovendien de geur. En afrikaantjes 
weren aaltjes, slakken, mieren en zelfs katten.
Landschapsarchitecten van Rijkswaterstaat bedoel-

den het echt heel goed 
toen ze hun poot stijf 
hielden: het authentieke 
polderlandschap moest 
kaal en strak zijn. Dus 
werden alle bomen en 

struiken weggehaald. Wat volgde was een insecten-
plaag. Dat in die struiken en bomen nu net de vogels 
zitten die ervoor zorgen dat de gewassen insectenvrij 
blijven, waren ze even vergeten… Het was een ramp 
voor de boeren, de natuur en de gezondheid van het 
land eromheen.’

Duurzame tuinhuisjes
‘Nederland is een voorloper van duurzame ont-
wikkeling; tuinparken in Nederland hebben er – sa-
men met (woon)boten - namelijk ook gezorgd voor 
de grote acceptatie van zonnepanelen. Ik verwacht 
dat dat ook met deze bouwstijl gebeurt. Het toppunt 
van status op een tuinpark is eigenlijk nog altijd het 
bakstenen huisje. Alleen: baksteen is als buitenmuur 
niet geschikt, want deze laat vocht door. Een spouw-
muur is beter. En het beste tuinhuis is van hout: koel 
in de zomer en warm in de herfst. Als je er aan de 
zuidkant een kasje tegenaanzet, dan heb je dubbele 
winst van je wooncomfort.
In Berlijn heeft de Duitse vereniging van natuurstu-
die een voorbeeldtuinhuis laten plaatsen met een 
kasje aan de zijkant. Dat huisje heeft een plezierig 
binnenklimaat.’

HET BESTE TUINHUIS IS VAN 
HOUT: KOEL IN DE ZOMER EN 
WARM IN DE HERFST
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Wat doet de AVVN nog meer?
‘We springen in als tuincomplexen bedreigd worden. 
We hebben al stevige oorlogen met gemeenten 
gevoerd, want wethouders hebben nogal eens een 
keer de neiging om tuincomplexen te zien als mooie 
bouwlocaties. De Amsterdamse bond van tuiniers 
hecht erg aan zelfstandigheid, maar in overleg heb-
ben we toch geholpen toen ´Amstelglorie´ werd be-
dreigd.
Tijdens een interview in een actualiteitenprogramma 
zei ik: ´Mijn partijgenoot, die betonsocialist Duco 
Stadig, moet met zijn handen van Amstelglorie en 

Chris Zijdeveld (1944) is als ingenieur 
afgestudeerd in Delft en heeft daar-
na rechten gestudeerd aan de Eras-
mus universiteit. Van 1974 tot 1994 
was hij wethouder van Schiedam. Hij 
heeft daar gewerkt aan energie- en 
milieubewuste (duurzame) bouwpro-
jecten. 

Het AVVN (Algemeen Verbond van 
Volkstuindersverenigingen in Ne-
derland)  is de landelijke organisatie 
voor hobbytuinders. Het behartigt de 
belangen van hobbytuinders in het 
algemeen en de aangesloten vereni-
gingen en bonden in het bijzonder. 
Van 2011 tot en met 2014 is het AVVN 
tevens voorzitter van dé internatio-
nale organisatie, die in Europa drie 
miljoen hobbytuindersgezinnen ver-
tegenwoordigt. Dit jaar organiseert  
het AVVN van 28 tot en met 30 augus-
tus in Utrecht het ‘International Con-
gress of Allotment and Leisure Gar-
deners 2014´, oftewel: ‘Internationaal 
Congres van Volkstuinders’. 

ROTZOOI WAAR BIJEN AAN KAPOT 
GAAN, WORDT VERBETERD EN 
KOMT ONDER EEN ANDERE NAAM 
OP DE MARKT

andere ecologische complexen afblijven.´ Duco en 
ik zijn goed bevriend, dus hij kon het goed hebben. 
Hij wist dat ik in Schiedam goed bezig was met mil-
ieubewust bouwen, maar wat hij niet wist, was dat ik 
voorzitter was van het AVVN. Dat sloeg in als een 
bom!’

We gaan internationaal
‘Het internationale congres in augustus heeft de 
volgende slogan: So valuable - so important - so 
shockingly unknown. We hebben dat internationale 
congres naar Nederland gehaald, omdat het volks-
tuiners publiciteit biedt. Er gebeuren mooie dingen 
op de parken en de samenleving weet dat niet of 
nauwelijks: parken houden oude rassen in stand, 
zijn milieubewust bezig en houden bijenvolken. We 
hebben daarom de handigste spindoctor van Neder-

land gestrikt, namelijk Jack de Vries. Hij gaat op 
zaterdag in het jaarbeurscomplex in discussie met 
het publiek. We hopen dat er tweehonderd mensen 
teruggaan naar hun complexen die vervolgens hun 
medetuinders enthousiasmeren.’ 

Plantenbakken met braille
‘In Europa zijn allerlei tuinparken waar iets bij-
zonders gebeurt. Zo is er in Wales een park waar 
gehandicapten werkten in verhoogde tuinen. Voor 
blinden is met braille aangegeven op de bakken 
welke planten er staan. Nu kunnen veel blinden al 
snel aan de blaadjes voelen welke plant welke is, 
maar het is toch een prachtig idee.In Birmingham 
helpen verstandelijk gehandicapten elk jaar met heel 
veel plezier om de nieuwe zaden van oude planten 
te oogsten. En verder draait er een onverwacht suc-
cesvol tuinproject in Ipswich. Daar mogen drop-outs 
het tuinpark in. Begeleiders hadden niet het idee dat 
deze jongeren ook maar iets onthielden van wat hun 
uitgelegd werd. Totdat de pubers één dag in de week 
hun vrienden mochten meenemen. De begeleiders 
hoorden hoe gedetailleerd deze jongeren hun kennis 
overdroegen aan hun vrienden. Prachtig! Ook merk-
ten de begeleiders dat veel van die jongeren thuis 
niet goed te eten kregen. Zo ontstond er een kook-
cursus op het tuinpark. Het is een heel sociaal ge-
beuren geworden. En er wordt ook nog getuinierd!´

Doe meer met poep en plas
´Met de kennis van nu hadden we de huidige rio-
lering nooit ingevoerd. Alle waardevolle stoffen 
worden namelijk gemengd tot een onbruikbare brei. 
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Als we vanaf de hoofdingang van tuinpark 
Ons Buiten naar onze tuin lopen, 
dan kunnen we dat op verschillende 

manieren doen. Via de lommerrijke Jan ter 
Haarlaan, waar veel elzenbomen staan, of 
via de veel opener en zonniger van de Mash-
Spaklerlaan, waar veel berkenbomen staan. 
In beide gevallen staan we geregeld stil. Ik 
voor een praatje met andere tuinders en mijn 
dochter omdat ze levende have wil bekijken. 
In het water zwemmen eenden met hun pullen. 
In de bomen foerageren vinken, spechten, 
roodborstjes, sijsjes, pimpel-, kool-, en 
staartmezen. Een heel enkele keer hebben we 
ook weleens een eekhoorn gezien. Het is een 
drukte van jewelste en een genot om te zien. 

De stormen van de afgelopen herfst en 
winter hebben op ons tuinpark veel schade 
toegebracht. Er zijn tientallen bomen 
omgewaaid. Bomen bijvoorbeeld, die met 
hun voeten in het grondwater stonden en 
door een rottend oppervlakkig wortelgestel 
weinig grip meer hadden op de ondergrond. 
In enkele tuinen is het halve gazon rechtop 
komen te staan doordat een breedwortelende 
boom geen weerstand kon bieden aan de 
harde wind. Zoals zo vaak heeft elk nadeel ook 
weer zijn voordeel. Er zijn bomen omgegaan 
waaraan zo’n beetje iedereen een hekel had; 
te hoge of te brede bomen die desondanks 
niet gekapt mochten worden. De kachel brandt 
straks lekker met al dat hout. Bovendien is 
er ruimte ontstaan voor nieuwe dingen op de 
opengevallen plekken, zoals bessenstruiken, 
groentebedden of een bloemenweide.

Stel nu eens dat je toch besluit tot aanplant 
van een nieuwe boom. Aan welke eisen 
moet die boom dan voldoen, afgezien van de 
goedbedoelde tuinregels over eindhoogte en 
plaatsing? Wellicht wil je een boom planten die 
straks gaat uitgroeien tot een heel bijzondere 
of zelfs monumentale boom, zoals we die 
wel meer hebben op Ons Buiten. Ik noem 
de moerascipres, de ginkgo met zijn mooie 
parallelle bladnerven en de valse christusdoorn 
met zijn lange peulen. Allemaal exoten die 
het in ons land heel goed doen, net als de 
Amerikaanse eik, de Canadese populier en de 
mediterrane plataan. a

Dit kost waterzuiveringsinstallaties onnodig veel e-
nergie. De toiletten van de toekomst scheiden vast en 
vloeibaar en hergebruiken urine om er bijvoorbeeld 
fosfaat (kunstmest) uit te winnen of ammonium, dat 
omgezet wordt in ammoniak, waar vervolgens een 
speciale brandstofcel op kan draaien. In de gemeente 
Scheemda in Groningen wint het lokale waterzuive-
ringsbedrijf op deze manier al elektriciteit uit de 
urine van 59.000 personen!’ 

Toilet van de toekomst
‘In mijn vakantiehuis in Noorwegen was de riole-
ring een tijdje stuk. Dat werd dus plassen in de tuin. 
En net op dat stukje ging het gras opeens heel goed 
groeien. 
Het was pure stikstofbemesting. Mijn vrouw heeft 
me nu opgedragen de grond rond de hortensia’s als 
´pissoir´ te gebruiken. 
Als je dit vertaalt naar onze tuinen: we hebben er 
geen probleem mee om een zak koemest uit het tuin-
centrum te openen en deze met onze (blote) handen 
rond te strooien. Toch voelen we bij gecomposteerde 
menselijke mest vaak een enorme weerstand. Maar 
het is een fantastische bodemverbeteraar en toma-
ten groeien er goed op. Een bevriende tuinder heeft 
me zijn persoonlijk opgebouwde mestvaalt en suc-
cesvolle moestuin laten zien. Niet iedereen lust zijn 
tomaten, overigens… Kortom: de hele schepping is 
ingesteld op hergebruik!’ a

Wil je meer weten over de regelgeving rond zaden? 
Op de volgende websites kun je van alles lezen:

nl.wikipedia.org/wiki/Monsanto/
langleveeuropa.nl/2013/07/monsanto-nu-ei-
genaar-van-broccoli
www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/kweken-met-
en-bezit-van-natuurlijke-zaden-wordt-strafbaar-
in-eu
www.duurzaamnieuws.nl/europarlementariers-
verwerpen-europese-wetgeving-zaden
tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2013/november/euza-
denwetgeving

Of kijk naar: 
tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-
strijd-om-het-zaad

Ben je geïnteresseerd in duurzaam bouwen? Grijp 
je kans: Chris geeft zaterdag 10 mei van 10:30-
12:30 een lezing over ‘het duurzame tuinhuis’. Er 
is altijd veel belangstelling voor deze lezingen, dus 
meld je op tijd aan! Dat kun je doen met een e-mail 
via info@avvn.nl of je belt 030-670 1331. Het adres 
is Vogelvlinderweg 50,3544 NJ in Utrecht.

Wil je meer informatie over het internationale con-
gres, eind augustus in Utrecht? Kijk dan op: 
www.utrecht2014.org



Modeltekenlessen op Ons Buiten – die heeft Anna Vonk zeven jaar 
geleden geïntroduceerd. Zoiets kon je je een paar generaties gele-
den niet voorstellen. Maar ook toen was er al familie van Anna op 
de tuin: haar oma had voor de oorlog een huisje op ons tuinpark. 
Inmiddels is Anna zelf oma: vijf generaties op Ons Buiten! 

TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S BOVENIN: PRIVÉARCHIEF VAN ANNA

Anna zit natúúrlijk 
in de Annalaan 
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Anna in de Annalaan
Ja natuurlijk! Ik heb wel eens mensen wijsgemaakt 
dat ik graag een tuin wilde, maar dat dan het laantje 
naar mij vernoemd moest worden. En ze geloofden 
het nog ook!
Ik heb mijn huidige tuin 39 jaar, maar ik woon hier 
vanaf mijn tweede. Mijn ouders en grootouders had-
den hier ook een tuin. Vroeger kon je een tuin niet 
uitzoeken, je kreeg er één toegewezen. Er was een 
wachttijd tussen de tien en twaalf jaar. Je mocht twee 
keer weigeren. Na derde keer kwam je weer onder 
aan de wachtlijst terecht. Gelukkig had de tweede 
tuin die ik kreeg toegewezen een aardig huisje dat 
groot genoeg was met twee kinderen. Ik vind het 
huidige systeem veel beter en duidelijker: het geeft 
mensen de ruimte om te zoeken wat ze willen. 

Grootouders
Mijn oma woonde hier al voor de oorlog. Ze had 
twee kinderen: mijn oom en mijn moeder. Nadat ze 
gescheiden was, is ze een eigen bedrijf begonnen: 
een was- en strijkinrichting in de Rietwijkerstraat. 
Ze heeft haar hele leven gewerkt. Kun je nagaan, 
in die tijd! Het huis in de Wilhelminalaan heeft 
mijn oma op een gegeven moment aan mijn ouders 

overgedaan. Later heeft ze nog een huisje gehad op 
de Hillegondalaan. 

Het huisje van ome Joop
Mijn ouders hebben altijd veel gedaan voor de ver-
eniging. Mijn vader heeft tot op hoge leeftijd de 
uitleen van het  gereedschap gedaan. Soms kwam 
zijn broer uit Zweden en dan zei mijn vader: ‘Ja, het 
is best dat je komt, maar je weet: woensdag en zater-
dag moet ik werken hè?’ Zo zat dat er bij hem in. Dan 
ging oom Cor mee en die ging dan maar afwassen of 
zo. Ze waren beiden dik in de tachtig. Toen Ella (de 
secretaris van Ons Buiten) en Jerry het huisje over-
namen, moest er natuurlijk van alles aan gebeuren. 
Mijn vader heeft altijd gezegd: ‘Wat er in de wereld 
ook  gebeurt, die vloer krijgen ze van zijn leven niet 
weg!´ Hij had beton gestort en samen met mijn opa 
allemaal ijzeren frames en metalen bedspiralen erin 
gedaan ter versteviging. Het was daarom voor Jerry 
een heel karwei om dat recht te krijgen. Als iemand 
aan Ella of Jerry vraagt waar ze wonen, dan zeggen 
ze nog steeds: ‘In het huisje van ome Joop’. 

Wonen op de tuin
Als we in april gingen wonen, zette mijn vader 



IK ZOU HET LIEFST DE TUIN OP 
MIJN NACHTKASTJE ZETTEN

Uit de oude doos

Wie? 
Anna Vonk 
(1947)
Op de tuin 
sinds? 1949
Huidige tuin? 
Annalaan 
113 (het 
huisje ‘met 
de gouden 
ballen’)
Sinds? 1973
Kinderen? 
Twee 
dochters, 
vier 
kleinzonen
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de bedden in elkaar en richtte het huisje in. Bij 
aankomst moesten we eerst sintels zoeken voor het 
kacheltje. Die vonden we 
op de paden. Ik heb er 
nog littekens van op mijn 
knieën! We stookten alles 
wat we konden vinden. 
Voor het water hadden we op de autoped een grote 
melkemmer staan. Die moest dan weer in een andere 
melkemmer overgegooid worden. 
We wisselden behalve van huis, ook twee keer per 
jaar van lagere school. De ene helft van het school-
jaar in de Staatsliedenbuurt en de andere helft op 
een school dicht bij de tuin. Dat heeft zo’n twee of 
drie jaar geduurd. Bij de ene school begonnen ze dan 
net met de tafels, en bij de andere hadden ze die al 
gehad. Tot grote ergernis van mijn vader heb ik ze 
nooit goed geleerd…

Kinderspel
We speelden vaak diefje met verlos. Als het gras ge-
maaid was, bouwden we er hutten van. We zwom-
men bij het strandje langs de Nieuwe Meer. Daar 
was ook een grote modderplek die we nat hielden. 
Dan sprongen we daarin en dan weer het water in. 
Je had ook ‘de belt’, de smeulende vuilnisbelt. Daar 
kwam mijn broer graag om rond te scharrelen, maar 
dat mocht niet van mijn ouders. Hij verried zich tel-
kens, omdat hij een uur in de wind stonk als hij daar 
toch was geweest! 
In de vroegere Ringdijk zaten enorme kuilen. Als 
het hard waaide, namen we een grote doek, en met  
een aanloop gingen we echt de lucht in! Net als een 
parachute. En als het gras een beetje hooi-achtig 
werd, namen we platen hardboard of karton, en daar 
gingen we dan keihard de dijk mee af. De blaren 
stonden op je billen! 
Ik sliep aan de achterkant van ons huisje en ik vond 
het heerlijk als er zo’n feestavond was. Ik kan al die 
nummers nog meezingen, bijvoorbeeld van Viktor 
Silvester and his Orchestra.

Krapoel en ´eau de cologne-peren’
Hierbij bied ik alsnog mijn excuses aan voor de vele 

appeltjes en peren die ik heb gepikt! Als straf kreeg 
ik dan vreselijke pijn in mijn buik, want ze waren 
nog niet rijp natuurlijk. Mijn oma had heel veel ver-
schillende appelbomen in de tuin, rassen die nu on-
bekend zijn. En wat een zoete appeltjes! Sommige 
peren noemden wij ‘eau de cologne-peren’, omdat 
ze zo heerlijk waren. Het aangevreten fruit deed 
mijn vader in een enorme zinken teil om te schillen. 
Hij noemde dat ‘krapoel’. Dan riep ik: ‘Pap! En zit 
nog een rups in!’ Hij haalde dan de rups eruit en zei: 
‘Hier, dooreten.’ 

Voorzitter Heijtman
Als je hier wilde slapen, dan moest je een slaapver-
gunning hebben.  Die gold voor één gezin: man, 
vrouw en twee kinderen. Een keer werd er bij ons op 
het raam geklopt door voorzitter Heijtman: ‘Vonk, 

je moet meekomen, want 
mevrouw of meneer X 
heeft iemand van de an-
dere sekse op bezoek en 
die moet eraf!’ Met zijn 

tweeën gingen ze daarnaartoe en het bezoek werd er 
uitgeknikkerd! 

Eigen tuin
Mijn  dochters waren drie en een jaar oud toen ik 
mijn tuin kreeg. Ze hebben hun hele jeugd hier 
doorgebracht. Er bleven altijd vriendjes en vrien-
dinnetjes van mijn dochters slapen. Het zal wel 
een  klerezooitje zijn geweest… Ik had een dubbele 
schommel, om het huis konden ze met van alles spe-
len en ze hadden een eigen tuintje met radijsjes en 
worteltjes. Als het heel slecht weer was, zei ik wel 
eens: ‘Jongens, we gaan een paar dagen naar huis!’ 
Want met twee kinderen in zo’n klein huisje… Maar 
dan zeiden ze: ‘Aah toe mam, nog één nachtje! Doen 
we vanavond een kaarsje aan, dan is het heel gezel-
lig! En je zal zien, morgen is het mooi weer!’ Dan 
liet ik me overhalen en wat denk je? Dan werd het 
ook mooi weer!

Werk voor de tuin
Ik heb een groen stukje dat ik bijhoud. Elke eerste 
zondag van de maand sta ik in de kantine. Daarnaast 
ben ik voorzitter van alle mentoren en zelf ook men-
tor voor nieuwe tuinders. Mijn vak is tekenares en 
zeven jaar geleden ben ik begonnen met modelteken-
lessen op de tuin. Iedereen keek daar in het begin 
heel erg van op. Grapjes over blote modellen, natuur-
lijk. In de loop van de tijd is de interesse gegroeid. 
Iedere dinsdagavond zetten de mannen alles klaar en 
ruimen ze ook weer op. Dat vind ik fantastisch. Het 
werk voor de tuin is soms wat veel, maar gelukkig 
krijg ik hulp van Bernie. Zij is portrettiste en teken-
docent en razend enthousiast. Mijn sociale leven is 
voornamelijk hier. Mijn moeder zei altijd over mijn 
vader: ‘Hij zou het liefst de tuin op zijn nachtkastje 
zetten.’ Dat geldt eigenlijk voor mij ook. a

Van links naar rechts: het tuinhuisje van Anna’s ouders, 
Anna te midden van haar twee broers, haar eigen tuinhuis 
en Anna met haar vier kleinzonen.
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Groentjes

Wil jij ook een keer antwoord geven op de vra-
gen van Ons Buiten? Mail dan je antwoorden 
op de hieronder gestelde vragen naar redac-
tie@ons-buiten.nl. Doe er een fotootje bij van 
jezelf en wie weet sta jij het volgend nummer 
op deze pagina.

Voornaam: Levi

Leeftijd: 7                        
                       

                       
  

Groep: 4                       
                       

                       
  

Waar op de tuin? Generaal Ophorstlaan                        
          

Lievelingsboek: De Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl                      
                       

    

Lievelingsdier: poes                        
                       

   

Leukste om te doen op de tuin: schoffelen, bollen planten en rondrijden op mijn skelter

Lievelingsplek op de tuin: In de speeltuin op de lage brede glijbaan, van die andere krijg ik schokjes

Dit koop ik in de kantine: IJsjes! Het liefste een witte Magnum. Maar die mag ik bijna nooit                 

niet doorheen kan. Dit is echt 
indrukwekkend. Steek een lu-
cifer aan, gooi hem brandend 
in de fles. Leg nu meteen 
het ei op de flesopening. 
Binnen een paar seconden 
glijdt het ei zo de fles in! Nu 
zit je met een gekookt ei in 

een fles, ook zonde, zou je 
denken. Maar hé, hij kan er 
ook weer uit. Pak de fles en 
hou hem op zijn kop. Zet 
de warmwaterkraan aan en 
laat heet water over de fles 
stromen. Het ei werkt zich nu 
weer naar buiten! Nu zeggen 
de ouders natuurlijk: maar 

hoe kan dat allemaal? Dat 
heeft alles met zuurstof te 
maken. Die brandende lucifer 
wil zuurstof en het ei sluit de 
zuurstoftoevoer af. De lucifer 
wil zo graag zuurstof, dat 
deze gewoon het hele ei mee 
naar binnen sleurt. Anders-
om: door het warme water 
wordt het warm in de fles. De 
warmte wil weg en drukt het 
ei naar buiten.

Indrukwekkend
Om een leuk gesprekje te be-
ginnen tijdens het paasont-
bijt, kun je wat interessante 
weetjes op tafel gooien. De 
grote mensen zullen onder de 
indruk van je zijn! Daar komt 
ie: ‘Wisten jullie dat je aan het 
oorlelletje van een kip kunt 
zien wat voor een kleur ei zij 
legt? Nee hè? Nou, een kip 
met een wit oorlelletje legt 
een wit ei en een kip met een 

Paasontbijt
Ja, het is bijna zover. De eieren moeten weer 
beschilderd worden! Vol enthousiasme begin 
je aan je ei, om aan het eind te conclu-deren 
dat het weer eens niet mooi geworden is. 
Goed, dus hoe gaan we dat nu eens aan-
pakken? Geen eieren beschilderen, precies... 
We gaan iets anders doen: een truc! De truc 
van het slappe ei. Je hebt geen slap ei nodig, 
maar een hardgekookt ei. Verder heb je een 
lege melkfles nodig (bestaan die nog?) en an-
ders een lege glazen vruchtensapfles waar het 
ei niet doorheen past. Ook nodig: een kopje 
azijn.
Allee, alla en nu? Leg een hardgekookt ei een 
nachtje in een kopje azijn. De azijn maakt de 
schaal zacht. Nu kun je het ei door de smalle 
hals van de (melk)fles duwen zonder dat het ei 
kapotgaat. In de fles wordt de eierschaal weer 
hard. Iedereen aan het paasontbijt zal met 
grote verbazing naar jouw ei in de fles kijken!
Maar goed, het is dan weer wel zonde van dat 
ei…

Wat ook kan
Je neemt een glazen fles waar een gekookt ei 

Hoera: Spikkel leeft nog!
Weten jullie nog wie Spikkel 
is? Op de Groentjespagina 
van december vertelde ik 
over hem. Het bibberende 
egeltje dat ik in de herfst 
vlak bij ons huis had ge-
vonden. En dat ik toen met 
mijn papa en mama naar de 
egelopvang had gebracht.
Nou, we hebben fijn nieuws: 
Spikkel is de winter goed 
doorgekomen! Hij moet nog 
iets sterker worden, maar 

dan mag hij uitgezet worden. 
Op Ons Buiten natuurlijk... 
En één egeltje is wel heel 
weinig, dus we nemen dan 
meteen nog een paar egels 
uit de opvang mee. Gezellig, 
en goed tegen de slakken!
In het nummer van juni laten 
we zien hoe we Spikkel en 
vriendjes van de opvang 
naar Ons Buiten zijn ge-
gaan. Misschien kom jij ze 
binnenkort wel een keer te-
gen... Else



De regenton

Bij ons in de tuin staat een regenton,
met water, zo diep als de zee.
Toen ik mij daar nog in bewegen kon,
zwom ik als een vis naar benee
en speurde benieuwd op de bodem rond,
of ik er mijn vriendjes, de duiveltjes, vond.

Ik had ze toevallig een keertje gezien
bij ‘t licht van de heldere maan.
Ze deden een spelletje, wie van de tien
het langst op het water kon staan.
Ze waren zo zwart als kooltjes
en stonken naar vieze riooltjes.

Ik ben in pyjama naar buiten gegaan,
verstopte mij achter de heg.
Toch zagen de duiveltjes mij daar staan
en doken onmiddellijk weg.
Die nacht heb ik zeker nog uren
in ‘t donkere water staan turen.

Nooit heb ik de duiveltjes terug gezien.
De zomer ging langzaam voorbij. 
Ik dacht al, het was maar een droom misschien,
of het is maar verzonnen door mij;
tot ik in een koude winternacht
op and’re gedachten werd gebracht:

want daar in de regenton, heel eigenwijs,
brandde een vuurtje onder het ijs!

Twan van Buren
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Gedicht

Voornaam: Levi

Leeftijd: 7                        
                       

                       
  

Groep: 4                       
                       

                       
  

Waar op de tuin? Generaal Ophorstlaan                        
          

Lievelingsboek: De Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl                      
                       

    

Lievelingsdier: poes                        
                       

   

Leukste om te doen op de tuin: schoffelen, bollen planten en rondrijden op mijn skelter

Lievelingsplek op de tuin: In de speeltuin op de lage brede glijbaan, van die andere krijg ik schokjes

Dit koop ik in de kantine: IJsjes! Het liefste een witte Magnum. Maar die mag ik bijna nooit                 

rood oorlelletje legt een bruin ei.’ Laat dit maar 
even doordringen, voordat je met het volgende 
weetje komt:
‘Wisten jullie dat een kip er 24 uur over doet 
om een ei te maken en te leggen?’
Iedereen begint je nu een beetje geïrriteerd 
aan te kijken. Maar je gaat door.
‘Wisten jullie dat de meeste eieren ovaal zijn? 
Alleen een uil legt ronde eieren, grappig he?’
‘Weten jullie waar het paaseieren zoeken 
vandaan komt? Nee hè? Ik wel. Ze deden dat 
al 320 voor Christus. Mensen beschilderden 
toen al eieren! Het ei stond symbool voor 
nieuw leven. Rond Pasen legden de mensen 
de beschilderde eieren op het land om ervoor 
te zorgen dat er een goede oogst zou komen.’ 
Iedereen kijkt je nu heel lang aan. Je hebt 
kans dat ze nu niets meer willen horen. Grote 
mensen vinden het meestal namelijk nogal 
irritant als een kind dingen weet die zijzelf niet 
weten. Om het ontbijtgesprek te beëindigen, 
kun je ze achterlaten met de vraag: ‘Wie was 
er eigenlijk eerder, de kip of het ei?’

Tip: loop nu snel weg, want hier weet jij ook 
het antwoord niet op!



Dit is echt lastig. Als je half februari wordt 
gevraagd iets te schrijven voor de Ons Buiten 
glossy van maart. Ik ben net in de tuin geweest 
en echt, waar zou je het in hemelsnaam over 
moeten hebben. 
Ik heb wat spinazie gezaaid... 
Ik kan het over spinazie hebben...
Tsja.
Popeye... ?

Moedeloos ging ik weer naar mijn warme huis. 
Met een grote stapel tijdschriften, thee en een 
dekentje op de bank.
Na alle bladen te hebben doorgewerkt, kon ik 
concluderen dat de kamerplant weer zijn in-
trede heeft gedaan in de huiskamer. Nog ver-
rassender: de cactus en de vetplant zijn echt 
hip!
Ik weet nog goed dat de dag voor de zomer-
vakantie de meester van mijn zoon aan mij 
vroeg of ik misschien een tijdje op de cactus-
sen wilden passen. Dit ook in verband met een 
tijdelijke verhuizing van de school. Ja hoor. 
Prima. Die dingen hebben toch niet veel zorg 
nodig. 
Na anderhalf jaar was de school weer op zijn 
plek. Ik vroeg de meester waar de cactus-
sen moesten komen te staan. Ze waren groot 
geworden, vooral de vetplanten. ’Nergens’. 
Huh?? Nee er was geen plaats meer in de klas. 
‘Anders gooi je ze maar weg.’ ‘Gooi je ze maar 
weheg?’Ja, dat kan ik natuurlijk niet. Dus je 
begrijpt; mijn huis staat nog steeds vol cactus-
sen en vetplanten. 
Nu ik deze planten toch al had en we op Sicilië 
een aardige boerenvrouw tegenkwamen die mij 
allerlei Siciliaanse stekjes meegaf, is mijn huis-
kamer een tropische binnentuin geworden. Tot 
ergernis van mijn hele gezin. 
Mijn favoriet is de Aloë Vera. Het stekje van 
de boerin is ondertussen een grote plant ge-
worden. Er staan verschillende potten met de 
kinders van moeder Aloe Vera. Die zijn ook al 
groot. Tot mijn blijdschap zag ik dat er nu ook 
een kleinkind op komst is. 
Nu is de Aloë Vera trouwens best een heel inte-
ressante plant. Volgens de Italiaanse was deze 
goed tegen brandwonden en allerlei nare huid-
toestanden, ook zeer gezond voor je darmstel-
sel en had de plant een anti-ontstekende wer-
king. Zo, dat is niet mis. Zelf smeerde ze de gel 
op haar mooie rimpelloze gezicht en maakte zij 
er smoothies van: banaan, alle soorten lekker 
fruit en de gel van de Aloë Vera - het slijmerige 
goedje binnen in het blad. 

Moes & Meer
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Ha, ik kan natuurlijk wel een paar recepten 
van de Aloë Vera opschrijven voor het blaadje, 
dacht ik. Goed idee! Na een tijdje googelen en 
langs te zijn geweest bij Superfoodleven, Miss-
natural en zelfs Crisisrecepten, verging me de 
lol. Ik geloof het allemaal wel hoor, van die 
Aloë Vera; ik hou het bij de wijze tips van de 
mooie Italiaanse en zal jullie verder de moeite 
besparen.

Goed: spinazie dus.

Ik heb de spinazie gezaaid in de kas. Als het 
bed buiten dadelijk klaar is, zaai ik ook in de 
volle grond, eens testen welke het lekkerst 
wordt. Spinazie groeit snel en groeit ook snel 
door. Je moet de plantjes dus goed in de gaten 
houden. Daarbij is spinazie jong met van die 
kleine lieve blaadjes, het allerlekkerst. 
Op zoek naar een fijn spinazierecept kom ik 
heel veel tegen. Vooral in combinatie met ei 
(en room en kaas). In de ´Dikke van Dam´, het 
geweldige naslagwerk van ons wijlen Johannes 
van Dam, vond ik een heel toepasselijk recept 
uit het oude Perzië (jaja: een hele oude groen-
te dus, helemaal uit Perzië naar Europa ge-
komen): Nargesi-ye esfenai oftewel in gezellig 
Nederlands:

Spinazienarcissen
3 pond verse spinazie
2 grote fijngehakte uien
1 teen knoflook, gehakt
7 eetlepels olie
4 tot 6 eieren
zout
peper

Was de spinazie, doe een lepel olie in een wok 
en laat de spinazie op hoog vuur slinken. Gooi 
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in vergiet, laat uitlekken en hak fijn.
Laat in een grote platte pan (sauteerpan of hap-
jespan) de uien in zes lepels olie zacht en geel 
worden (de uien kun je ook garen in boter, dat 
smaakt iets romiger.)
Doe er op het laatst de knoflook bij en laat die 
nog even meebakken. Spinazie erbij. Maak nu 
zoveel kuiltjes in de prut als eieren die je gaat 
gebruiken. Breek boven elk kuiltje een ei. Be-
strooi met zout en peper. Deksel op de pan en 
laat zachtjes stollen. Uit de pan eten of op een 
mooie schaal laten glijden.
Het wit en geel van het ei is de narcis en de 
spinazie het groen. Heel lente, heel poëtisch.

En nu maar gewoon geloven dat we er ook heel 
sterk van worden.

I’m Popeye the sailor man, tuut tuut
I’m Popeye the sailor man, tuut tuut

I’m strong to the finish,
Cause I eats my spinach.

I’m Popeye the sailor man, tuut tuut

Vroeger toen ik nog best klein was, keken we 
altijd naar Popeye op de televisie. 
Voor het filmpje begon, verschenen er drie 
fasinerende letters: ‘a.a.p’. Mijn broertje en ik 
snapten nooit waarom elke aflevering ‘aap’ 
heette, terwijl er nooit een aap in het filmpje 
voorkwam. Was dat nu een fout van de ma-
kers? Het was ons een raadsel.
Het volgende mysterie diende zich aan, name-
lijk de enorme hoeveeheid blikjes spinazie die 
naar binnen werden geklokt. 
Blikjes spinazie, ooit gezien? Bestaan die?

Die blikjes waren er trouwens niet altijd. In de 

eerste filmpjes komt helemaal geen spinazie 
voor! Hoe het zit: het blikje deed zijn intrede 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen 
moesten minder vlees (te duur) eten en dus 
meer groente. Popeye werd dankzij de over-
heid het reclamebord voor het nuttigen van 
spinazie. 
Dat heb ik als kind nooit geweten...
En mijn moeder maar zeggen dat we onze 
spinazie moesten opeten omdat we dan net zo 
sterk zouden worden als Popeye. Echt, ik denk 
dat ze dat nog geloofde ook. Sterker nog, ik 
denk dat nog steeds heel veel mensen denken 
dat spinazie heel gezond voor je is. Maar dat 
valt eigenlijk wel tegen. Zo zit er bijvoorbeeld 
oxaalzuur in. Dat is gewoon giftig: het zit in 
poetsmiddelen! Als je reuma hebt of als je wat 
aan je lever of nieren hebt, moet je zelfs van 
spinazie afblijven.
En van dat vele ijzer valt ook wel mee; in tuin-
bonen zit meer ijzer en daarbij schijnt ook te 
veel ijzer weer niet goed voor je te zijn.
Maar dat is nu best flauw hè, om dat lekkere 
malse blaadje zo af te kraken. Eet maar gerust 
hoor. Er zit gelukkig ook nog vitamine C in! 
Tuut tuut.
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Excursies Oeverlanden
Zondag 6 april 11.00-12.30 uur 
Mossen en korstmossen
Mossen en korstmossen planten 
zich voort met sporen en hebben 
geen wortels. Korstmossen groeien 
meestal op boomstammen en 
stenen en mossen op dood hout. Zij 
leven van de lucht en het regenwa-
ter dat zij opvangen. Beide soorten 
kunnen wij in de Oeverlanden 
aantreffen. Willem Colenbrander 
geeft ons een kijkje in deze voor de 
meeste mensen vrijwel onbekende 
wereld van de bijzondere planten-
groepen.
Zondag 11 mei 11.00-12.30 uur 
Slakken en planten
Bij slakken denken de meeste 
mensen aan die verschrikkelijke 
beestjes die hun planten in de tuin 
opeten. Maar als je kennis kan 
nemen van de vele soorten slakken 
die er bestaan zul je er zeker anders 
over gaan denken. Met Tello Neck-
heim gaan wij o.a. op zoek naar het
boerenknoopje dat over het 
algemeen tussen gras en bladafval 

Agenda

leeft en de haarslak die rondkruipt 
onder rottende takken en stammen, 
waar ze leeft van het verteren van 
organisch materiaal.
Vrijdag 16 mei 20.30-22.00 uur 
Nachtegalenavond
Ooit vormden De Oeverlanden een 

populaire plek voor de nachtegaal, 
maar zoals ook elders in Nederland 
neemt de laatste jaren de popula-
tie af. Deze vogel is onopvallend 
gekleurd, maar hij heeft daartegeno-
ver fabelachtige zangkwaliteiten. 
Wij hopen ook dit jaar weer op 

de mogelijkheid om van de mooie zang te genieten en 
proberen het aantal territoria vast te stellen. Deze avond 
wordt begeleid door Carla Peperkamp en Rein Cremer.
Zaterdag 24 mei 14.00-16.30 uur 
Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze duurt tot 
± 15.00 uur. Daarna zal Hans Bootsma ons foto’s tonen 
die hij heeft gemaakt van bloemen en planten in de Oe-
verlanden door de verschillende jaargetijden heen, met 
daarbij vooral nieuwgevonden planten, soorten die terug 
zijn van weggeweest en andere bewegingen binnen de 
flora van ons gebied. De agenda voor die dag wordt in 
het voorjaarsnummer van De Oever en op de website 
gepubliceerd.
Zondag 8 juni 14.00-15.30 uur 
Torrentocht
Deze dag kunt u kennismaken met het rijke insecten-
leven in De Oeverlanden onder begeleiding van Ruud 
Jansen. Hij laat u zien hoe je kevers en wantsen vangt 
met netten en andere vangmiddelen. Daar insecten zich 
wat later op de dag als de zon volop schijnt beter laten 
zien, wordt deze excursie later op de dag gehouden.

Amsterdamse bos
Woensdag 2 april 2014
Kabouterpad
Op woensdag 2 april kun je tussen 10.00 en 16.00 uur 
vanaf het Bezoekerscentrum op zoek naar de boskabou-

Vanaf Tot en met Activiteit Locatie Aanvang

4 april 27 september vrijdag klaverjassen zaal 20.00 uur

5 april 6 september 1e zaterdag 
van de 
maand

inschrijving aspiranten 
(toekomstige leden)

vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur 
afhalen inschrijfvolgnummer in de 
kantine.

zaal 11.00 uur

10 mei 31 mei zaterdag bridgen (niet op 17 mei) zaal 13.30 uur

7 juni 9 juni pinksterkamp

inschrijven op 29 mei 2014

30 juni 25 augustus maandag bridgen zaal

Maand Activiteit Locatie Aanvang

12 april zaterdag stekkenmarkt veld 12.00 uur

13 april zondag paasklaverjassen zaal 12.00 uur

20 april zondag paaseieren zoeken zaal 13.00 uur
17 mei zaterdag algemene ledenvergadering zaal 13.00 uur
29 mei donderdag inschrijven Pinksterkamp en 

kinderknutselen
zaal 13.00 uur

7 juni zaterdag spareribs eten zaal

8 juni zondag tuinkunst markt en open tuinen veld 11.00 uur

Zie voor verdere informatie de vitrines en aanplakbiljetten en de Nieuwsbrief.
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De eerstvolgende snoeiles op Ons Buiten is op 19 
april om 10.00 uur: start kantine. De les van 12 april 
verschuift naar 19 april!

Winterstekken snijden
We hebben op 8 februari winterstekken gesneden 
van eenjarige onvertakte loten van bladverliezende 
heesters. Deze stekken worden afgeknipt en onder 
een oog of knop afgesneden met een scherp mesje; 
hierdoor worden de vaatbundels niet dichtgedrukt.

Hoe stek je?
De stek even laten liggen voor het vormen van 
wondweefsel of callus. Schuin insteken in stek-
grond: een mengsel van zand en potgrond. Stek 
snijden van alle bladverliezende heesters en bomen, 
zoals: boerenjasmijn, kerriestruik, Deutzia, Spire-
aea, moerbei, Forsythia, kornoelje, wilde rozen, 
Weigelia enzovoort. In april loopt de stek uit en 
heeft dan wortels. Onkruiden groeien door de schui-
ne stekken -  deze kun je makkelijk verwijderen.

Wanneer kun je hosta’s het beste scheuren?  
Vaste planten in maart scheuren. Het binnenste deel 
is het oudst. Het buitenste deel in stukken delen en 
opplanten. Het binnenste op de compost.

Wilgen (salix): hoe onderhoud je die?
Deze dunnen; de onderste takken tot op de stam 
wegknippen en de rest inkorten. Kom op de snoeiles.

Kun je een rhododendron verplaatsen? en 
zo ja, wanneer is de beste tijd? 
Nu in maart grote struiken flink terugnemen.

Het gras ziet er na de winter wat gehavend 
uit. Wat kun je daar aan doen? 
Prikken. Het gras heeft in deze winter onder water 
gestaan en heeft schade door luchttekort.

Wanneer moet je de (buxus)haag aan de 
lange lanen op Ons Buiten snoeien? En wat 
te doen als er een gat in valt? 
Wordt behandeld in de snoeilessen. De buxus open 
snoeien door de vertakkingen te halveren zodat er 
licht in kan vallen. Dit is zonder praktijk moeilijk uit 
te leggen. Dus kom naar de snoeiles!

Moet je een klimroos snoeien?
Klimrozen in maart, bramen en zomerframbozen 
behoren tot dezelfde groep. Oude takken tot op drie 
ogen terugknippen. De lange scheuten van het vorige 
jaar twee derde terugknippen en bij braam drie 
vijfde. Driejarige stammen bij roos tot op de grond 
terugknippen. Bij braam de tweejarige takken ook op 
drie ogen terugknippen en aanbinden.

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

ters op het Kabouterpad.
Zaterdag 5 april 2014 
Boerenmarkt Geitenboerderij
Zaterdag 5 april is er vanaf 10:00 
uur boerenmarkt bij Geitenboerderij 
Ridammerhoeve.
Woensdag 9 april 2014
Kabouterpad
Op woensdag 9 april kun je tus-
sen 10.00 en 16.00 uur vanaf het 
Bezoekerscentrum op zoek naar de 
boskabouters op het Kabouterpad.
Zaterdag12 april 2014 
Boerenmarkt Geitenboerderij
Zaterdag 12 april is er vanaf 10:00 
uur boerenmarkt bij Geitenboerderij 
Ridammerhoeve.
Zondag 13 
april 2014
Koeienwan-
deling met de 
boswachter
Ga mee op pad 
met de boswachter 
en ontmoet de 
Schotse Hooglanders 
op zondag 13 april om 
14.00 uur.
Zaterdag 3 mei 2014
Boerenmarkt Geitenboer-
derij
Zaterdag 3 mei is er vanaf 
10:00 uur boerenmarkt bij 
Geitenboerderij Ridammerhoeve.
Zaterdag 10 mei 2014
Boerenmarkt Geitenboerderij
Zaterdag 10 mei is er vanaf 10:00 
uur boerenmarkt bij Geitenboerderij 
Ridammerhoeve.
Zaterdag 10 mei 2014
Avondrondvaart
Op zaterdag 10 mei om 19.00 uur 
kun je een rondvaart maken door de 
wateren van het Amsterdamse Bos.
Zondag 11 mei 2014
Lentespeurtocht
Op zondag 11 mei kun je, met het 
hele gezin, tussen 10.00 en 15.00 
uur vanaf het Bezoekerscentrum op 
zoek naar de lente.
12 mei t/m 15 mei
Avondvierdaagse Amsterdamse Bos 

Maandag 12 mei t/m donderdag 
15 is de Avondvierdaagse, een 
wandelvierdaagse door het Amster-
damse Bos.
Zondag 18 mei
Kriebelbeesten en fladderaars
Leer de kleine dieren van het Bos 
beter kennen op zondag 18 mei. 
Om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
en hun ouders/begeleiders

Waterleidingduinen
Wo 16 april
Verzamelplaats: Ingang De Zilk 
14:00 - 15:30 Wat is er leuker dan 
een ritje te maken op de paardenkar 

en op zoek te gaan naar de lam
metjes? Voor zowel volwassenen 
als kinderen. U kunt zich aanmelden 
met 1 volwassenen en 2 kinderen 
(t/m 7 jaar).
Let op: aanmelden is alleen mogelijk 
per drie personen. € 10,- voor 3 per-
sonen, betalen bij start excursie.
Donderdag 24 april
Verzamelplaats: Ingang Zandvoort-
selaan 19:30 - 21:30
Kom luisteren naar de Jose Carre-
ras onder de vogels! De nachtegaal 
is net aankomen vliegen vanuit de 
Sahara. Druk bezig met zijn nestje 
maken voordat het vrouwtje deze 
komt keuren. Niet goed: dan vliegt 
zij door naar de volgende. Het man-
netje blijft net zo lang zingen totdat 
hij een vrouwtje op zijn nest gelokt 
heeft.  € 7,50, betalen bij aanvang 
excursie.
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Eind februari ligt de tem-
peratuur overdag flink 
boven de tien graden. 

Wonderlijk zacht weer. De tuin 
lokt; het is tijd voor een mooie 
klus. We gaan een compostbak 
maken om zelf het zwarte goud 
te produceren. Deelnemers aan 
de cursus ‘Natuurlijk Tuinieren’ 
hebben er al het een en ander van 
meegekregen. Ook voor anderen 
is het natuurlijk zeer de moeite 
waard; je kunt veel overtollig 
organisch materiaal kwijt; je be-
spaart op ritjes naar de gemeen-
telijke dump; je beperkt de ver-
nietiging van hoogveengebieden 
in onder meer de Baltische 
staten; je hebt zelf de kwaliteit 

van de compost in de hand en je 
draagt bij aan een gesloten kring-
loop van organisch materiaal.

Compostbakken
Mijn eigen ervaringen met het 
maken van compost zijn tot nu 
toe meer theoretisch dan prak-
tisch. Het idee staat me erg aan, 
maar de praktijk is wat weer-
barstiger. Ik heb nu een plastic 
compostbak staan die niet echt 
doet wat ik ervan verwacht. Het 
ziet er opgeruimd uit, maar de 
bak stinkt en de hoeveelheid en 
kwaliteit van de compost is niet 
om over naar huis te schrijven. 
Het roer moet om. Allereerst 
zoeken we een goede plek; in 

de halfschaduw is prima, dan 
droogt de hoop niet uit. In de 
zon kan ook, maar die plekken 
kun je wellicht beter op een an-
dere manier gebruiken, bijvoor-
beeld voor een leuk perkje wilde 
bloemen om  bijen en vlinders 
mee te lokken. In verband met 
uitspoeling van organische stof-
fen, wordt aanbevolen de com-
postbak niet te dicht bij een sloot 
te plaatsen. Dat is echter op Ons 
Buiten wellicht te veel gevraagd, 
omdat ze ook niet zichtbaar 
mogen zijn vanaf de openbare 
paden. Verder is het natuurlijk 
zaak even te overleggen met 
de buren om onbegrip en over-
last te voorkomen. Meerdere 

Het zwarte 
goud en de rat
Het voorjaar is reeds aangebroken; winterakonieten, 
krokussen en sneeuwklokjes staan al te bloeien. Ook de 
narcissen staan al een eind boven de grond. En er wor-
den nesten gebouwd door eenden en futen. De hoogste 
tijd voor actie dus!

TEKST: ERIK HOOIJBERG
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bakken ruggelings tegen elkaar 
op de erfscheiding is een mooie 
oplossing.
In het algemeen wordt aangeraden 
om de composthoop niet te klein 
te maken. In onze tuinen heb je 
echt wel een oppervlak nodig van 
twee- of driemaal een vierkante 
meter. Vierkante meterbakken 
met een mogelijkheid tot openen 
aan de voorkant zijn perfect. Je 
kunt ze maken van oude steiger-
planken. Of van plankhout dat 
afkomstig is van overtollige pal-
lets die je met regelmaat bij het 
grofvuil of op bedrijventerrein-
en kunt vinden. Zorg voor een 
open contact met de grond aan 
de onderkant; een laag takken is 

een prima basis, want deze zor-
gen voor lucht onder in de bak. 
Geplastificeerd dubbeltjesgaas is 
goed tegen de ratten. Worteldoek 
zeker niet. Een compostbak of 
-hoop moet luchtig zijn. Vochtig, 
niet nat, maar ook zeker niet 
droog. Door de open structuur 
gaat de compostbak niet stinken. 
Er moet voldoende lucht bij kun-
nen komen om de omzetting van 
organisch materiaal te versnel-
len.

Compostwormen
Een dichte bodem van tegels of 
worteldoek houdt compostwor-
men tegen en die willen we nu 
juist vrij spel geven. Compost-

wormen zijn niet de dikke re-
genwormen die we tegenkomen 
als we de tuin omspitten. Het 
zijn kleinere, rodere wormpjes, 
die uitstekend in staat zijn om 
organisch materiaal te verteren. 
Ze helpen bij het omzetten van 
organisch materiaal, net als pis-
sebedden, duizendpoten en ae-
robe (zuurstofminnende) bacte-
riën. In een luchtige compostbak 
gaat de omzetting snel, zodat je 
de compost al binnen een jaar 
kunt gebruiken in de tuin. 
Succes hangt af van een beperkt 
aantal factoren; de samenstelling 
en grootte van het te compos-
teren materiaal; voldoende lucht 
en voldoende vocht. 

Het zwarte 
goud en de rat
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Om een compostbak een goede 
start te geven, kun je natuurlijk 
gebruikmaken van commercieel 
verkrijgbare compoststarters. 
Maar het is veel beter om uit de 
goedlopende bak van een mede-
tuinder een emmertje compost te 
gebruiken. Daar zitten alle beno-
digde bacteriën en compostwor-
men al in ruime mate in.

Rekkelijk of precies
Nu is het tijd om de compostbak 
te vullen. We hebben takken on-
derin liggen voor de luchtigheid 
en dan gaan we laagjes maken 
van grof en fijn organisch ma-
teriaal. Wat je wel en niet op de 
composthoop mag gooien, hangt 
voor een deel af van je ‘rekke-
lijkheid’. Maar over het alge-
meen worden de volgende zaken 
toegelaten; groente en fruitafval; 
papieren koffiefilters en thee-
zakjes (zonder nietjes); stroafval 
van konijnen- en kippenhokken; 
afgemaaid gedroogd gras; ver-
gruisde eierschalen; tuinafval 
zoals stengels; fijngehakselde 
herfstbladeren; fijngeknipte twij-
gen en takjes. Zorg vooral voor 
dunne laagjes, alsof je een spek-

koek aan het maken bent.
Om ongedierte te voorkomen is 
het zaak geen gekookte etensres-
ten of brood op de composthoop 
te gooien. Voor vlees- en visresten 
en frituurvet geldt hetzelfde. Ook 
schillen van citrusvruchten en 
bananen horen er niet thuis; die 
geven ongewenste schimmels. 
Snoeiafval zoals grove takken en 
boomstammetjes kun je gebrui-
ken op de takkenril. Ook aardap-
pelschillen en stronken van aller-
hande soorten kool (spitskool, 
witte en rode kool, boerenkool 
en spruitjes) mogen er niet op 
in verband met eventueel aan-
wezige schimmelsporen. Onze 
compost wordt namelijk aan het 
eind van de rit niet verhit om dit 
soort sporen af te doden.
Het zou zeer onverstandig zijn 
om wortelstokken of zaden van 
Japanse duizendknoop, bamboe, 
zevenblad, brandnetel, heermoes 
en andere onkruiden op de com-
posthoop te gooien. Ze worden 
immers niet afgedood en zullen 
zich graag in de tuin verspreiden 
als je de compost in de tuin ge-
bruikt. Dat soort afval mag dus 
naar de gemeentedump.

Van links onder naar rechtsboven: dit wil je graag zien op je composthoop:   compostwormen; kukelende haan op oude composthoop; geschikt groente- en fruitafval; roodborst pikt  
          een wormpje mee; mooie bruine rat; hulp in de hoop pissebed; eetbare Oost-Indische kers.
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Heb je nu de composthoop ge-
vuld, dan is het zaak de boel te be-
schermen tegen uitdroging, maar 
ook tegen te veel vocht. Voelen 
en ruiken helpt daarbij. Dus een 
gietertje water eroverheen als het 
te droog wordt en afdekken tegen 
overvloedige regenval. Verder 
moet je af en toe de boel keren; 
binnen wordt buiten en boven 
wordt onder bij het overschep-
pen naar de tweede bak. Je kunt 
de composthoop ook laten over-
groeien met bijvoorbeeld een 
Oost-Indische kers. De bloemen 
worden door hommeltjes bezocht 
en zijn voor ons ook eetbaar.

Ratten gezien? 
Laat ze maar schuiven. Een 
composthoop kan natuurlijk on-
genode gasten aantrekken, zoals 
de bruine rat, die zich als ver-
stekeling, via de scheepvaart, 
heeft laten verhuizen vanuit Azië. 
Veelal reageren mensen panisch 
als ze ratten op de tuin zien. Ge-
meenten plaatsen daarom vaak 
kokers met bloedverdunnend 
rattengif om ze te bestrijden. In 
het najaar van 2013 heb ik een 
terugkomdag bijgewoond van 

het AVVN in Utrecht. Een van 
de sprekers, Kees Beaart, had 
het over de bestrijding van rat-
ten en andere plaagdieren. Om-
dat rattengif al heel lang wordt 
gebruikt, is de huidige ratten-
populatie er resistent tegen ge-
worden. Uit Deens onderzoek 
is volgens hem verder gebleken 
dat roofdieren, zoals roofvogels, 
die vergiftigde ratten hebben 
gegeten, zelf ook resten van het 
gif bevatten. Hoe nu te handelen? 
Bij het volks-tuinenpark Eigen 
Arbeid is geen toename van rat-
ten geconstateerd nadat de gif-
dozen zijn verwijderd. Bij volks-
tuinenpark Nooit Gedacht in Den 
Haag worden de kokers niet ge-
vuld met rattengif, maar met niet-
giftig aas. Op deze manier wordt 
in de gaten gehouden of er veel 
ratten rondneuzen. Het AVVN 
staat voor om ratten zonder gif te 
bestrijden, bijvoorbeeld met de 
bekende rattenklemmen. Wel op-
passen dat de klem niet dichtslaat 
op de vingertjes van de (klein-) 
kinderen.
Voorkomen is natuurlijk beter 
dan bestrijden. Dus zorgen we 
voor goede, dichte riolering. 

Voor gaasafsluitingen rondom 
het houten tuinhuis. En (in-
dien mogelijk) het vogelvoer 
’s avonds weer binnenhalen. 
Zelf heb ik ook wel eens oog in 
oog gestaan met een bruine rat. 
Wat me opviel was dat ze een 
prachtige, mooi glanzende, vacht 
hebben. Voor het overige heb ik 
meer last van konijnen, halsband-
parkieten en slakken die alles 
aan- en opvreten. 
Ik wens iedereen veel succes met 
het maken van eigen compost 
en hoor graag wat de ervaringen 
zijn. a

Erik Hooijberg
groen@ons-buiten.nl

Internetbronnen: 
AVVN.nl
tuinieren.nl 
neerlandstuin.nl 
milieucentraal.nl 
kennislink.nl 
ongedierteproducten.nl 
de12ambachten.nl
bolster.nl
kleineknaagdieren.nl

 

Van links onder naar rechtsboven: dit wil je graag zien op je composthoop:   compostwormen; kukelende haan op oude composthoop; geschikt groente- en fruitafval; roodborst pikt  
          een wormpje mee; mooie bruine rat; hulp in de hoop pissebed; eetbare Oost-Indische kers.
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Bestuursinformatie

HHet bestuur nodigt de leden en de over-
ige geïnteresseerden uit om de 108e 
algemene ledenvergadering (alv)  bij te 

wonen van tuinpark Ons Buiten. De vergade-
ring vindt plaats op zaterdagmiddag 17 mei 
2014 in het Verenigingsgebouw aan het Vroe-
gopplein. Aanvang 13.00 uur.
Heb je vragen over de agendapunten? Die kun 
je tot uiterlijk twee weken voor de vergadering 
schriftelijk aan de secretaris opgegeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen 
namens hem of haar in de afdelingsvergadering 

zijn stem uit te brengen. Dat betekent dus dat 
ieder lid slechts door één ander lid kan worden 
gemachtigd. Als je een ander lid wilt machti-
gen, gebruik dan hiervoor het machtigingsfor-
mulier. Dit formulier ligt in de kantine en staat 
op de website van Ons Buiten. Je overhandigt 
dit ingevulde formulier vervolgens uiterlijk een 
half uur voor aanvang van de vergadering aan 
de secretaris. 
Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. 
Vergeet niet tijdens de vergadering je mobiele 
telefoon uit te zetten! 

AGENDA voor de 108e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Verslag van de 107e vergadering van 7 
december 2013

6. Verslag over 2013 inclusief financieel 
verslag en verslag van de kascommissie

7. Verkiezing leden van het bestuur

Voorzitter Jan Pot
Secretaris Ella Moens
Penningmeester Roel Wessels
2e Penningmeester Reno Vegting
Bestuurslid – algemeen Rob Hafkamp
Bestuurslid – groen 1)

Schema aftreden bestuursleden

Voorzitter Jan Pot 2015
Secretaris Ella Moens 2014
Penningmeester Roel Wessels 2016
2e Penningmeester Reno Vegting 2014
Bestuurslid 
algemeen

Rob Hafkamp 2015

Bestuurslid groen 1)

Aftredende bestuursleden in 2014 zijn:

Volgens het schema zijn Ella Moens en Reno 
Vegting aftredend. Ella en Reno stellen zich 
herkiesbaar.

1) Erik Hooijberg vult de functie Groen namens 
het bestuur.

8. Benoeming Kascommissie

Schema aftreden leden kascommissie

Arnold Sol 2014
Ilone Kruit Temmink 2015
Marianne Haafkens 2016

De leden van de Kascommissie worden voor 3 
jaar benoemd. Jaarlijks treedt één lid af, daarom 
moet er 1 nieuw kascommissielid gekozen 
worden. Er is sprake van 2 reserveleden te 
weten Patrick Danko en Hans Drenth. Één 
van de reserveleden wordt in 2014 lid van de 
kascommissie. Het is van belang dat er een 
nieuw reserve kascommissielid gekozen wordt. 
Bij voorkeur iemand met financiële kennis.

9. Benoeming Afgevaardigden

Schema aftreden afgevaardigden

Jos Kuykhoven 2015
André Tolen 2015
Bieneke Ruitinga 2015

De afgevaardigden worden voor 3 jaar benoemd. 
Na afloop van deze benoemings periode kunnen 
afgevaardigden worden herbenoemd.

De afgevaardigde vertegenwoordigt de afdeling 
in de bondsvergadering. Rudy de Vries is reserve 
afgevaardigde.

10. Voortgang projectgroep Elektra

11. Bondsvergadering voorjaar 2014

De datum en plaats waar deze gehouden 
wordt en de agendapunten zijn nog 
onbekend. Wij verzoeken u de editie van 
het blad Vroegop te lezen voor verdere 
informatie. In de ALV van 07-05-12 zijn 
de 3 afgevaardigden gekozen. Zonder 
tegenbericht voor de duur van 3 jaar.

12. Rondvraag

13. Sluiting

NB
Een eventuele 
pauze wordt 
in de loop van 
de vergadering 
vastgesteld.

In 2013 was het bestuur als volgt samengesteld:
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In de najaarsvergadering worden de jaarkos-
ten en de begroting van het daarop volgende 
jaar vastgesteld. Op zich kun je dat een ha-

merstuk noemen maar het is toch belangrijk dat 
de leden zich hierover uitspreken.
Tijdens de mededelingen heeft de voorzitter 
Jan Pot verteld over het overleg dat het bestuur 
heeft gehad met Hans Drenth, Ans Mattiesing 
en Fie van Staalduinen over de nieuwsbrief en 
de Ons Buiten Klossie (OBK). Medio dit jaar 
was er bij een aantal tuinders de wens om het 
Ons Buiten Kontakt opnieuw te doen verschijn-
en, men heeft daarover zelfs een enquête ge-
houden. Het bestuur heeft een aantal onduide-
lijkheden toegelicht en weggenomen. Naast de 
Ons Buiten Klossie voorziet de nieuwsbrief aan 
de leden in de informatievoorziening. Alle onder-
werpen die voorheen in het Kontakt stonden 
worden nu ook gepubliceerd. Aan een aantal 
tuinders wordt de digitale nieuwsbrief per post 
toegezonden. Informatie over de ALV wordt 
in Ons Buiten gepubliceerd. De nieuwsbrief is 
ook geschikt om nog nagekomen wijzigingen te 
melden. Als het om wijzigingen in programma’s 
en activiteiten gaat, is de JOC daarvoor verant-
woordelijk. Een uitgeprint exemplaar van de 
nieuwsbrief ligt in de kantine. Die kan iedereen 
lezen. Ook formulieren voor Pinksterkamp, wa-
termeter, baggeren, Sinterklaasfeest etc. liggen 
in de kantine. Omdat een aantal tuinders het 
niet prettig vindt daarvoor naar de kantine te 
komen, komt er in 2014, waarschijnlijk bij de 
winkel, een kastje te hangen waarin de formu-
lieren komen te liggen. De ingevulde formu-
lieren kunnen dan in de bestuursbus worden 
gedeponeerd.
Na een korte toelichting door de penning-
meester waarin hij mededeelt dat er sprake is 
ven een geringe stijging van kosten wordt de 
doorberekening jaarkosten en de begroting 
2014 vastgesteld.

Veiligheid
Tijdens de vorige algemene ledenvergadering 
is besloten dat op de najaarsvergadering ge-
sproken zou worden over veiligheid op Ons 
Buiten. Het bestuur wil graag van de tuinders 
horen wat zij verstaan onder veiligheid. Vinden 
zij het tuinpark veilig, of en hoe de veiligheid 
verbeterd kan worden en of de tuinders er geld 
voor over hebben. De voorzitter benadrukt dat 
wat het bestuur betreft alleen de veiligheid in 
algemene zin zal worden besproken. Privé-

kwesties worden hier niet behandeld; deze 
kunnen door betrokkenen met het bestuur 
worden besproken.
Hans Drenth adviseert tuinders in de winter 
zoveel mogelijk spullen uit hun huisje te halen 
zodat er voor inbrekers weinig te halen valt. Hij 
vraagt verder wat de kosten zijn als het tuin-
park gedurende de winter 24 uur per dag be-
waakt zou worden.
De voorzitter denkt dat 24 uurs beveiliging om 
honderden euro’s extra per tuinder zou gaan. 
In relatie tot het aantal inbraken en de schades 
is dat niet realistisch. Ons Buiten scoort in ver-
gelijking met andere tuinparken gelukkig niet 
hoog als het om het aantal inbraken. Hij beoor-
deelt de huidige hondenbewaking als redelijk 
effectief. Iedere inbraak en schade is er natuur-
lijk een te veel; daarom volgt het bestuur de 
situatie continu.

Vertrouwenspersoon
Mevrouw Groenewegen vraagt in algemene zin 
en voor haar eigen gevoel van veiligheid of er 
bij seksueel geweld en/of seksuele intimidatie 
een vertrouwenspersoon op Ons Buiten aan-
wezig is, of de melding wordt behandeld en 
of er überhaupt sprake is van een protocol. Zij 
heeft hier zelf niets over kunnen vinden, be-
halve bij de Bond van Volkstuinders.De voorzit-
ter antwoordt dat hierover niet iets specifieks 
op papier staat en dat er geen vertrouwensper-
soon op Ons Buiten is. Meldingen die het be-
stuur over seksueel geweld en/of intimidatie 
zou krijgen worden in het bestuur besproken. 
Wat het bestuur bespreekt is echter vertrouwe-
lijk. Er is dus geen algemene regel, ieder geval 
zal door het bestuur als individueel geval be-
sproken en behandeld worden, los van wat de 
politie wel of niet doet. 
Mevrouw Groenewegen vindt dat evenals in 
bedrijven in het kader van de Arbowetgeving 
een onafhankelijk persoon deze gevallen zou 
moeten behandelen. De voorzitter antwoordt 
dat Ons Buiten werkt met vrijwilligers; het is bij-
zonder moeilijk vrijwilligers voor dit type speci-
fieke taken te werven. In voorgaande jaren is 
Ons Buiten niet geconfronteerd geweest met 
dit type situaties.
Gonny geeft aan dat omdat er verder geen an-
dere personen bij betrokken zijn, dit kan leiden 
tot een situatie waarin het gelijk van de melder 
tegenover het gelijk van de voorzitter kan 
komen te staan.  

Verslag van de 107e Algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten 
gehouden op zaterdag 7 december 2013



De voorzitter geeft aan dat alles wat bij 1 be-
stuurder wordt gemeld door het hele bestuur 
wordt besproken. Hij geeft verder aan niet op 
individuele kwesties in te gaan.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt gevraagd of er 
regels zijn voor het gebruik van houtkachels 
omdat deze regelmatig overlast veroorzaken.
Er is bij verschillende tuinders onduidelijkheid 
over het nut van het lidmaatschap als aspriant 
bij de Bond van Volks-tuinders voor kinderen 
van tuinders. De voorzitter legt de situatie uit 
waarbij de statuten en reglementen van de 
Bond de regels voorschrijven. Belangrijk is dat 
de aspirant op het moment van inschrijven op 
een volkstuinpark en bij de overdracht van een 
tuin lid is van de Bond.
Vooral bij kinderen van tuinders die later de tuin 
van hun ouders willen overnemen kan het erg 
duur zijn om jarenlang de Bondcontributie te 
moeten betalen.a

Een uitgebreid verslag van de alv van 7 decem-
ber 2013 staat op de website van tuinpark Ons 
Buiten.

Jaarverslag over 2013
Ook in het afgelopen jaar konden we een beroep 
doen op onze vele vrijwilligers en er is opnieuw 
veel goeds tot stand gebracht. Helaas zijn er ook 
enkele minder plezierige zaken geweest.

Enkele jongeren hebben na afloop van de zeer 
geslaagde zeskamp zich misdragen en hebben 
van meerdere bomen delen van de bast afge-
haald, ook zijn enkele wilgen in zijn geheel vernield 
en in de Zuidsingel beland. Ze hebben restanten 
van een sloophuisje verder kapot gemaakt. Uite-
raard zijn de jongens en hun ouders op hun ge-
drag aangesproken. De jongens hebben hun spijt 
betuigd aan Piet Broerse. Gelukkig kunnen we 
spreken van een incident, maar het blijft bijzonder 
storend en zinloos.
Ook in 2013 heeft het bestuur verschillende 
tuinders moeten aanspreken op hun gedrag 
met betrekking tot het onderhoud van de tuin 
en/of huisje. Bij de overdracht van tuinen heb-
ben meerdere vertrekkende tuinders te maken 
gehad met een forse aftrek wegens achterstal-
lig onderhoud. Verder hebben we in 2013 een 
overdracht van een tuin teruggedraaid omdat de 
tuinder bleef volharden dat de overdracht met de 
daarbij behorende taxatie niet goed was gedaan. 
Wij hebben in het najaar van het afgelopen jaar te 
maken gekregen met een melding van ongewenst 
gedrag. Verder waren de afhandeling van 2 tuinen 

wegens overlijden problematisch. Dit soort zaken 
maken het voor het bestuur en de commissies 
niet gemakkelijk en ook niet plezierig om onze 
taken goed uit te voeren. Er gaat bijzonder veel 
tijd in zitten en het vergt ook vaardigheden die niet 
altijd optimaal aanwezig zijn bij de beschikbare 
mensen. Het zou bijzonder prettig zijn wanneer 
wij in 2014 hiermee niet opnieuw te maken krijgen.

Wat was 2013 verder voor een jaar?
Het voorjaar van 2013 was koud en dat werd 
gevolgd door een warme zomer en in het najaar 
een forse storm. Als volkstuinder passen wij ons 
natuurlijk hierop aan, het lukt ons prima met een 
warme zomer. De storm in het najaar zorgde er-
voor dat ca. 40 bomen omgingen. Het mag een 
wonder worden genoemd dat er relatief weinig 
schade is toegebracht aan opstallen, wel vergde 
het veel werk van onze vrijwilligers om alle bomen 
op te ruimen. Naast deze bomen werden er in 
2013 ook nog meer dan 20 bomen omgehaald op 
grond van een kapvergunning. Gelukkig staan er 
zoveel bomen op Ons Buiten dat we nog steeds 
van een groene oase kunnen spreken. Het is wel 
belangrijk dat we bij het aanplanten van bomen 
op de tuin beter gaan letten op de soort en de 
hoogte. Hierdoor zal de overlast in de toekomst 
kunnen afnemen.

Het mooie weer in de zomer was uiteraard erg 
plezierig voor de vele activiteiten die ook in 2013 
weer zijn georganiseerd. Het is heel bijzonder dat 
wij op Ons Buiten nog steeds over zoveel vrij-
willigers kunnen beschikken die zich belangeloos 
inzetten voor alle leden.
Ook in 2013 was de Tuinkunst markt wederom 
zeer geslaagd.

Mede door de komst van Erik Hooijberg, die de 
portefeuille groen namens het bestuur beheert, 
heeft het Natuurlijk Tuinieren extra aandacht 
gekregen. In het najaar is op initiatief van Erik de 
cursus Natuurlijk Tuinieren op Ons Buiten gestart. 
Het was een groot succes en er wordt gedacht 
aan een herhaling in 2014.
Onze bijenman Werner Poloskey is gestopt we-
gens emigratie en heeft zijn volken en behuizing 
geschonken aan Ons Buiten. Wij zijn uiteraard 
dankbaar voor deze bijzondere gift. Oscar Eerland 
wordt onze nieuwe imker en hij is al druk doende 
om van de bijenlocatie een bijzondere plek te 
maken, die zich ook goed leent voor promotie.
In 2013 werd de herkeuring voor het Nationaal 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgevoerd. We kre-
gen opnieuw de maximale waardering van 4 stip-
pen.

Ook de gebruikelijke zaken vergden opnieuw veel 
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tijd van onze vrijwilligers. Er werden 73 aspirant 
tuinders ingeschreven, er waren 24 overdrachten, 
waarbij er 180 inschrijvingen waren. Bij 12 over-
drachten waren de aspiranten 3 jaar of korter inge-
schreven. De beoordeling van tuinen vergde ook 
veel tijd, het is dikwijls een stimulans voor tuinders 
om extra aan de slag te gaan wanneer bekend is 
dat er een controle komt. Verschillende tuinders 
blijven absoluut te weinig tijd aan het onderhoud 
van de tuin en het huisje besteden, een aantal van 
hen zijn hierom specifiek benaderd en soms ook 
verzocht om op te gaan zeggen.
De mentoren verrichten goed werk in het bege-
leiden van de nieuwe tuinders. De vuilstort op 
zondagmiddag werd prima geregeld. De ver-
bouwing van de koelruimte van de kantine werd 
afgerond en is bijzonder mooi geworden. Andere 
werkzaamheden aan gebouwen, bomen, plant-
en, paden, rijdend materieel vergden ook veel 
aandacht van onze vrijwilligers. Bij de vervang-
ing van de grasmat  hebben we externe hulp 
aangetrokken. De bezetting van de kantine, het 
aanvullen van de voorraden in de kantine en de 
winkel waren weer prima op orde. Van de bibli-
otheek werd weer volop gebruik gemaakt. Het 
klaverjassen, het sjoelen, de crea en de jeu de 
boules waren weer prima verzorgd. De JOC en 
de subcommissies organiseerden weer veel leuke 
activiteiten. Kortom onze vrijwilligers waren weer 
heel actief voor Ons Buiten bezig.

Het was voor verschillende tuinders wennen dat 
het Kontakt in 2013 verdwenen was. Op 31 janu-
ari 2013 kwam de eerste nieuwsbrief uit. Voor veel 
mensen een prima manier om op de hoogte te 
blijven.
Het eerste nummer van Ons Buiten, onze Klossie, 
kwam in april uit. Er waren erg veel positieve re-
acties. Ook de andere 3 nummers vielen zeer in 
de smaak. Het is een bijzonder blad geworden, 
mooie foto’s, leuke artikelen, een genot om te 
lezen, ook voor de informatie over de algemene 
ledenvergadering, begroting en het jaarverslag. 
Het decembernummer met als thema ‘lezen’ was 
een mooie afsluiter van het eerste jaar.

Het dagelijks beheer was in handen van Piet 
Broerse, Marianne Haafkens verzorgde het 
ziekenbezoek. Bettie Keirsgieter, Loes Blaauw, 
Dolf van Driel en Atie Sollard zijn vaste mede-
werkers van het bestuur. De redactie Ons 
Buiten, diverse werkgroepen en vele personen 
ondersteunen het bestuur bij specifieke acti-
viteiten.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich in 
2013 hebben ingezet voor het goed laten draaien 
van tuinpark Ons Buiten.

Financieel verslag
Het jaar 2013 kon worden afgesloten met een 
batig saldo van ruim € 36.000 (2012 € 38.000). De 
bouwkundige activiteiten (€ 12.000) zijn ten laste 
van de Reserve Groot Onderhoud gebracht. Het 
restant¬bedrag van de grondhuur is als dotatie 
aan de Reserve Groot Onderhoud toegevoegd. 
De kosten van de opentuinendag TuinKunst  is 
gefinancierd ten laste van de Bijdrage BOB.

De baten namen af door een lagere opbrengst 
kantine. In 2012 was de opbrengst extra hoog 
door de viering van het jubileum en door de vrijval 
reservering waterzuivering en waterverbruik. De 
administratieve vergoedingen (boetes) en de di-
verse vergoedingen door achterstallig onderhoud 
en openstaande werkbeurten namen met ruim € 
3.000 toe ten opzichte van 2012. De bijzondere 
baten namen met € 14.000 af ten opzichte van 
2012.

Op de volgende pagina’s treft u de balans en re-
sultatenoverzicht over het jaar 2013 aan. De be-
groting voor 2014 is al vastgesteld in de najaars-
vergadering.

Het bestuur heeft het voordelig saldo van € 36.343 
in lijn met eerder gemaakte afspraken bestemd. 
Zie voor de specificatie in het Resultatenover-
zicht. De bestemming van het resultaat is reeds in 
de balans verwerkt.

Verklaringen van het bestuur en de kascommissie

Bestuur
Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten 
deelt mee dat zij kennis heeft genomen van de 
jaarcijfers in het verslag.
Is getekend: Jan Pot, Ella Moens, Roel Wessels, 
Reno Vegting en Rob Hafkamp.
De getekende verklaring bevindt zich in het ar-
chief van de secretaris.

Kascommissie
De leden van de kascommissie verklaren dat 
zij de boeken en bescheiden van de penning-
meester hebben gecontroleerd en in orde heb-
ben bevonden. Zij stellen de afdelingsvergadering 
voor de penningmeester te déchargeren voor het 
gevoerde beheer.
Is getekend: Arnold Sol, Ilone Kruit Temmink en 
Marianne Haafkens.

De getekende verklaring bevindt zich in het ar-
chief van de secretaris.
a
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Algemene ledenvergadering 17 mei 2014 – Tuinpark Ons Buiten 

ACTIVA 2013 2012
Vaste activa
Gebouwen 0 0
Overige investeringen 6.516 9.879
Totaal Vaste activa 6.517 9.879

Spaargelden
ING rentemeer NL04 INGB 0004 8806 00 352.000 317.691
Totaal Spaargelden 352.000 317.691

Voorraden
Winkel 3.067 2.957
Kantine 8.853 8.337
Totaal Voorraden 11.920 11.294

Vorderingen
Debiteuren 1.184 2.744
Overige vorderingen 29.479 21.055
Voorschotten 1.310 1.310
Totaal Vorderingen 31.973 25.109

Liquide middelen
Kassen
Kas algemeen 6.092 1.136
Kas kantine 0 0
Kas JOC 1.000 2.620
Kas Winkel van S(ch)inkel 200 200
Banken
ABN-AMRO NL81 ABNA 0418 2384 64 2.075 2.945
ING NL04 INGB 0004 8806 00 4.144 9.170
ING NL48 INGB 0001 4271 20 JOC 7.783 5.043
ING NL52 INGB 0004 7401 16 Winkel 4.399 2.919
Totaal Liquide middelen 25.692 24.033

Totaal ACTIVA 428.103 388.005

PASSIVA 2013 2012
Vermogen
Algemene reserve 230.970 224.627
Resultaat boekjaar 0 0
Totaal Vermogen 230.970 224.627

Bestemmingsreserves
Optimalisering tuinpark 6.539 6.539
BOB - Behoud Ons Buiten 2.000 1.116
Bomenfonds 7.943 13.262
Tuin jubileum 31.381 21.381
Groot onderhoud 88.626 70.352
Totaal Bestemmingsreserves 136.489 112.649

Kortlopende schulden
Crediteuren 23.859 11.199
Nog te betalen kosten 36.785 39.530
Totaal Kortlopende schulden 60.644 50.729

Totaal PASSIVA 428.103 388.005

BALANS in €
per 31 december

2013 2012

€ €
Overige investeringen
Investering jubileumhuisje 31.963 31.963
Financiering t/m 2013 resp. t/m 2012 -22.084 -21.050
Financiering in lopende jaar -3.361 -1.034

6.517 9.879

Overige vorderingen
Bijdrage deelraad 25.898 13.076
Te vofderen BTW 3.409 7.807
Waarborgen 172 172

29.479 21.055

Algemene reserve
saldo 1 januari 224.627 210.998
Bij:
Winstbestemming 6.343 13.628

230.970 224.627

Reserve optimalisering tuinpark
Saldo 1 januari 6.539 6.539
Mutaties 0 0

6.539 6.539

Reserve BOB - Behoud Ons Buiten
Saldo 1 januari 1.116 1.252
Ontvangen van de leden 4.470 4.460
Ontvangen BVV t.b.v. open tuinen dag 0 0

5.586 5.712
Uitgaven:
Vitrines - mededelingenbord 976 0
Cursus Natuurlijk Tuinieren en herkeuring 83 0
Open tuinen dag - Tuinkunst 1.979 1.931
Diversen 549 320
Banken 0 2.345

2.000 1.116

Bomenfonds
Saldo 1 januari 13.262 14.489
Ontvangen van de leden 2.235 2.230

15.497 16.719
Betalingen 7.555 3.457

7.943 13.262

Reserve tuin jubileum
Saldo 1 januari 21.381 49.594
Winstbestemming 10.000 10.000

31.381 59.594
Betalingen 0 38.213

31.381 21.381

Reserve groot onderhoud
Saldo 1 januari 70.352 48.642
Ten laste van exploitatie Verenigingsgebouw 0 15.000
Ten laste van exploitatie Onderhoud 0 25.000
Overboeking saldo grondhuur 9.836 9.816
Boeking t.b.v. verbouwing Winkel van S(ch)inkel 0 288
Winstbestemming 20.000 15.000

100.188 113.746
Uitgaven:
- JOC gebouw - bestrating 0 2.953
- koelruimte 7.937 478
- fundering Verenigingsgebouw 0 33.524
- vervanging koeling 3.625 6.440

88.626 70.352

Nog te betalen kosten
Waterzuivering en waternet 17.695 17.196
Crediteuren JOC 11.915 12.963
Overdrachten 7.061 7.263
Overige nog te betalen schulden 114 2.108

36.785 39.530

SPECIFICATIE BALANS
31 december
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ACTIVA 2013 2012
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BALANS in €
per 31 december
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Naam: 
Arie van Schooneveld (67)
Functie: : 
Secretaris Bouw Technische 
Comissie (BTC) sinds 1975 
Hobby’s: 
vissen en avonturenfilms 
kijken
Wat vindt je stom: 
Sciencefictionfilms
Woont in de: Hillegondalaan
Op Ons Buiten sinds: 1955
Krijgt hulp van: 
de taxatiecomissie 

Arie van Schoneveld is een 
joviale, hartelijke man die 
makkelijk contact maakt 
met de tuinders. Dat moet 
ook wel, want hij is De con-
tactpersoon tussen tuinders 
en de bouwcommissie. Als 
tuinders een broeikas, een 
nieuwe schuur of een ver-
bouwing aan hun huisje 
willen, bellen ze Arie. Hij 
regelt de bouwtekeningen, 
stuurt de aanvraag naar de 
bonds-bouwcommissie en 
ontvangt dan na drie weken 
toestemming om te (ver)
bouwen. Vroeger waren dat 
er soms wel twintig per sei-
zoen, nu nog maar drie of 
vier. Als tuinders hun huisje 
willen verkopen, krijgt Arie 
van het bestuur opdracht 
om de taxatie te regelen, 
waarna hij de mannen van 
de taxatiecommissie belt. 
Ook weten de meeste tuin-
ders vrij snel dat Arie hen 
aan een goede en betaal-
bare loodgieter, schilder 
of timmerman kan helpen. 
Bij moeizame bouwzaken 
neemt Arie contact op met 
de voorzitter van de BTC, 
Henk van der Raaij, en los-
sen ze het samen op.

Wil je Arie spreken? 
arie-schoon@hotmail.com. 
Of 06-15171225 tot 19.00.

BOB 
Bekende Ons Buitenaars

Algemene ledenvergadering 17 mei 2014 – Tuinpark Ons Buiten 

2013 2012
€ €

Grondhuur
Betaald 87.351 85.305
Ontvangen van de leden 97.187 95.121

-9.836 -9.816
Dotatie groot onderhoud 9.836 9.816

0 0

Beveiliging
Ronde Riekerweg 1.341 1.283
Securitas 1.073 1.033
Onderhoud en overige kosten 2.513 2.324

4.926 4.640
Ontvangen van leden 3.978 3.880

948 759

Diverse opbrengsten
Administratieve vergoedingen (boetes) 1.584 2.049
Diverse vergoedingen 5.205 1.386
Bijdrage Winkel van S(ch)inkel 2.500 2.500
Bijzondere baten 6.168 20.000

15.457 25.935

Onderhoud tuinpark
Onderhoud en aanschaf gereedschap 3.450 6.235
Inventaris ten laste van exploitatie 6.535 10.809
Onderhoud gebouwen 380 25.697
Grond, beplanting, zand, aarde 21.554 5.616
Kosten voertuigen / hakselaar 6.376 7.841

38.295 56.197
Retour ontvangen 305 595

37.990 55.602

Onkosten
Representatie 1.488 1.205
Administratie incl. computerkosten 2.256 3.122
Nieuwjaarsreceptie 320 300
Kosten betalingsverkeer 345 251
Informatievoorziening 995 862
Diversen 2.372 2.434

7.777 8.175

Verzekeringen
Betaald 50.097 45.279
Ontvangen van leden 40.370 36.468

9.727 8.811
Aandeel ver.gebouw / jubileumhuis 1.805 1.805

7.922 7.006

Exploitatie Winkel van S(ch)inkel
Opbrengsten 50.834 48.530
Af kosten:
Inkoop 41.792 43.091
Bijdrage algemene kosten 2.500 2.500
Verbouwing Winkel van S(ch)inkel 0 288
Overige kosten 1.690 768

4.851 1.883

Exploitatie verenigingsgebouw
Opbrengsten 80.067 96.213
Af kosten:
Inkoop 48.203 51.016
Energie en water 12.823 7.517
Verzekering 1.600 1.600
Onderhoud en overige kosten 6.352 19.956
JOC bijdrage 3.580 4.433

7.508 11.691

SPECIFICATIE RESULTATENOVERZICHT

RESULTATENOVERZICHT
werkelijk werkelijk begroting

BATEN 2013 2012 2014
Doorberekend aan leden
Grondhuur 97.187 95.121 98.000
Waterverbruik 14.136 14.372 15.700
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer 12.516 15.610 12.500
Verzekering tuinhuizen 40.370 36.468 41.400
Contributie AVVN/BVV 34.822 32.456 35.400
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 22.350 23.861 22.400
Beveiliging 3.978 3.880 4.500
Bomenfonds 2.235 2.230 2.200
BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.460 4.500
Totaal Doorberekend aan leden 232.064 228.458 236.600

Verenigingsinkomsten
Entreegelden 3.080 4.480 2.800
Jaarlijkse bijdrage 41.571 39.248 43.400
Bijdrage aspiranten 1.035 795 1.100
Rente spaarrekening/deposito 9.269 7.384 5.000
Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.102 13.025 12.000
Diverse opbrengsten 15.457 25.935 2.500
Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 50.834 48.530 50.000
Opbrengst Verenigingsgebouw 80.067 96.213 75.000
Totaal Verenigingsinkomsten 214.415 235.610 191.800

Totaal BATEN 446.479 464.068 428.400

LASTEN 2013 2012 2014
Doorberekend aan leden
Grondhuur 97.187 95.121 98.000
Waterverbruik 9.194 11.087 15.700
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer 9.773 7.496 12.500
Verzekering tuinhuizen 40.394 36.607 41.400
Contributie AVVN/BVV 34.822 32.456 35.400
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 8.765 11.548 22.400
Beveiliging 4.926 4.640 4.500
Bomenfonds 2.235 2.230 2.200
BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.460 4.500
Totaal Doorberekend aan leden 211.767 205.645 236.600

Gebouwen en tuinpark
Afschrijving overige 0 0 9.500
Energie 2.738 1.484 3.000
Onderhoud tuinpark 37.990 55.602 26.400
Totaal Gebouwen en tuinpark 40.728 57.087 38.900

Kantoorkosten
Porti 470 9 800
Communicatie 1.484 1.377 1.200
Verenigingsblad en drukwerk 5.685 5.359 6.500
Overig 7.777 8.175 6.400
Totaal Kantoorkosten 15.416 14.921 14.900

Algemene kosten
Verstrekkingen kantine 7.400 7.510 8.000
Verzekeringspremies 7.898 6.866 9.500
Diverse 8.386 2.242 4.500
Totaal Algemene kosten 23.684 16.619 22.000

Overige
Kosten Winkel van S(ch)inkel 45.982 46.647 50.000
Kosten Verenigingsgebouw 72.559 84.522 66.000
Totaal Overige 118.541 131.169 116.000

Saldo baten en lasten 36.344 38.628 0

Totaal LASTEN 446.479 464.068 428.400

De bestemming van het resultaat is als volgt:
Reserve tuin jubileum 10.000 10.000
Reserve groot onderhoud 20.000 15.000
Algemene reserve 6.343 13.628
Saldo baten en lasten 36.343 38.628   
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BUITEN

VLINDER POWERRRR… 
Op zondag 8 juni, 1e Pink-
sterdag, vindt de inmiddels 9e 
editie van TuinKunst plaats. 
TuinKunst is onze jaarlijkse 
open dag. Om deze dag extra 
aantrekkelijk te maken, voor 
zowel bezoekers van buiten als 
onze eigen tuinders, is er weer 
veel te beleven. 
Zoals altijd is er weer de 
gezellige Kunstmarkt, met 
kramen vol gekke, bijzon-
dere en kunstzinnige kunst- en 

knutselwerken. Schilderijen, 
beelden, sieraden, keramiek, 
knipselkunst, fotografie: vele 
disciplines zijn vertegenwoor-
digd. 
Er is volop live muziek. Dit jaar 
treedt onder andere de band 
van onze eigen Jos Kuykhoven 
voor ons op, The Black Birds. 
En natuurlijk is er voor de 
kinderen weer een leuk knut-
selwerk te maken in de kinder-
knutselkraam. Geniet tussen-
door op het zonnige terras van 

een hapje en een drankje! 
Extra aandacht besteden we 
dit jaar aan vlinders. U kunt een 
bijzondere vlinderroute lopen 
op Ons Buiten. En we onthul-
len een door zoveel mogelijk 
tuinders gemaakt kunstwerk: 
een grote vlinderwolk! 

Voor meer informatie:
Ruud van Buren 0646091032
Ons buiten
Riekerweg 15, 1066 BT 
Amsterdam

TuinKunst                        Zondag 8 juni 11.00 – 16.00 uur

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Tuinpark Ons Buiten, Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam


