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Van de voorzitter
Als bestuurslid van het AVVN ben ik in het afgelo-
pen jaar meerdere keren op een nutsvolkstuin-
park  geweest. Een heel groot verschil met ons 
tuinpark, waar het overgrote deel van de tuinen 
bestaat uit siertuinen. Wat mij vooral verbaasde 
was het ontbreken van veel bomen. Bij veel nuts-
tuinen wordt er streng op toegezien dat de bomen 
- als ze er al zijn of geplant worden - vooral aan 
de randen van het park staan of dat ze zeker niet 
te groot worden. Uiteraard logisch, als je er bij 
stilstaat, want licht en zon zijn voor de groei en 
bloei van groente en fruit natuurlijk essentieel. 
Ook op het gebied van regels zijn er meerdere 
verschillen. Bijvoorbeeld de voorschriften: die 
gaan over wisselteelt. En op de nutstuinen wordt 
vooral getuinierd; er zijn dikwijls minder andere 
activiteiten zoals we die op Ons Buiten kennen. Ik 
was recent tijdens een open dag op nutstuinpark 
‘De Windhoek’ in Almere en heb daar genoten 
van onder andere ‘de Eetbare Bostuin’. Deze 
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is in 2011 volgens de principes van permacultuur 
opgezet. Het is een prachtige tuin geworden met veel 
verrassende planten en vooral heel veel kleur. Zelfs 
op de regenachtige dag toen ik er was. Er stonden 
prachtige planten waarvan ik nog nooit had gehoord, 
zoals de kardoen met enorm grote grijze bladen. En 
veel planten met mooie felle kleuren, waarschijnlijk 
om interessant te zijn voor de insecten. Verder be-
steedt het park veel aandacht de zogenaamde ‘ver-
geten groenten’. Na mijn bezoek ben ik gaan googlen 
op ‘permacultuur’ en ‘vergeten groenten’, en er ging 
een compleet nieuwe wereld voor me open. Het is 
leuk dat er ook op Ons Buiten tuinders zijn die een 
deel van hun tuin gebruiken als moestuin. Ik kom zelf 
voorlopig niet verder dan een tafel met aardbeien...
Het initiatief om kindertuintjes met veel groenten aan 
te leggen, is natuurlijk een geweldig idee. Het is leuk 
dat we steeds opnieuw worden verrast door dit soort 
goede initiatieven.
Jan Pot
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Reportage

Waarschijnlijk hebben de meeste tuinders 
het al gezien: vlak bij de hoofdingang, aan je 
rechterhand, is een moestuin gekomen. Van-
af begin mei moestuinieren hier kinderen van 
Ons Buiten op zaterdagochtend onder bege-
leiding van Ome Theo. 

Jong geleerd is 
oud gedaan

Van links naar rechts, ome Theo, Nynke, Yati, Yono. 
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TEKST: MAARTJE KOUWENBERG 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

oud gedaan
Zaterdagochtend, 24 mei. 

Inmiddels hebben acht 
kinderen hun eigen bedje. 

Bij elk bedje staat een bordje met 
een naam erop. Zo weet iedereen 
welk bedje van wie is.
Rana (8 jaar) is vandaag zon-
nebloemen aan het planten. Ze 
weet niet precies meer waar ze de 
vorige keren wat heeft gezaaid. 
Maar ze denkt dat de uien daar 
zitten en de doperwten daar en 
dat dus op dit plekje nog wel zon-
nebloemen kunnen.
De bedjes worden vandaag af-
gescheiden met afrikaantjes. De 
meneer die vandaag invalt voor 
Ome Theo zegt dat het wel leuk 
is die afrikaantjes, maar dat de 
slakken ze ook heel erg lekker 
vinden.
Bobbie (10 jaar) weet heel veel 
van de moestuin. Ze weet ook 

precies wat ze waar heeft geplant. 
Voor de zekerheid tekent ze in 
een schriftje haar bedje na en 
schrijft ze erbij wat ze waar heeft 
gezaaid. Rana vraagt of ze dat 
voor haar ook wil doen. Ja hoor, 
dat doet Bobbie graag voor Rana.
En daar hebben we Yati (7 jaar). 
Yati is bezig met een ijzeren 
roostertje dat ze op de aarde legt. 
In elk vakje plant ze een bloem-
zaadje. Ze heeft madeliefjes, cos-
mea, viooltjes en zonnebloemen 
geplant. Haar broertje Yono is 
nu even weggelopen. Die had het 
een beetje gehad, want hij is gis-
teren de hele dag op schoolreisje 
geweest. Nou, dan zaait Yati wel 
wat bloemetjes voor Yono.
Ha, daar in het hoekje zitten nog 
twee kindjes! Het zijn Roxy en 
Nathan.  Roxy (10 jaar) heeft 
radijs, wortels en ook doperwten 

in de grond zitten. Haar broertje 
helpt met zand halen. Vervolgens 
strooien ze dat op de geplante 
zaadjes. Roxy is heel netjes. Haar 
broertje mag haar helpen, maar 
zij plant de zaadjes.
Ome Theo die de kinderen elke 
zaterdagochtend begeleidt, is er 
vandaag niet. Dat geldt ook voor 
Nynke (8 jaar). Zij komt meestal 
wat later, omdat er nu eenmaal 
ook gesport moet worden.
En zo zijn de kinderen lekker 
bezig op deze zaterdagochtend. 
Nu maar afwachten wat er alle-
maal op gaat komen. Spannend. 
Wordt vervolgd dus! a

Kinderen van tuinders in 
de leeftijd van 7 tot 12 jaar 
kunnen zich aanmelden bij 
jonvdberg@gmail.com. Er is 
plek voor 25 kinderen.

Van boven naar beneden: Robbie en Rana, Yono, Roxy en Yati
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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 (ome) 
Theo en Henny Woldberg. Theo Woldberg is gepensioneerd 
meubelrestaurateur. Zijn vrouw Henny en hij hebben zes 
kinderen grootgebracht die allemaal heel goed terecht zijn 
gekomen. Ze hebben elkaar op Hemelvaartsdag 1954 leren 
kennen. Volgend jaar zijn ze zestig jaar getrouwd.  

TEKST: HESTER VLAMINGS
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Hoe ben je op Ons Buiten terecht gekomen?
‘In  ‘34-’35 had mijn vader in de Hillegondalaan 
461 (oude nummering) een stukje land gekocht en 
daar een huisje met een torentje gebouwd. Op de 
toren kwam ‘Rust Roest’ te staan. Het huisje staat 
er nog, maar de toren is weg. Mijn ouders woonden 
daar met negen kinderen. Je moest in die tijd een 
derde van je tuin als moestuin gebruiken. Daarnaast 
huurde mijn vader voor 24 gulden per jaar ook nog 
een moestuin van 3000 m2 langs het spoor van wat 
nu de museumtramlijn is. Kortom: moestuinieren is 
mijn tweede natuur.’

Heb je nog herinneringen aan die tijd?
‘Net voor de oorlog, toen ik 7 jaar oud was, werkte 
ik al bij Bolwit, die een kwekerij op het tuincomplex 
had. Ik verspeende daar tabaksplantjes met een lu-
cifertje als ze 4 cm hoog waren. Die tabaksplanten 

B
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werden verkocht aan de tuinders op Ons Buiten. Die 
rookten ze op.’

Hoe ben je weer op Ons Buiten terecht 
gekomen? 
‘Op een dag zei Henny tegen me dat ze graag met de 
kinderen naar een tuincomplex zou willen. Het huis-
je met de toren van mijn vader was allang verkocht 
en ik heb meteen uitgezocht hoe we weer bij Ons 
Buiten terecht konden komen. Iedere middag na 
mijn werk ging ik naar de tuin om op het bord 
te kijken. Pas aan het einde van het seizoen kwam 
er een huisje naar mijn zin vrij. Het huisje had een 
sterretje, maar dat begreep ik toen nog niet. Dus ik 
ging naar huis en zei tegen Henny: ‘Nou heb ik toch 
een leuk huisje gevonden!’ ‘Ah joh’, zei Henny, ‘we 
staan nog maar net ingeschreven.’ 
Toen kregen we dat huisje. We mochten er pas in 



B
8    Ons Buiten | juli   2014 

april in, dus ik heb nog een hele nette brief geschre-
ven om ervoor te zorgen dat ik er al een maand eer-
der in kon om het samen met mijn zoons op te knap-
pen. Op 9 maart 1995 was de overdracht en 10 maart  
zat ik erin. 
Eigenlijk waren we nummer twee, maar onze buur-
man zag de eerste gegadigde niet zo zitten. Toen 
die hem vroeg wat hij over het huisje kon vertellen, 
heeft hij gezegd dat het heel bouwvallig was en dat 
er een hele hoop aan moest gebeuren. Dus eigenlijk 
hebben we het huisje aan hem te danken…’

Wat is jullie mooiste moment op de tuin 
geweest? 
‘Tien jaar geleden heb ik een feest op de Cornelia-
laan georganiseerd, met alle buren. Dat was zo 
mooi! Aan het eind stonden ze allemaal bij Henny 
in de keuken af te wassen.  Henkie (van de Raaij) 
zou eigenlijk nog gaan klaverjassen, want het was 
vrijdag. Maar hij vond het zo gezellig, dat hij lekker 
is blijven zitten.’

Wonen jullie hier ook?
‘Dit heet ons buiten, en niet ons binnen. Dus als het 
lekker weer is, zijn we hier. Als het slecht weer is, 
blijven we thuis.’ ‘Thuis zit ik maar alleen’, zegt 
Henny. ‘Vorig jaar heb ik een lichte hersenbloeding 
gehad, en als ik op de tuin ben, kom ik helemaal bij.’ 

Wat wil je delen met de tuinders van Ons 
Buiten?
Theo heeft een oproep. Hij geeft sinds dit seizoen 
les in moestuinieren in de kindermoestuin, maar hij 
kan niet altijd aanwezig zijn. Hij is al 80 jaar en hij 
wil heel graag in contact komen met mensen die ook 
veel van moestuinieren weten.  Wie wil Theo helpen 

met het overbrengen van moestuinieren op een club-
je van zeven enthousiaste kinderen? 

Moestuinmeester
‘De eerste dag gingen we aardappels poten. Ik liet 
de kinderen de biologische pootaardappels zien die 
al aan het uitlopen waren. ‘Kijk eens hoeveel zin ze 
erin hebben? Ze hebben al handjes en voetjes. Wees 
daar heel voorzichtig mee; breek ze niet af, want ze 
komen niet meer terug.’ Dat begrepen de kinderen 
goed. Heel voorzichtig hebben ze die aardappeltjes, 
één schepje diep, erin gezet. Tussen de aardappels is 
een ruimte van 45 centimeter. Daarin hebben we de 
eerste letters van hun voornaam met een geultje in de 
aarde geschreven. Met een mengsel van radijszaad 
en heel fijn zand hebben we die geultjes gevuld. En 
de week erna hoorde je de kinderen verbaasd roepen. 
“Heee! Mijn B!” riep Bobbie. “Heee! Mijn N!” riep 
Nynke. 
Daarna heb ik ze bietjes laten zaaien. Over alle 
stukjes die ingezaaid waren, hebben we zand 
gestrooid. Dan weet je precies welk stukje is inge-
zaaid en welk stukje nog niet. Daar komt overigens 
de uitdrukking ‘zand erover’ vandaan. Vervolgens 
zijn we de juiste grond gaan mengen voor boontjes: 
aarde met zand en gemalen kokosvezels. Daar krijg 
je zo’n prachtig wortelgestel van.’ 
‘Ik krijg perfecte medewerking van iedereen bij het 
JOC en Thomas is echt geweldig. Die heeft alles 
aangelegd. Jan Pot zei onlangs op de medewerkers-
dag dat iedereen op Ons Buiten in z’n handen mag 
knijpen met al onze vrijwilligers. Bij andere tuin-
parken is dat veel minder. Daar trekken ook veel 
tuinders weg. Laten we er met z’n allen voor zorgen 
dat het hier zo goed geregeld blijft.’ a
 



Beeldig
In het kader van deze moesspecial gingen we op zoek naar  

moesbedjes op Ons Buiten. Ofwel groente en freud. Want 
zeg nou eerlijk, wie oogsten kan, kan zaaien. Veel verstand 

is daar niet voor nodig... En dat is dan echt geen psychologie 
van de koude grond, zullen we maar zeggen. 

FOTOGRAFIE: LIESBETH MELKERT / JEROEN SCHEELINGS 



De redactie vroeg mij 
ook iets over moes-
tuinen te schrijven. 

Bij de stekkenmarkt kreeg ik 
twee slaplantjes. Zo leuk; ik 
heb eigenlijk nooit aan een 
moestuin gedacht. Ze staan 
nu in een grote pot en doen 
het goed. Ik kijk echt uit naar 
het moment dat we ze gaan 
eten. Misschien toch volgend 
jaar maar aan een moestuin 
beginnen...

Tomatendieven
Heb je tomaten gezaaid of 
een pot met een tomaten-
plant gekocht, en groeit alles 
voorspoedig? Zet dan wel 
een stok naast de planten 
ter ondersteuning. Om te 
voorkomen dat de planten te 
vol worden, moet er worden 
‘gediefd’. Dat wil zeggen dat 
je zijscheuten er in een heel 
jong stadium uitbreekt. Hoe 
jonger, hoe beter, omdat dan 
de wondjes die ontstaan, 
mooi klein blijven. Wondjes 
zijn namelijk invalspoorten 
voor ziekten en moeten 
daarom niet te groot zijn. 
Het beste is om ’s morgens 
te dieven, zodat de wondjes 
tegen de avond zijn opge-
droogd.

Veel snoeien
Snoei de lange uitlopers van 
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de druif weg, zodat het een 
luchtige struik blijft. Deze 
snoei komt de vruchtgroei 
ten goede en gaat schim-
melziektes tegen. De drui-
ventrossen kunnen nu ook 
worden gekrent. Dat houdt 
in dat alle kleinere vruchtjes 
worden weggeknipt. Door te 
krenten, krijg je grotere drui-
ven en ook hier voorkomt de 
ruimte schimmelaantasting. 
Knip in september ook blad 
bij de trossen weg, zodat ze 
nog volop zon krijgen voor 
het afrijpen.

Kruiden
De meeste soorten kruiden 
komen uit landen rond de 
Middellandse Zee. Naast dat 
ze heel lekker zijn, zijn het 
vaak ook mooie tuinplanten. 
Zowel in de volle grond als 
in een pot voelen zij zich 
thuis. Ze vragen wel om een 
zonnige plek. Spit, voordat je 
kruiden plant, wat compost 
door de grond. Kruidentuin-
tjes zijn al eeuwen oud; 
vroeger werden de kruiden in 
vakken omringd met buxus 
geplant. Ook tussen andere 
planten doen kruiden het 
goed. Een haagje lavendel, 
gemander (Teucrium) of tijm 
is ook erg leuk. Maak in grote 
potten combinaties met 
kruiden, of zet ze per stuk in 

één potje. 
Tip: in een vak met kruiden komt in het mid-
den een pot met laurier (Laurus nobillis) op 
stam helemaal tot zijn recht.

Kruid en olie
Zelfgemaakt is een trend! Geef smaak aan olie 
of azijn met verse kruiden uit eigen tuin. Tijm, 
dragon en marjolein zijn hier heel geschikt 
voor. Vul voor een zelfgemaakte kruidenolie 
een glazen fles of pot met blad van verse krui-
den. Laat de fles twee weken op een zonnige 
plek staan. Schud en roer elke dag. Daarna 
zeven en de olie afsluiten en in de koelkast 
bewaren. Voor kruidenazijn kun je het beste 
wijnazijn gebruiken. Snij de kruiden fijn en 
giet er de verwarmde wijnazijn op. Maak deze 
verder af zoals bij kruidenolie.

Kevers, vliegen en vlinders!
Het lieveheersbeestje ken je waarschijnlijk wel, 
maar andere soorten kevers en vliegen kun je 
nu ook herkennen met deze insectenposter! 
De poster is getekend door illustratrice Tinou 
le Joly Senoville en is zeer gedetailleerd. Mooi 
om mee de tuin in te nemen en te ontdekken 
wat er allemaal leeft, maar ook leuk om op een 
veilige manier binnen van te genieten. Je kunt 
de poster bestellen bij www.buitendelijntjes-
shop.com.

Tweede bloei vaste planten
Voor een tweede bloei zijn er een aantal vaste 
planten die teruggeknipt kunnen worden 
tot ongeveer 5 cm boven de grond. Dit kan 
onder andere bij salie (Salvia), vrouwenman-
tel (Alchemilla), kattenkruid (Nepeta), lupine 
(Lupihus) en ridderspoor (Delphinium). Som-
mige vaste planten worden zo hoog dat ze wel 



   

Voor u gelezen...
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een steuntje kunnen gebruiken. Dit kan door 
middel van stokken en ringen. Verder stellen 
de planten het op prijs als je ze mest geeft. Zo 
blijven de planten vitaler.

Bloemen plukken in juli
Altijd een feest vind ik. Voor kleine en grote 
boeketten uit de tuin is het deze maand goed 
bloemen plukken. Pluk de bloemen ’s morgens 
vroeg, snij ze schuin af, verwijder de onderste 
blaadjes die anders onder water komen te 
staan en zet de bloemen in een schone vaas 
met voldoende water. Cosmea (cosmos) is een 
ideale plukbloem! 

Wespenlokkertje!
Knip een lege plastic frisdrankfles doormid-
den, haal de dop eraf en plaats de bovenkant 
omgekeerd in de onderkant. Tape eventueel 
beide kanten aan elkaar voor stevigheid. 
Door een laagje frisdrank of siroop in de fles 
te gieten, lok je de wespen. Ze vliegen dan 
naar binnen, maar kunnen er niet meer uit. De 
wespen zullen op de vloeistof landen en daarin 
verdrinken.

Hypericum, hertshooi of Sint-Janskruid
Hypericum als kruidachtig gewas komt in 
veel soorten voor. Veelal zijn het kleinbladige 
soorten voor de vaste plantentuin. In het wild 
treffen we in ons land de kantige Hypericum 
maculátum aan in slootkanten en op be-
schaduwde, vochtige plaatsen. Ze bloeit van 
juli tot september. Minder vaak zien we bij 
ons de ‘fraaie Hertshooi’, Hypericum púl-
chrum, die op droge bos en heidegrond van 
juni tot september goudgeel bloeit. In Silezië 
wordt Hypericum perforátum als orakelbloem 
gebruikt. Als je een blad van dat plantje plukt, 

druppelt er namelijk soms 
bloedrood vocht uit de steel. 
Andere keren komt er niets 
tevoorschijn en ook weleens 
een grijze substantie. Wat 
dat betekent, blijkt uit de 
spreuk die erbij gebruikt 
wordt: ‘Bist mir gut, gibst 
mir blut, bist mir gram, gibst 
mir Schllamm.’ (Ben je me 
goedgezind, dan geef je me 
bloed, ben je me slecht-
gezind dan geef je me slijk.) 
De Germanen wendden hert-
shooi aan als middel tegen 
blikseminslag. In sommige 
streken werden op Sint-
Jansdag, 24 juni, kransen 
van hertshooi gevlochten, 
waarmee jongelui zich tooi-
den. Ze dansten ermee om 
de Sint-Jansvuren en als de 
vlammen waren gedoofd, 
gooiden ze de kransen op de 
daken van de huizen. Men 
geloofde dat die huizen niet 
zouden branden.

Red de spreeuw
Hoor je een mobieltje, maar 
is er geen telefoon in de 
buurt? Grote kans dat een 
spreeuw voor verwarring 
zorgt. Die kan namelijk de 
raarste riedeltjes fluiten! 
Spreeuwen lijken uit te 
sterven, vergeleken met de 
jaren tachtig zijn er nu 40 
% minder. Daarom heeft de 

Vogelbescherming Nederland  
2014 uitgeroepen tot ‘Het 
Jaar van de Spreeuw’. Meer 
informatie kun je vinden op 
www.vogelbescherming.nl. 

Zaden bewaren
In de nazomer vormen veel 
planten zaad, vooral de 
eenjarige. Verzamel de zaden 
en laat ze eerst nog even 
drogen in open schaaltjes. 
Stop ze daarna in zakjes en 
schrijf de naam van de plant 
erop. Zaden blijven langer 
kiemkrachtig wanneer ze 
op een droge plaats worden 
bewaard, bij een constante 
temperatuur. In rustende za-
den spelen zich ingewikkelde 
chemische processen af. Ze 
moeten op het juiste moment 
kiemen en temperatuur speelt 
daarbij een belangrijke rol. 
Wisselt de temperatuur, dan 
reageert het zaad daarop. 
Als dit heel vaak gebeurt, is 
het ‘motortje’ op een ge-
geven moment op en gaat de 
kiemkracht verloren. In huis 
is een slaapkamer meestal 
een goede plek om zaden te 
bewaren, en dan nog liefst 
achter in de klerenkast. Daar 
blijft de temperatuur vrijwel 
constant. a
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TIP!
Op de website 
cashewstads-
tuinieren.nl kun 
je je aanmelden 
voor een ab-
bonnement. 
Voor een jaar 
betaal je 
€ 23,50 voor 
zes nummers. 
Of je kiest er 
een welkomst-
geschenk bij 
en dan betaal 
je €  31,50.

LIEVEHEERSBEESTJES TE KOOP?
Last van bladluizen in de tuin? Naaktslakken mis-
schien? Of wat te denken van mieren?
Www.roodmetzwartestippen.nl heeft de oplossing! 
De natuurlijke vijand van de bladluis is het lie-
veheersbeestje, dus wat kun je bij deze website 
kopen? Juist: de larven van het beestje, zomaar in 
een klein luciferdoosje. Naaktslakken. Ooit gehoord 
van ‘nematoden’? Dat zijn een soort parasieten 
die in de naaktslak dringen en ervoor zorgen dat 
de slak geen trek meer heeft in dat heerlijke kropje 
sla. Hij eet niet meer en gaat dood. En jawel, dat 
bestel je gewoon en het komt bij je thuis in een klein 
zakje. Een beetje in je gieterwater doen en sproeien 
over de plaatsen waar de slakken alles opeten. De 
nematoden zijn niet gevaarlijk voor andere dieren, 
planten en mensen. En hup dat ging dus ook in mijn 
winkelwagentje. En wat stond daar nou, ook leuk: 
kopertape. Dit tape plak je rondom de pot van je 
totaal weggevreten lupine en kijk, de slakken willen 
niet langs het koper. Dan krijgen ze een schokje. 
Wauw, ook bestellen! Een paar dagen later lag er 
een klein bruin pakketje op de trap. Al mijn bestelde 
spulletjes zaten erin! Past zomaar door de brieven-
bus.  De larven zitten al in de vlinderstruik, de 
nematoden gaan morgen de grond in: spannend!
www.roodmetzwartestippen.nl

OM TE LEZEN...
Er is een nieuw tijdschrift: ‘Stadstuinieren’. Eigenlijk bestond het al 
een jaartje, maar dan onder de naam ‘Cashew’. Cashew: een hoogst 
merkwaardige naam, moet ik zeggen. Het blad verkocht dan ook niet, 
waarbij de vreselijke vormgeving ook niet meewerkte; zo naar, dat 
kom je zelden nog tegen.
Maar kijk, er was inzicht bij de redactie. Een nieuwe naam en een 
gehele make-over. Het lijkt of de inhoud er ook op vooruit is gegaan, 
al is het Partij-van-de-Dierengehalte nog wel vrij hoog...
In het laatste nummer staat een ontzettend leuk interview in met 
Maarten ’t Hart over zijn moestuin en over het televisieprogramma 
‘Maartens Moestuin’. Verder zijn er items over pepers, rabarber en 
tuinbonen, over tuintjes in de stad, en tuinieren binnenshuis, over zuinig 
leven maar wel genieten (dat het kan!), heel veel recepten en goede 
tuintips. Zeker de moeite om eens door te bladeren!
Stadstuinieren
Voor balkon, dakterras en moestuin
5,95 euro

Tips & Trends

OM TE ETEN
Niet iedereen weet dat je Oost-Indische kers kunt 
eten. Bij moestuinieren denk je toch eerder aan 
aardappels en boontjes. Maar heus, gooi een paar 
bloemen in je sla! Ziet er mooi uit en het geeft een 
lekkere bite aan je salade. Maar ook sommige 
rozensoorten, violen en orchideeën kun je eten. De 
truc is om de bereiding van je gerecht zo simpel 
mogelijk te houden, waardoor je de smaak van de 
bloemen goed proeft. De bloemen van de courgette 
kun je frituren als je ze eerst even door een papje 
van meel en melk haalt. Klein reepje mozzerella erin 
met een blaadje basilicum! Heeeeerlijk!

Let op! Niet alle bloemen kun je eten! Op bloemen.org staat een 
alfabetische lijst met alle eetbare bloemen.



WATERWORKS
Nog even en we gaan allemaal 
weer massaal op vakantie - naar 
ons tuinhuis of elders. De kat 
moet eten en de kamerplanten 
moeten water.  Geen zin om 
daarvoor die onbetrouwbare bu-
urvrouw te vragen, of je moeder 
(zodat ze zelf niet op vakantie 
kan)? Nee, voor de planten is er 
nu een oplossing. Een waterbol 
met terracotta onderstuk plaats 
je bij je plant in de aarde, vlak 
bij de wortels. De bol vul je met 
water. Terracotta is poreus, zodat 
er druppelsgewijs water bij de 
plant komt. De ene plant heeft 
meer water nodig dan de andere 
en ook daar is over nagedacht. 
Er zijn drie soorten: een voor 
dorstige planten, middelmatige 
en voor planten die weinig water 
nodig hebben. Als de bol leeg 
is, vul je hem bij. Nu alleen 
nog iets voor de kat be-
denken...
House of Thol, Waterworks 
35 euro
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Trends & Tips 

B
BLIKKIES ALS LAMPIES
Nou willen we in deze moestuinspecial niemand 
aanzetten tot het eten van blikvoer natuurlijk. 
Maar wie weet kun je toch even een pastasaus 
maken voor de hele laan waarbij je dan tomaten 
in blik gebruikt zonder al te veel schuldgevoel. 
Die blikjes zijn namelijk heel leuk om lantaarn-
tjes van te maken. Voor de lampionnenoptocht 
straks, of gewoon voor in de boom in je tuin. Je 
weekt het etiket eraf door het blik een nachtje in 
een teiltje met water te zetten. Dan pak je een 
dikke spijker en een hamer. En retteketet: lekker 
gaatjes slaan in het blik. In een patroon of ge-
woon overal waar je zin in hebt. Dan buig je van 
ijzerdraad een hengsel dat je door twee gaatjes 
trekt die je boven in het blikje maakt. Tegenover 
elkaar. Likkie verf erover, waxinelichtje erin en 
klaas is Keesie.

TIP!
Op houseofthol.nl kun je meer lezen 

over de waterworks. De site is enorm 
mooi vormgegeven en biedt veel 

achtergrondinformatie. 

MOES OOK OP HET WEB
Moestuinwebshop.nl biedt bijzondere zaden en planten voor de moes-
tuin. Voor als je iets wilt verbouwen wat niet ook al in de winkels ligt; 
ananaskers, aardbei, spinazie en tabakszaad. Maar natuurlijk zijn ook 
alle bekende groente-, fruit- en kruidensoorten er te koop. Ook vind je 
op de site leuke recepten voor als je geoogst hebt en thee, cocktails, 
jam of pesto wilt maken.



Boogschieten, dansen en moestuinieren tussen universiteit en zie-
kenhuis. In een moestuinspecial mag een interview met een ‘echte 
moestuinder’ natuurlijk niet ontbreken. Sonja Bijenhof schreef een 
reportage en interview ineen over een bijzondere groene plek mid-
den op de Zuidas: de Almatuin, moestuin tussen de wolkenkrab-
bers.

TEKST: SONJA BIJENHOF
FOTO’S: ALMATUIN EN SONJA BIJENHOF
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Interview/reportage

Moes op de Zuidas

Eén van mijn vaste fietsroutes van Amstelveen 
naar de stad leidt langs de sportvelden bij 
de VU: een open plek op de verder drukke 

Zuidas. Naast deze sportvelden lag tot vorig jaar een 
groot schooltuinencomplex. Dat kende ik, want mijn 
neefje en nichtje hebben daar via de Vrije School 
getuinierd. Dit jaar waren de schooltuinen ver-

dwenen. Er werd nog wel getuinierd zag ik, maar er 
verscheen een terras, en er werden bij het toegangs-
hek plantjes en kruiden te koop aangeboden. Ook 
zag ik op schoolborden aangekondigd dat je hier, op 
‘de Almatuin’, terecht kon voor kinderfeestjes. Wat 
werd dit voor plek? Op een avond stap ik van mijn 
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Moes op de Zuidas

fiets en spreek twee mensen aan die op het terras zit-
ten. Dit zijn Anton Meester en Monique van Lennep-
Bekkering. 
Anton blijkt schooltuinmeester te zijn (geweest). 
Hij vertelt dat hij in september 2013 met pensioen 
is gegaan. ‘Ik heb veertig jaar bij de schooltuinen 
in Amsterdam gewerkt, waarvan dertig jaar op de 
dr. L. Almatuin. Hier woonde ik ook tot 2010’. Mo-
nique is tuinster op de Almatuin.  Ik vertel dat ik 
graag meer wil weten over deze plek en vraag of ik 
iemand kan interviewen. Monique blijkt bereid me 
een keer rond te leiden. 

Thuis kijk ik op de website van de Almatuin. Daar 
lees ik dat de VU dit terrein heeft gekocht. Daarom 
zijn de schooltuinen verhuisd naar de rand van de 
stad.  En er gaat op deze plek tussen VU, VUmc en 
ACTA gebouwd worden. Oeps! Maar wanneer, dat is 
nog niet bekend. Tot (in ieder geval) 1 oktober 2014 
zijn Petra Bloemers, Anton Meester en Niek van 
Dijk de gebruikers: zij beheren het terrein en coördi-
neren als zelfstandig ondernemers alle activiteiten. 
Wie zijn deze mensen? Anton heb ik ontmoet; Petra 
en Niek blijken oud-collega’s van Anton te zijn.
Petra werkt als schooltuinjuf op diverse tuinen in 
Amsterdam. Ze geeft cursussen en workshops, onder 
andere voor ‘natuurouders’ en op de naschoolse 
opvang. Niek van Dijk heeft twintig jaar een grafisch 
bedrijf in hartje stad gehad en was daarna tien jaar 
schooltuinmeester op diverse tuinen. Op onzekleu-
tertuin.nl kun je zijn boekje ‘Tuinieren met kleuters’ 
downloaden (leuk voor tuinders met jonge kinde-
ren). Verder is Niek imker van het Vondelpark, hij 
geeft bijenlessen, en hij tuiniert met de naschoolse 
opvang op IJburg.

Ik spreek Monique op een zonnige woensdagoch-
tend in juni. Eerst drinken we thee op het prachtige 
terras. Daar is Niek bezig de pizzaoven leven in te 
blazen. Zijn dochter Luca helpt vandaag een handje, 
want er zijn veel activiteiten. Het terras werkt op ba-
sis van zelfbediening. Je kunt koffie of thee pakken 
en er zijn lekkere (zelfgebakken) koeken, quiches 
en taarten te koop. En ergens 
staat een pan soep te pruttelen. 
Het geld voor wat je hebt ge-
nuttigd, stop je in een jam-
potje – en dat midden in de 
stad! Niek vertelt dat er regel-
matig medewerkers of studenten van de VU, ACTA 
of het VUmc met een eigen dienblad het terras oplo-
pen. Eigenlijk is dat niet de bedoeling, maar hij laat 
het zo. Ik vraag Niek of iedereen altijd netjes betaalt. 
‘Vast niet,’ is zijn grinnikende antwoord. ‘Maar wat 
moet ik dan? Er een student neerzetten voor zestig 
euro per dag? Nee hoor, ik hoop dat degene die niet 

betaalt, wroeging heeft van die ene euro.’ 

Monique is ontwerpster van graftuinen. Thuis heeft 
ze alleen een dakterras, waar ze overigens wel op 
tuiniert. ‘Op de Almatuin kun je een schoffeltuin 
van 17 m2 huren. Hier kun je het hele seizoen je 
eigen groenten, kruiden en bloemen kweken, mét 
moestuincursus, of alleen de bewerkte en bemeste 
grond. Dit jaar zijn alle 128 tuinen al verhuurd. In 
mijn (moes)tuinen op de Almatuin probeer ik aller-
lei combinaties van plantjes uit. Verder verbouw ik 
groente en kruiden. Net als mijn dochter Sophie van 
14, die ook een moestuin onderhoudt.’
Ik ben benieuwd hoe ze hier terecht is gekomen. ‘Via 
een vriendin hoorde ik van deze plek. Ze vertelde me 
dat hier de mogelijkheid bestond om een moestuin 
te huren. Begin dit jaar ben ik met veel belangstel-
lenden naar een bijeenkomst in het oude klaslokaal 
gegaan. Daar legde Petra uit wat de plannen waren 
met het terrein. De bijzondere sfeer tijdens de bij-
eenkomst me zo trof dat ik geen seconde aarzelde 
om me bij deze moestuinfamilie aan te sluiten. Je 
kon je opgeven voor een moestuincursus. Dat heb ik 
niet gedaan, maar dat vind ik nu erg jammer.’  
Op de website lees ik waar zo’n cursus uit bestond: 
‘Op zaterdagen leer je over grond, mest, zaden, 
voorkweken, succesnummers en afraders. Daarna 
krijgt iedere cursist een eigen tuin. Van de helft 
daarvan staat het teeltplan vast: op basis van onze 
jarenlange ervaring zorgen we ervoor dat je weke-
lijks met oogst naar huis gaat. Wat je in de andere 
helft van je tuin kweekt, bedenk je zelf maar wij 
helpen om ook daarvan een succes te maken. Tijdens 
de buitenlessen tuinier je onder begeleiding; wer-
kend leren dus. De moestuincursus is inclusief een 
tuin van 17 m2, zaden, planten, gereedschap, mest, 
een anti-vogelvraatnet en koffie of thee.’
Naast het terras is een kippenren. En tussen het terras 
en het moestuingedeelte staat een gereedschapsbak. 
Iedereen kan hier tuingereedschap pakken. In één 
van de gebouwtjes zijn wc’s en er is ook een grote 
composthoop. Monique: ‘Petra, Anton en Niek zijn 
hier dag en nacht aanwezig, maar op zondag neemt 

een groepje het van hen over. 
Deze mensen openen en 
sluiten de deur en ze voeren 
de kippen. 
Er kan hier heel veel. Er is 
een groep die tuiniert vol-

gens ‘natuurlijk tuinieren’. Zij hebben daar in die 
hoek houten bakken staan. Alles gebeurt op basis 
van gedeelde verantwoordelijkheid.’
Monique laat me de moestuinen zien van mensen 
die de cursus hebben gevolgd. Nou; het resultaat is 
ernaar! De groenten en kruiden staan er prachtig bij. 
Zo’n cursus lijkt me ook wel iets voor tuinders van 

WE ZORGEN ERVOOR DAT
JE WEKELIJKS MET OOGST 
NAAR HUIS GAAT
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Ons Buiten. Vorig jaar heb ik samen met andere en-
thousiaste tuinders de cursus ‘Natuurlijk tuinieren’ 
gevolgd. Dat was een groot succes. Misschien kun-
nen we voor volgend jaar een moestuincursus rege-
len…
Op een deel van de Almatuin wordt gemeenschap-
pelijk getuinierd door vrijwilligers en gebruikers van 
de Voedselbank. Dit is een aparte stichting die geen 
onderdeel is van de Almatuin. Ze tuinieren op basis 
van permacultuur. Ik lees op internet  (permacultuur-
nederland.org) wat dit inhoudt: 
Bij permacultuur Nederland geloven we in lokaal, 
vers en gezond voedsel dat 
met respect voor de mens 
en de aarde is gegroeid. 
Met permacultuur kun je 
onder andere leren hoe je 
een lekkere eetbare tuin 
kunt ontwerpen die mooi en 
nuttig is voor jezelf en andere levende organismen. 
BBC Two – Natural World maakte een prachtige 
inleidende documentaire over permacultuur. Deze 
documentaire is inmiddels gratis online en met Ne-
derlandse ondertitels te bekijken: A Farm for the 
Future. Ook VPRO Tegenlicht maakte een docu-
mentaire over permacultuur met de titel: Groen 
Goud. Hierin komt duidelijk naar voren hoe met 
de ontwerpprincipes van permacultuur volledig 
vernielde gebieden weer kunnen worden getrans-
formeerd in functionele en productieve ecosystemen 
voor mens, plant en dier.’

DEZE GROEP WIL BEWUST SAMEN 
TUINIEREN MET MENSEN DIE MIN-
DER STEVIG IN DE SAMENLEVING 
STAAN.

Monique vertelt: ‘Deze groep wil bewust samen 
tuinieren met mensen die minder stevig in de sa-
menleving staan. Bijvoorbeeld mensen die een be-
roep moeten doen op de Voedselbank. Deze mensen 
brengen het enthousiasme voor het verbouwen van 
je eigen voedsel dichtbij huis over. De insteek is om 
vier seizoenen lang samen met verbouwen, gebrui-
ken en conserveren van eigen verbouwd voedsel be-
zig te zijn. Ze zaaien en oogsten een aantal bekende 
gewassen, maar zien het als een uitdaging om ook 
minder bekende gewassen te zaaien; bijvoorbeeld de 
zogenaamde ‘vergeten groenten’. Verder willen ze 

de kennis rond 
de bereiding en 
c o n s e r v e r i n g 
van die groenten 
delen.’
Als we een 
rondje over het 

terrein maken, vergeet ik even dat ik op de Zuidas 
ben. Er is een prachtige boomgaard, op verschillende 
plekken zitten mensen te zonnen, om het terrein ligt 
een soort bospad waar kinderen heerlijk kunnen spe-
len, er lopen kippen rond… Het geluid van de trau-
mahelikopter brengt me weer terug in de stedelijke 
realiteit. 
Op het terras praat ik nog even met Niek en dochter 
Luca. Niek vertelt me over de andere activiteiten 
op dit complex: ‘Je kunt hier - afhankelijk van het 
seizoen en het weer – ook terecht voor (een ander 
soort) lunch, borrel, receptie of feest. Er zijn vuur-
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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 elzenbo-
men 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. Ook zagen we een keer een 
eekhoorn. Het is een drukte van jawelste en een 
genot om te zien en horen.
De stormen van de afgelopen herfst en winter heb-
ben 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 breed wortelende boom geen weer-
stand kon bieden aan de harde wind. Zoals zo vaak 
heeft elk nadeel ook 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 
ten aanzien van 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. In 
de kerstvakantie heb ik het volgende boek ter hand 
genomen: Inheemse bomen en struiken in Neder-
land en Vlaanderen. Dit boek, onder redactie van 
Bert Maes, laat zien dat niet meer dan een schamele 
vijf procent van alle bomen en struiken in Neder-
land van inheemse komaf is. En een boom is nooit 
alleen, maar omvat eigenlijk een klein ecosysteem. 
Volgens Maes biedt de inheemse zomereik gastvrij-
heid aan meer dan vierhonderd andere organismen, 
zoals schimmels, paddenstoelen, wieren, mossen, 
korstmossen, insecten, vogels en vleermuizen. De 
Amerikaanse eik, die hier toch ook al driehonderd 
jaar geleden is aangeplant, komt niet verder dan een 
tiende daarvan, dus niet meer dan veertig andere or-
ganismen.  Inheemse bomen en struiken herbergen 
over het algemeen veel meer andere organismen 
dan de geïmporteerde exoten. Met dit in het achter-
hoofd, zou ik graag een pleidooi willen houden voor 
het aanplanten van meer inheemse bomen en strui-
ken, ook al zien die er vaak weinig spectaculair uit 
en worden ze bijna nooit monumentaal.a

korven, ter plekke gerookte vis, fakkels, je kunt 
zelf pizza bakken in de houtoven, samen rond een 
kampvuur zitten…Ook organiseer ik ‘stoere kinder-
feestjes’: pijl en boog maken en daarmee op jacht 
(speurtocht), met een echt houtsnijmes en een hol-
mes je eigen lepel maken uit wilgenhout, een eigen 
kruk maken en daarna marshmallows roosteren of 
stokbrood bakken boven een zelf gestookt fikkie, vis 
schoonmaken en roken, op zoek naar eetbare planten 
en die bereiden, je eigen calendulazalf maken. Wat 
ook mogelijk is: een picknickkleed en –mand huren, 
of een hangmat voor je middagdutje (en dat op de 
Zuidas!). Verder organiseren we kookworkshops 
voor individuen en groepen - van wild prepareren tot 
de Italiaanse keuken en van oogsten-zonder-zaaien 
tot inmaken. En ten slotte kun je een sfeervol lokaal 
huren voor vergaderingen en trainingen. We hoeven 
niet stil te zitten, want de vergaderruimte wordt 
veel gehuurd. Er zijn volop boekingen voor kinder-
feestjes en mensen die een feest willen geven, weten 
ons ook te vinden.’a

Ben je nieuwsgierig geworden? Neem zelf 
eens een kijkje. Op de website: almatuin.nl 
of in het echt: Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 
LB Amsterdam. Telefoon 06 4593 5017. Voor 
de Nieuwsbrief over de huur van schoffel-
tuinen, de moestuincursus, diverse work-
shops, teambuilding, stoere kinderfeestjes, 
promotielunches, recepties, de pluktuin en 
nog veel meer: info@almatuin.org.

Omdat in het vorige nummer de 
column per ongeluk niet in zijn 
geheel is geplaatst, hierbij de 
gehele versie opnieuw..



Uit de oude doos
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Lucas als kleuter op een step op Ons Buiten.



DE BOVENLAAG WAS STRONT, 
MAAR EEN PAAR CENTIMETER 
DAARONDER ZAT COMPOST

Lucas Kamps is inwoner van Ons Buiten sinds zijn 
geboorte in 1954. Zoals meer oudere Ons Buitenaars 
woonde ook hij als kind in de winter op de tuin. Toen hij 
25 jaar was, kreeg hij zijn eigen stekkie.
TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN LUCAS

Op een matras de 
Nieuwe Meer over 

  juli  2014 | Ons Buiten    19

Woningnood
Mijn ouders trouwden in 1950. Ze hadden geen eigen 
woonruimte en woonden zoals zo velen in die tijd bij 
hun ouders in. Dat ging maar een tijdje goed, want 
er kwamen kinderen: drie zonen en twee dochters. 
Mijn moeder kon toen een huisje krijgen op de tuin, 
want haar vader had hier al een tuin. Drie jaar hebben 
ze hier gewoond, ook in de 
winter. Eigenlijk mocht je 
hier ’s winters niet slapen; 
daar werden geen slaapver-
gunningen voor afgegeven. 
Een keer werden mijn ou-
ders door mensen van het bestuur gesommeerd van 
de tuin te vertrekken. Ze hebben toen uitgelegd dat 
ze getrouwd waren, maar dat ze door de woning-
nood geen woning hadden. Toen was het goed.

Strontrabarber
Het huisje van mijn ouders was 36 m2. In de 
aangebouwde serre sliepen mijn broers en zusjes 
in stapelbedden en ik had een bedje aan de zijkant. 
Mijn ouders sliepen in het huisje in bedden waar de 
één onder de ander werd geschoven. We hadden een 
echte wc-pot met een afvoer naar een soort bekis-
ting als beerput. Later kregen we een septic tank. Die 
moesten we af en toe legen en dat deden we in ons 
tuintje. De bovenlaag was stront, maar een paar cen-
timeter daaronder zat compost. Zolang je maar geen 
chemische middelen doorspoelde, was dat goed spul. 
We kregen er onder andere fantastische rabarber-
planten van. De beste compost die je kunt bedenken! 
Het regenwater uit de regenton werd gebruikt voor 
de was. Het water voor ín het huisje haalden we bij 
een van de kranen op het terrein. We vulden een groot 
zinken vat en met een slangetje en een kraantje had-
den we binnen water. Ik denk niet dat wij elke dag 
onder de douche gingen… In 1968 werd de waterlei-

ding op het complex aangelegd in de hoofdlanen. De 
zijlaantjes deden de bewoners gezamenlijk; ik heb 
als jongen van veertien heel wat meters gegraven. 
Ook het riool op de tuin hebben we zelf aangelegd. 

Geen tuinbeurten
Mijn vader zei altijd dat ´t hier een werkkamp was. 

Hij vond het allemaal vre-
selijk veel werk. Als er 
ergens werkzaamheden 
waren, ging hij staan kijken 
en commentaar leveren. 
Daar had hij de grootste lol 

in, want hij hoefde geen tuinbeurten te doen! De tuin 
stond namelijk op naam van mijn moeder. Zij en Piet 
Geukens zijn begonnen met de Jeugd- en Ontspan-
ningscommissie [de JOC, AV]. Mijn moeder was erg 
begaan met kinderen en organiseerde voor ons aller-
lei activiteiten. Ze nam ons bijvoorbeeld mee naar 
het Amsterdamse bos. Dan gingen er 25 kinderen 
mee, en allemaal op de fiets! 

Mijn stekkie
Ik was zo’n 25 jaar toen ik een aanbieding kreeg 
voor een tuin. Het dak lekte, de hele boel stond onder 
water: het was echt heel erg verwaarloosd. Daardoor 
was het wel betaalbaar. Arie [van Schooneveld, AV] 
zei: ’Nou ja, het is allemaal recht,  dus als je wat van 
de ramen schuurt en het dak doet, kun je hier best 
verblijven.’ De gemeente bepaalde de voorwaarden 
voor een slaapvergunning en de commissie contro-
leerde dit. Als je een huisje had, kon de commis-
sie zeggen dat het onbewoonbaar was. Dan werd je 
verteld wat je eraan moest doen. Bijvoorbeeld eerst 
een oud schuurtje afbreken of het huisje opknappen. 
Als je daaraan voldaan had, kreeg je een slaapver-
gunning en mocht je blijven slapen. Ik weet niet wat 
het is, maar ik ben gehecht geraakt aan mijn stekkie.

Wie? 
Lucas Kamps 
(1954)
Op de tuin 
sinds? 1954 
Marialaan 45
(sinds her-
inrichting 21)
Huidige tuin? 
Westsingel 
411
Sinds? 1981
Getrouwd met: 
Monique van 
der Velde 
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WIE BEGRAAFT ER NOU EEN 
GRATIS MAALTIJD?

Lucas op een grasmaaier op het Vroegopplein, op schoot bij zijn oma, en het huisje in de Marialaan.

Jeugdherinneringen
Ik herinner me nog goed dat ik een keer met mijn 
vader op de bakfiets zat. Het was half april en we 
waren heel gezellig met zijn tweeën onderweg naar 
de tuin. Mijn vader had ergens vier keukenstoe-
len opgeduikeld. Voor de lol riep ik vanaf de bak: 
‘Stoelen te koop, stoelen te koop!’ We werden nog 
aangesproken ook, wat we voor die stoelen wilden 
hebben!
Een andere keer wilde ik met een vriend van me 
gaan varen. We hadden een matras gevonden en een 
paar stukken hout die als 
peddels dienden. Daarmee  
gingen wij de Nieuwe Meer 
overvaren! Maar het matras 
zoog steeds meer water op 
en ging dieper en dieper liggen. We moesten helaas 
het schip verlaten en terug naar de wal. Een jongen-
droom armer, een avontuur rijker! 
Er kwamen ook altijd baggerboten voorbij met heel 
vuil slib uit de grachten. De Nieuwe Meer was nog 
niet zo groot als nu. Zand uit de Nieuwe Meer is 
gebruikt voor bouw van de Westelijke Tuinsteden. 
Gaten die daardoor ontstonden, werden volgegooid 
met dat slib. We zwommen naar die boten en klom-
men erop. Als het slib gestort was, maakten wij de 
bakken weer dicht. Dan doken wij er weer af. Daar 
waren we een hele middag mee bezig!
Op het land speelden we ook altijd. Een keer hadden 
we een dode haas gevonden en die hadden we netjes 
begraven. Dat vertelden we later thuis aan onze ou-
ders. Mijn vader komt uit een boerenfamilie uit Gro-
ningen. ‘Zijn jullie gek?’ zei hij. En hij stuurde ons 
meteen terug om het beest op te graven, want: ‘Wie 
begraaft er nou een gratis maaltijd!?’
Ik bracht hier de krant rond: Het Parool. Alle laantjes 
ken ik nog steeds op mijn duimpje. De kranten haal-
de ik op in de Derkinderenstraat. Dan had ik eerst 
de Generaal Vetterstraat en het Kattenlaantje, dan de 
woonboten aan het Jaagpad, het industriegebied en 
dan de tuin. 
Er was een jongen hier met het Downsyndroom, 
Frans Nieuwenhuis, die als tuinman voor Ons Buiten 
werkte. Als hij jarig was, zette hij een potje neer bij 
Schäfer, de kruidenier. Daar stond dan op: 

“Frans is jarig!” Mensen konden er dan een muntje 
in doen. Maar wat deed hij? Hij had ook een potje bij 
de melkboer neergezet. Daar hadden mensen hem 
op aangesproken. Maar hij zei: ´Ja, maar sommige 
mensen komen wel bij de melkboer, maar niet bij de 
kruidenier!´

Burenhulp
Burenhulp is hier heel normaal en vanzelfsprekend. 
Als er wat is, help ik wel even met de geiser, de wa-

terleiding, gasflessen, zon-
nepanelen: hoe het allemaal 
in elkaar zit, hoe het werkt. In 
het najaar hebben we nog een 
grote stronk uit de tuin van de 

buurvrouw verwijderd. Dat doe je samen. Met Arie 
en Hennie, de achterburen, hebben we goed contact. 
We wisselen plantjes uit, tips en nieuwtjes. Als je op 
de tuin komt aanfietsen, groet je gewoon iedereen. 
Dat geeft een saamhorigheidsgevoel! a

Noot van de redactie: 
Vanaf 1956 werd de Nieuwe Meer aan de noord-
zijde sterk vergroot door zandwinning. Een groot 
deel van de Riekerpolder werd hiervoor ver-
graven tot Riekerplas, die onderdeel werd van 
de Nieuwe Meer. Ook de Riekermolen uit 1636 
moest in 1956 hiervoor verdwijnen en verhuisde 
naar de Amsteldijk bij de Kalfjeslaan. Het gewon-
nen zand werd gebruikt voor de ophoging van de 
Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Sinds-
dien heeft het meer een diepte tot zo’n 35 meter. 
De Westelijke Tuinsteden bestaan uit zes wijken 
met een eigen ruimtelijke en functionele op-
bouw: Bos en Lommer, Slotermeer, Geuzenveld, 
Slotervaart, Overtoomse Veld en Osdorp. Sinds 
2010 maken deze wijken, behalve Bos en Lom-
mer, deel uit van het stadsdeel Nieuw-West. De 
verschillende wijken zijn gegroepeerd rondom 
de Sloterplas, die gegraven werd voor de zand-
winning ten behoeve van de ophoging van de 
tuinsteden. De Sloterplas met het omliggende 
Sloterpark vormen het hart van de Westelijke 
Tuinsteden. 
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Weten jullie nog dat Spikkel 
de egel bij de opvang zat? En 
dat we hem uit gingen zetten 
op Ons Buiten? Nou, dat heb-
ben we gedaan op zaterdag 
12 april. Maar… wees ge-
waarschuwd: dit verhaal loopt 
niet zo goed af…

Zaterdag 12 april gingen we met 
een heus ‘egelrescueteam’ naar 
vogel- en zoogdierenopvang ‘De 
Toevlucht’ in de Bijlmer: Else, 
haar vriendinnetje Sophie, grote 
zus Milou (die heel veel van 
egels weet), moeder Anne Marije 
en ik. De Toevlucht is overigens 
een leuke plek om een keer 
naartoe te gaan. Op zaterdag 21 
juni hebben ze een open dag. Op 
hun website toevlucht.nl kun je 
lezen wat ze precies doen:
‘Stichting de Toevlucht is 
opgericht in 1989 met als doel 
zieke, gewonde en jonge vogels 
te helpen, die verwond zijn 
geraakt door het verkeer, tegen 
ramen zijn gevlogen, ouderloos 
zijn of door ziekte hulp nodig 
hebben. We laten ze revalideren, 
aansterken, opgroeien en leren 
ze natuurlijke vaardigheden aan. 
Hierdoor kunnen we 65% van de 
ingebrachte vogels weer gezond 
vrijlaten in de natuur.  Inmiddels 
vangen wij vierduizend vogels 
per jaar op. In 1997 kwam de 
vraag of we ook egels wilden 
opvangen uit groot Amsterdam. 
Deze stekelige vrienden worden 
nu met vierhonderd stuks per 
jaar binnengebracht.’
Eenmaal op De Toevlucht bleek 
Spikkel al voor ons klaar te 

staan. Wat was hij gegroeid! En de mevrouw van de 
opvang had ook een vrouwtje voor Spikkel uitge-
zocht. Een egeltje met blauwe nagellak op haar 
rug als merkteken. Haar mochten we ook meene-
men. Zo had Spikkel tenminste wat gezelschap op 
de tuin, en misschien konden deze twee wel voor 
nageslacht zorgen: hoe meer egels, hoe beter! Dit 
vrouwtje kreeg meteen de naam Stekel. Toepas-
selijk, niet?
Spikkel en Stekel konden uit hun hokjes en moch-
ten in de twee bakken die wij mee hadden geno-
men. Wat waren ze rustig! Reuze lief hoor, van die 
egeltjes die niet bang zijn voor mensen. Anne Marije 
vroeg of ze ook een egel mee mocht voor haar tuin 
in Amstelveen, maar wat bleek: alle egels waren op! 
De rit van De Bijlmer naar Ons Buiten duurde erg 
lang door afgezette wegen, maar dat vonden Else 
en Sophie helemaal niet erg. Ze zaten allebei met 
een egel (in een bak) op schoot! Toen we op Ons 
Buiten kwamen, hadden we al snel veel bekijks. 
Spikkel en Stekel werden onderweg naar de Hille-
gondalaan door velen bewonderd. En op onze tuin 
aangekomen, stroomden alle buren toe. Het werd 
een hele happening. Nu kwam het moment waar 

de meiden erg naar uit hadden 
gekeken: ze mochten de egeltjes 
nog even op schoot hebben, 
voordat we ze gingen uitzetten. 
Dat was het einde voor ze. Na 
een poosje vond Else dat het 
tijd werd en we zetten Spikkel 
en Stekel voor de takkenwal 
op onze tuin. Even bleven ze 
stil zitten, en toen, alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld 
was, kropen ze er samen in. Dag 
egeltjes! We zorgden nog voor 
een schaal water en een loop-
plank in de sloot en moesten 
toen helaas weer naar huis. Het 
voelde goed: we hadden Spikkel 
en Stekel naar een prachtig plek-
je gebracht! Alleen. Het verhaal 
is nog niet klaar. Want. 
Drie dagen later kreeg ik een 
sms’je van onze buren. Dick had 
een egel zien drijven in de sloot 
achter hun huisje… Hij had hem 
eruit gehaald en zag dat het 
Spikkel was: geen blauwe nagel-
lak op de rug. Nee hè? Else was 
die middag weg en zou pas laat 
thuiskomen. Wat te doen? Ik ben 
naar de tuin gefietst en heb de 
verdronken Spikkel opgehaald. 
Toen ik met een zware, dode 
egel in een plastic tas door het 
Amsterdamse Bos fietste, was ik 
bepaald niet blij. Die avond heb-
ben Else en ik Spikkel in onze 
achtertuin begraven. We waren 
er stil van. Het goede nieuws is 
dat Stekel nog leeft: die is door 
vele buren gespot. Laten we 
maar hopen dat zij een andere 
echtgenoot vindt en nog heel 
lang op Ons Buiten blijft wonen. 
Als we dat willen, moeten we 
veel egeltrappetjes gaan maken. 
Erik heeft het ons allemaal uitge-
legd, in een vorig nummer. Het 
belang hiervan is goed tot ons 
doorgedrongen! a

Hoe dom kan een egel zijn?

Voornaam: Hunter

Leeftijd: 11                        
                       

                       
 

Groep: 8                       
                       

                       
  

Waar op de tuin? Linalaan

Lievelingsboek: Percy Jackson, De laatste Olympiër

Lievelingsdier: hond                       
                       

   

Leukste om te doen op de tuin: voetballen en tikkertje

Lievelingskleur: blauw

Dit koop ik in de kantine: snoep en ijs

TEKST EN FOTO’S: SONJA BIJENHOF

Links: Spikkel en Stekel. Middenonder: Anne Marije. Laatste foto: Else, Milou en Sophie.



Zwiebel
In de tweede of misschien wel de derde klas 
van de middelbare school leerde ik het Duitse 
woord voor ui: Zwiebel. Die Zwiebel, meer-
voud: Zwiebeln. 
Je begrijpt vast dat toen de leraar dat woord 
hardop voor de klas uitsprak, het niet meer 
goed kwam met de Duitse les.
Zwiebel werd een stopwoordje; in elke zin 
gebruikten we het woord: Gutenmorgen Herr 
Zwiebel... dass ist sooooo zwiebel! 
Ik geloof dat de leraar eventjes overspannen is 
geweest.

Toen ik thuiskwam en aldaar doorging met het 
gezwiebel, vertelde mijn vader een verhaal van 
hem vroeger op school. Hij zat in de derde van 
het gymnasium en had totaal geen zin meer 
in het schoolgebeuren. Er was de volgende 
dag een belangrijk proefwerk Latijn (of was 
het Duits?) en mijn vader wilde daar niet voor 
gaan leren. Toen zei een klasgenoot: ‘Je moet 
een halve ui onder elke oksel doen. Dan word 
je lijkbleek en mag je misschien naar huis.’ Ha, 
dacht mijn vader, dat is het proberen waard. 
Voor het proefwerk ging hij naar de wc om 
de uien te installeren. En inderdaad, lijkbleek 
kwam hij terug. En stinkend en kotsmisselijk. 
Hij mocht naar huis, maar was dagen uit de 
roulatie. Het volgende proefwerk heeft hij maar 
weer gewoon geleerd.

We hebben pak hem beet drie soorten uien: 
de gewone ui (rood, wit en geel), de sjalot en 
de bosui. De sjalot heeft de meest verfijnde 
smaak. Bosuien worden vaak rauw gebruikt - 
in dunne ringetjes gesneden door salades of 
noedelgerechten. 
De gele ui gebruiken wij het meest. Vergeleken 
met andere landen, gebruiken wij de ui maar 
matig. Wij fruiten hooguit een beetje ui mee als 
basis voor een saus. Dat is eigenlijk jammer, 
want er zijn honderden gerechten waarbij de 
ui het hoofdbestanddeel is. En dat zou toch 
ook echt iets voor de zuinige Nederlander zijn. 
Want uien kosten bijna niets en zijn het hele 
jaar door verkrijgbaar, omdat je ze zo goed 
kunt bewaren (droog, koel en donker).

Of gebruiken wij zo weinig ui omdat we het 
vervelend vinden dat je zo moet huilen van 
uien snijden? Van een hele ui huil je niet, van 
een aangesneden ui wel, dat komt doordat 
er dan zwavelzuur vrijkomt. En ja daar ga je 
van huilen. Het schijnt dat als je de kraan laat 
lopen tijdens het uien snijden je niet zo moet 
huilen. Wat ook helpt, is tijdens het snijden 
water in je mond houden. Ik huil gewoon hoor; 
van huilen blijf je mooi. 
Johannes van Dam vertelt in zijn eetbijbel ‘De 

Moes & Meer
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Dikke Johnannes’ een verhaaltje over Mary 
Queen of Scots. Toen ze vijf jaar was, werd ze 
uitgehuwelijkt aan de kroonprins van Frankrijk. 
Mary kreeg een hofdame toegewezen die 
haar elke ochtend uien liet snijden. Door dat 
huilen zou ze mooi blijven. Ze moest overigens 
wel witte handschoenen aan, want anders 
zou het uiensap haar tere handjes bescha-
digen. Aaaah: zielig! Zie je haar staan in de 
vroege ochtend op een krukje met haar mooie 
prinsessenjurk en witte handschoentjes aan? 
Zoet de uien aan het snijden en maar huilen en 
dan was ze ook nog bij haar moeder wegge-
haald. Arm kind!

Wij gaan een grotemensenuienrecept maken.

Het leuke van die huilende ui is dat als je 
hem met liefde behandelt, hij uiteindelijk zoet 
wordt. Het volgende recept heb ik van chefkok 
Nigel Slater:

Uien met saucijzen
8 saucijzen
boter
5/6 grote uien, of meer
glas wijn
250 ml bouillon
2 eetlepels bloem
peper/zout
paar laurierblaadjes
5 geplette jeneverbessen
dijonmosterd

Bak in een klont boter de saucijzen rondom 
bruin en haal ze uit de pan.
Snij ondertussen de uien in ringen.
Bak in het bakvet van de worsten de uien op 
laag vuur. Dit duurt zo’n half uurtje. Op deze 
manier worden ze heerlijk zoetig.
Zet dan het vuur hoog en bestrooi de uien met 
bloem, doe na een minuutje de wijn en bouil-
lon erbij en blijf roeren tot er een gebonden 
saus ontstaat. Maak op smaak met zout en 
peper.
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Doe de uien in een braadslee, leg de worsten 
ertussen en duw er her en der een laurierblad 
en wat jeneverbessen tussen.
Zet ongeveer 40 minuten in een voorver-
warmde oven van 180 graden.
Heerlijk met romige aardappelpuree en een 
dot scherpe mosterd. 

 

Hoe we aan woorden komen, is toch wel heel 
leuk. In het Latijn was het woord voor ui, cepa 
of unio. Dan komen er twee taalstromingen. 
Uit het woord cepa komt in de middeleeuwen 
het woord cipolla en daarna het woord Zwiebel 
(in het Noorden van Nederland zeggen ze nog 
steeds siepel). Unio wordt onion (Engels), oignon 
(Frans) en in het Vlaams ajuin. Bij de Nederlan-
ders werd het ui. Grappig hè?

ui, cepa, unio

Het lekkerste en simpelste zomertaartje
Zomer! Rood fruit in in overvloed!
Wat gaan we daarmee doen? 
We kunnen het vers eten, of we kunnen de 
vruchtjes door de yoghurt doen. Ook lekker: 
aardbeien op een witte boterham of op een 
beschuitje met (veel) suiker. We kunnen jam 
maken, sausen en gelei! Genoeg om die hele 
vruchteloze winter mee door te komen. En we 
maken taarten en gebak natuurlijk. 
Maar nu willen we een snel zoet hapje voor de 
schoonouders die vanmiddag opeens langs-
komen.

Wat hebben we nodig:
6 plakjes roomboterbladerdeeg
2 eetlepels suiker
1 losgeklopt ei
1 bakje mascarpone
2 zakjes vanillesuiker
veel vers zomerfruit: aalbessen, frambozen, 
bramen, bosbessen en aardbeien of een van 
deze, of twee, of meer, of wat je maar hebt
poedersuiker

Stap 1: verwarm de oven voor op 180 graden.

Ontdooi de bladerdeegplakjes. Maak ze 
aan elkaar vast. De plakjes over elkaar heen 
leggen en aandrukken. Of: maak er een bal 
van en rol deze uit tot een mooie dunne lap. 
Leg deze lap op een met bakpapier bedekte 
bakplaat en prik er een heleboel gaatjes in met 

een vork. Dan bestrijk je de lap met het ei. Nu 
alleen nog suiker. Strooi suiker over de lap tot 
die met een dun laagje bedekt is.
Nu in de oven; dit gaat snel! 10 tot 15 minuten. 
Als het baksel een mooie goudgele korst 
heeft, haal je de bakplaat eruit.
Nu goed af laten koelen (half uurtje of zo).

Stap 2: doe de mascarpone in een bak. Strooi 
de zakjes vanillesuiker erbij. Klop met de mixer 
tot een gladde massa. Dit spulletje strijk je uit 
over de afgekoelde bodem.
Stap 3: versier de mascarponelaag met vers 
fruit. Bestrooi licht met poedersuiker.

Iedereen, echt iedereen vindt dit lekker!
Er is één klein nadeeltje aan dit verukkelukke 
hapje; je kunt het niet eten met mes en vork. 
Het kan alleen maar met je handen, wat 
natuurlijk het grote gevaar van morsen met 
zich meebrengt. Aardbeien en bramen op je 
schone witte zomergoed. Ai ai... 
Maar daar weet schoonmoeder dan wel weer 
raad mee!
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Agenda
Vanaf Maand  Tot en met        Dag  Activiteit  Locatie Aanvang
30 juni        25 augustus       maandag Bridge  Zaal 19.30 uur
              12 augustus       dinsdag Tekenen  Zaal 19.30 uur
8 juli         12 augustus       dinsdag Sport & Spel Veld 19.00 uur
9 juli         13 augustus       woensdag Kinderknutselen Zaal 13.30 uur
           woensdag Jeu de Boules Veld 19.00 uur
9 juli         13 augustus       woensdag Voetbalwedstrijd  Veld 19.00 uur *
2 juli         27 augustus       woensdag Spellenavond Veld 20.00 uur *
10 juli         14 augustus       donderdag Sport & Spel Veld 19.00 uur **
              14 augustus       donderdag Sjoelen  Zaal 19.30 uur
4 april       26 september    vrijdag Klaverjassen Zaal 20.00 uur
           zaterdag Jeu de Boules Veld 13.00 uur
5 april 6 september    zaterdag Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
     Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur afhalen 
     inschrijfvolgnummer in de kantine.  
  
Wisselende activiteiten
 Maand          Dag  Activiteit  Locatie Aanvang
12 juli          zaterdag Quizavond Zaal 20.00 uur
13 juli          zondag Zeskamp  Veld 10.00 uur
13 juli          zondag Crea  Zaal 19.30 uur
13 juli          zondag WK – Finale Zaal 21.00 uur
19 juli          zaterdag Feestavond  Zaal 20.00 uur
20 juli          zondag Crea  Zaal 19.30 uur
21 juli          maandag Crea  Zaal 19.30 uur
26 juli          zaterdag Kinderfietstocht  14.00 uur
26 juli          zaterdag Bingo  Zaal 20.00 uur
27 juli          zondag Kindervissen  10.00 uur
27 juli          zondag Voetbaltoernooi Veld 13.00 uur
30 juli          woensdag Winkelbusreis  10.00 uur
30 juli          woensdag Opbouw Fancy Fair Veld 10.00 uur
2 augustus          zaterdag Fancy Fair Veld 12.00 uur
9 augustus          zaterdag Feestavond  Zaal 20.00 uur
10 augustus          zondag Crea  Zaal 19.30 uur
12 augustus          dinsdag Tekenen – Expo Zaal 19.30 uur
16 augustus          zaterdag Familiedag  10.00 uur
23 augustus          zaterdag Bingo OP = OP Zaal 20.00 uur

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en de Nieuwsbrief.
 Opmerkingen
• Overleg met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neem contact op met de secretaris, bij voorkeur 
per mail: secretariaat@ons-buiten.nl.
Toelichting
1. Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.
2. Inschrijving aspiranten (toekomstige leden). Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de 
maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een inschrijf-
volgnummer afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in de zaal met het verstrekken 
van informatie aan de aspiranten. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient dus tijdig aan-
wezig te zijn. Alleen met een inschrijfvolgnummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant van 
tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 17,50 en dienen contant te worden voldaan. 
Er is geen pinbetaling mogelijk.
NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van Volkstuinders voordat u 
zich laat inschrijven op Ons Buiten. Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.
nl bij inschrijving. Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en aans-
luitend inschrijven duurt meestal minimaal 1 uur. Dit is uiteraard afhankelijk van het aantal 
geїnteresseerden.

Excursies Oeverlanden
Zondag 24 augustus
Waterdieren 11.00 - 12.30 uur
Deze dag kunt u kennismaken met 
de geheimzinnige onderwaterwereld 
onder leiding van Kees Wabeke en 
JanKees van Dijk. Met schepnet 
gaan we op zoek naar waterdie-
ren en insecten, die daarna in ‘De 
Waterkant’ onder de microscoop 
worden bekeken. Niet alleen interes-
sant voor kinderen.
Vrijdag 29 augustus
Nachtvlinders 20.00 - 23.00 uur
Nachtvlinders vliegen vooral ’s 
nachts en zijn vaak minder opval-
lend gekleurd. Hoe je echt zeker kan 
weten dat je met een nachtvlinder 
hebt te maken, gaat Trees Kaizer 
uit de doeken doen. Met behulp van 
een wit laken gaan wij op zoek. In 
‘De Waterkant’ gaan wij de vlinders 
bekijken, waarna wij ze weer 
vrijlaten.
Zondag 21 september
Cultuurhistorie aan de Sloterweg 
11.00 - 13.00 uur
De Sloterweg vormt de noordgrens 
van de Riekerpolder en dateert uit 
de 12de eeuw. In de 20ste eeuw is 
de Sloterweg voor een deel gesloopt 
ten gevolge van het Algemeen 
Uitbreidingsplan van Cornelis van 
Eesteren uit 1934. We gaan per 
fiets vanaf de Overtoomse sluis, 
waar de Sloterweg ooit begon, naar 
het dorp Sloten. We stoppen waar 
nodig voor nadere bestudering van 
oude foto’s en de huidige situatie. 
Deze excursie is niet geschikt voor 
jonge kinderen vanwege de lastige 
verkeerssituatie langs een flink deel 
van de Sloterweg. Verzamelen hoek 
Surinamestraat en Sloterkade.
Onder leiding van Nico Jansen. Tel. 
06202897

Amsterdamse Bos
10 juli t/m zaterdag 6 september 
BosTheater speelt een toneel-
stuk ‘De laatste zomer’ in Open-
luchttheater Amsterdamse Bos
Van 10 juli (premiere 17 juli) tot en 
met 6 september 2014, dinsdag t/m 
zaterdag, aanvang 21.30 uur.
Iedere vrijdag geeft de regisseur een 
inleiding op de voorstelling.
Aanvang 20.30 uur.
Adres: De Duizendmeterweg 7, 

*Niet op 30 juli / **Niet op 31 juli
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Helpt gronddoek nou echt tegen onkruid? 
Het helpt bij goede toepassing. Bedoel je antiwor-
teldoek, dan helpt dit tegen onkruiden als je dit 
oppervlakkig ingraaft. Uiteindelijk zal na enkele 
jaren onkruid hier doorheen groeien. Gronddoek 
(landbouwplastic?) helpt niet echt. Wortels en zaden 
blijven nog lang in tact. Lastige onkruiden bestrij-
den is mij het beste bevallen door één jaar aardap-
pelen te poten. De aardappelen zuigen de grond 
leeg, waardoor de onkruidwortels oppervlakkiger 
komen te liggen en dan makkelijker verwijderd 
kunnen worden. 

Waarom baggeren we eigenlijk? 
Dit is volgens de wet verplicht om de sloten op 
diepte te houden. Het park kan dan goed worden 
ontwaterd.

Bestaat er ook allergievrij gras?  
Nee, alle grassen produceren pollen.
 
Hoe komt het dat skimmia vergeelt en kun 
je er iets tegen doen? Dit is moeilijk te zeggen. 
Het kan door droogte komen of door nabijheid van 
een grote conifeer.

Waarom is round-
up zo slecht en is er een alternatief? Round-
up blijkt giftig te zijn voor insecten. De werkzame 
stoffen blijven lang in de grond en komen bij insec-
ten terecht. Het veroorzaakt waarschijnlijk sterfte 
bij bijen. (Voor meer info: in het vorige nummer 
hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed, 
red.)
 
Kun je nu nog planten verplaatsen?  
Bij nood kan dit en dan de bloemen verwijderen, 
zodat de plant beter kan aanslaan!
 
Wat moet je doen als je een wespen-
nest ontdekt? Als het nest op een plaats ontstaat 
waar het geen gevaar oplevert, dan laten zitten. 
De wespen komen op deze plek niet meer terug. 
Wespen zijn zeer nuttig. Zij vangen insecten die 
ze naar het nest brengen. Als beloning krijgen zij 
een beetje suiker van de koningin. Als de koningin 
sterft, dan zoeken de wespen aan het einde van de 
zomer de suiker op in onze frisdranken.
 
Is een Cotinus cogigria geschikt bij ons?
Ja hoor, die kun je toepassen.

Waardoor komt de grote hoeveelheid kroos 
in de sloten? Ik denk door de bemeste tuinaarde 
die veel tuinders gebruiken. Een deel van die 
meststoffen komt in de sloten terecht. De krooslaag 
verstikt het slootleven. Je kunt dit kroos verzamelen 
en composteren. Het is stikstofrijk!

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Noot van het secretariaat
Ha, het is weer weekend en dan 
gaan we naar de tuin! Kijken hoe het 
groen, de bloemen en de moestuin 
er bijstaan. Boodschappen naar bin-
nen brengen en fijn dat het ’s mor-
gens vroeg nog zo heerlijk rustig is. 
De ‘werkbeurters’ komen zo en dan 

1182 DC Amstelveen.
Kassa, Restaurant en Cafe vanaf 
18.30 uur geopend. 
Bij twijfelachtig weer kun je vanaf 
18.00 uur bellen: 020 6433286. Of 
raadpleeg bostheater.nl voor het 
actuele weerbericht.
Zaterdag 26 juli 10:00 uur
Ridammerhoeve
Maak van je wekelijks boodschap-
pen doen een uitje en kom op 
zaterdag naar de gezellige boe-
renmarkt. Vanaf 10:00 uur kun je 
terecht voor heerlijke, verse biolo-
gische producten. Groenten en fruit, 
brood, geitenzuivel en vlees, maar 
ook biologische kruiden, Italiaanse 
streekproducten. 
Woensdag 30 juli 14:00 uur
Speur buiten naar kleine kriebeldie-
ren en onderzoek de dieren in het 
Boslab. Het Boslab is de zomer-
tentoonstelling in De Boswinkel. Dit 
avontuur is geschikt voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Kosten € 4,50 per 
deelnemer. Start in De Boswinkel. 
Aanmelden: 020-5456100.

Maandag 18 augustus 
Olafur Arnalds treedt op bij Live at 
Amsterdamse Bos in het Open-
luchttheater. Na de zeer geslaagde 
try-outs van 2013 gaat in 2014 de 
programering verder met intieme 
magische Bosconcerten in het 
Openluchttheater.

is er gelijk meer reuring.  Snel alles 
opbergen en nog een aantal zakelijke 
tuinbeslommeringen, voordat ook 
ik heerlijk in de tuin kan wroeten 
en even kan relaxen, zo nu en dan. 
In de lanen bevinden zich obstakels, 
fietsen en karren en hier en daar ook 
een hoop zand of stenen die er niet 
horen. Obstakels kunnen niet in de 
lanen blijven staan. Natuurlijk is even 
laden of lossen prima, maar zet de kar 
of kruiwagen dan wel weer terug op 
de plek waar deze hoort… Juist, bij 
de werf. Dat geldt ook voor het lenen 
van tuingereedschap: terugbrengen 
naar de werf natuurlijk!  En verwij-
der overhangende takken, vooral aan 
de voorkant van de tuin

Dan nog wat
Iets anders…. Fietsen in de lanen is 
niet toegestaan; dit mag wel in de 
hoofdlanen, maar niet in de zijlanen. 
Laat honden niet los lopen. De 
kleintjes niet, en ook de grote honden 
die wel luisteren niet. Dan kunnen ze 
ook niet tegen mijn haag plassen als 
je bezig bent met uitlaten waar dat 
wel mag. En je neemt uiteraard een 
schepje of zakje mee. De vlinder-
tuin is een wandeltuin, en zeker geen 
speeltuin. Deze is belangrijk voor 
educatie en zeker ook van belang 
voor het Natuurlijk Tuinieren. Het 
is dus niet handig om kinderen daar 
zonder toezicht te laten spelen. En op 
de lanen, daar mogen alleen schelpen 
liggen.  Dus als je van mening bent 
dat er op het pad voor je tuin plas-
sen staan als het heeft geregend, dan 
mag je daarop schelpen aanbrengen. 
Geen grind, niet groot en ook geen 
fijn grind. Dus haal het weg en zorg 
voor vervanging. Open vuur en vuur-
korven zijn ten strengste verboden. 
We hebben met elkaar een prachtig 
tuinpark. Zullen we het zo houden? 
Net zoals we al met elkaar hebben 
besproken en afgesproken. Dat is niet 
moeilijk: denk na en als je twijfelt of 
iets mag, dan kijk je in de reglement-
en van de Bond van Volkstuinders en/
of in het huishoudelijk reglement van 
Ons Buiten. 
Maar dat wist iedereen natuurlijk al-
lemaal wel. Dank voor de afspraken 
en nog meer voor het nakomen hier-
van. Ik kan weer rustig aan de slag of 
echt relaxen!
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Het is prachtig weer, 
kinderen spelen op het 
grote veld, de tuin ligt 

er mooi bij en toch bekruipt me 
een akelig gevoel van ontevre-
denheid. In onze tuin is bijna 
niets meer zoals het was toen we 
hem kregen. De coniferen aan de 
laan hebben plaatsgemaakt voor 
een ijle haag van spirea, prunus, 
budleia en kamperfoelie. We heb-
ben het toegangspad verlegd, het 
gazon is geen modderpoel meer, 
we hebben planten toegevoegd, 
weggehaald of verzet. Voor de 
kinderen is er een grasveldje met 
madeliefjes, ereprijs en paarden-
bloemen om te plukken. Er is 
een schommel en rekstok, en 
ergens verstopt staat een zand-
bak. Voor de keuken hebben we 
een verhoogd groentebed, in een 
bak omgeven door antikonijnen-
gaas. (Ik heb niets tegen een in-
dividueel konijntje, maar kan er 
slecht tegen als alle jonge aan-
plant wordt opgegeten.) Klinkt 

allemaal prachtig, toch?
Toch wordt het na zeven jaar 
tijd voor verandering. We willen 
meer. Meer vlinders, meer bijen, 
meer hommels, meer kikkers, 
meer padden en meer vogels. 
Mollen, woelmuizen en een en-
kele rat vind ik tegenwoordig ook 
wel best. We willen meer ruimte 
voor natuurlijke beplanting, en 
we willen de gekweekte groenten 
vaker zelf opeten. Het is een hele 
uitdaging, maar daar deinzen we 
niet voor terug. Dus de boel gaat 
weer op de schop.

Groenten per m2
Het antikonijnengaas om onze 
groentebak vond iedereen lelijk. 
Wij ook. Verder was de bak te 
breed om overal makkelijk bij 
te kunnen. Dus zijn we op zoek 
gegaan naar een alternatief. Nu 
is tegenwoordig stadstuinieren 
helemaal hip en hot. Op platte da-
ken en op overgeschoten stukjes 
bouwgrond verrijzen kleine tuin-

tjes. Ze zijn vaak niet groter dan 
een vierkante meter en kniehoog. 
Deze vierkantemetertuin kun je 
heel makkelijk bewerken van-
wege de handige grootte en de 
geringe diepte. Je hoeft niet ie-
der jaar te spitten en het verwij-
deren van onkruid is heel sim-
pel. Bovendien wordt er gezegd 
dat de oogsten fenomenaal zijn. 
‘Eerst zien, dan geloven’, hoor 
ik je denken. En dat is nu precies 
wat we gaan uitproberen.
De vierkantemeterbakken maak 
je zelf van planken van pellets of 
(oud) steigerhout. De bakken zijn 
15-25 centimeter hoog en krijgen 
een simpele vakverdeling van 
ongeveer 30x30 centimeter. Om 
een goed resultaat te verkrijgen, 
moet je de bak vullen met een 
magisch mengsel, bestaande uit 
1/3 compost, 1/3 turfmolm en 1/3 
vermiculiet. Dit geheel is goed 
in staat om water op te nemen en 
ook weer gedoseerd af te staan. 
Aarde komt er dus niet aan te pas. 

Meer is beter
Om je eigen groente te verbouwen, moet je 
even investeren. Dankzij de opkomst van de 
rage ‘stadstuinieren’, waarbij Amsterdammers 
hele groentebedden op hun dakterras instal-
leren, vliegen de tips en trends je om de oren. 
Ook Erik is om en gooit zijn hele tuin weer eens 
ondersteboven.

TEKST EN FOTO’S ERIK HOOIJBERG
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Vermiculiet is een soort mica 
die gebakken wordt en popcorn-
achtige vormen aanneemt. Het 
kant-en-klare mengsel is overi-
gens niet echt goedkoop, maar 
kan jaren dienstdoen en schijnt 
alles uit te maken voor een rijke 
oogst op een klein oppervlak. 
Zelf hebben we cocopeat gebruikt 
in plaats van turfmolm. Cocopeat 
en vermiculiet is dicht bij ons 
tuinpark te koop. Afhankelijk van 
de grootte van de planten die je in 
je bak zet, kun je er per vak meer 
of minder in kwijt. Radijs met 
veel exemplaren (16 stuks) in een 
vakje, broccoli geheel alleen. Na 
de oogst van de groente, voeg je 
wat compost toe en kun je meteen 

weer iets inzaaien of planten. Een 
succesvolle oogst is de prachtige 
beloning, terwijl je de minkukels 
snel kunt vervangen. Omdat je 
precies weet waar je de groenten 
hebt ingezaaid of geplant, is het 
heel eenvoudig om onkruid te 
verwijderen.

Kindertuin ‘anders’
De vierkantemetermethode 
leent zich bij uitstek voor tui-
nieren met kinderen. De bedden 
zijn niet te groot voor de korte 
armpjes, en bovendien kun je er 
makkelijk omheen lopen. Elk 
vakje kan met iets anders worden 
ingezaaid of beplant. En je kunt 
een boeiende afwisseling maken 

met bloemplanten. Denk eens 
aan ronde worteltjes, courgette, 
radijsjes, rode bietjes of snijbiet. 
Afgewisseld met viooltjes, afri-
kaantjes, goudsbloemen, cosmea 
en juffertje in het groen. En voor 
de snelheid - kinderen zijn im-
mers ongeduldig - tuinkers, sla en 
spi-nazie. In de kindertuin zou ik 
niet meteen beginnen met ‘lastige’ 
groenten zoals andijvie, spruitjes 
of snijbonen. Ook kinderen heb-
ben behoefte aan een beloning na 
het werken in de tuin. 
Snijbonen werden vroeger bij 
ons thuis vaak scheermesjes ge-
noemd, zeker als ze uit een weck-
pot kwamen. Mijn zusje en ik 
deden vaak wedstrijdjes met de 

Natuurlijk Tuinieren

Botanische illustraties uit de 19e eeuw van alles wat we zelf zouden kunnen verbouwen in een moestuin en een kas: edenportland.com.
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snijbonenmolen. De een duwde 
de bonen in de kleine of grote 
vakjes, en de ander draaide zich 
een ongeluk. Met tijd als grote 
tegenspeler. Aan rode bieten heb 
ik ook een mooie herinnering, of 
eigenlijk twee. Vanzelfsprekend 
de rode drollen op het plateautje 
van het vlakspoeltoilet, en een 
mooi rood gespat plafond in de 
pas geschilderde keuken, nadat 
de veiligheidsdop van de snel-
kookpan was afgeschoten… Pure 
nostalgie: vlakspoeltoilet en snel-
kookpan!

Bloemenweide
De overtollige aarde uit onze 
oude groentebak hebben we deels 

verspreid over de tuin om kuilen 
en gaten mee op te vullen. Een 
ander deel hebben we op een 
hoop gebracht en ingezaaid met 
een mengsel van inheemse een- 
en tweejarigen en vaste planten. 
Dat zaadmengsel, verkregen bij 
Natuurmonumenten, bevat vele 
bloemplanten die aantrekkelijk 
zijn voor insecten, zoals wilde 
bijen en vlinders, en voor allerlei 
vogels. We zullen zien wat dat 
gaat worden. Zo maken we ruim-
te voor ‘intensieve’ groenteteelt, 
gecombineerd met een kleinscha-
lige bloemenweide. Kom gerust 
eens kijken: over de heg, tijdens 
de Open Tuinendag of gewoon 
als we lekker bezig zijn met het 

bedenken van nieuwe plannen, 
het kijken naar bijen, hommels 
en vlinders, of het nagenieten van 
het uitgevlogen broedsel van de 
koolmezen.a

Internetbronnen: 
www.AVVN.nl (de groentjes 
Kindertuinen, Moestuin4Kids 
en Bloemenweide) en 
www.natuurmonumenten.nl.
Boek: 
‘Tuinieren met de vierkante-
meterbak’, Mel Bartolomew
Veltman Uitgevers, 2014. 

Botanische illustraties uit de 19e eeuw van alles dat we zelf zouden kunnen verbouwen in een moestuin en een kas: edenportland.com.
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FOTO’S: RUUD VAN BUUREN             TuinKunst was weer een enorm succes! Uiteindelijk met prachtig weer, muziek en heel veel kraampjes met kunstige koopwaar.

Beeldreportage
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Op dit moment zijn wij bezig 
foto’s van Ons Buiten te 
archiveren. Hoewel we al 

een aardige collectie bezitten, 
zijn wij ervan overtuigd dat er nog 
genoeg mooie plaatjes bij onze 
tuinders liggen! Daarom willen wij 
graag iedereen oproepen deze 
foto’s met ons te delen.
Hoe? Een aantal van jullie zal 
de foto’s al gedigitaliseerd heb-
ben en op een computer hebben 
staan. Deze kun je mailen naar 
beeld@ons-buiten.nl of aanleve-
ren op een USB-stick. Deze stick 
krijg je natuurlijk weer terug.
Mocht je foto’s hebben, maar 
niet gedigitaliseerd, dan kun je 
deze inleveren. Wij scannen deze 
foto’s dan in voor in ons archief 
en vervolgens krijg je de foto’s 
weer terug. Ook hiervoor kun 
je een mail sturen naar beeld@
ons-buiten.nl.  Je kunt je foto’s 
inleveren bij Gaby de Bast of ze 
worden bij je tuin opgehaald.
Iedereen alvast bedankt voor zijn 
bijdrage!

Oproep 

beeld@ons-buiten.nl

FOTO’S: RUUD VAN BUUREN                     TuinKunst was weer een enorm succes! Uiteindelijk met prachtig weer, muziek en heel veel kraampjes met kunstige koopwaar.



       

BUITEN

OPROEP
Voor Ons Buiten zijn wij nog op zoek naar leuke bijdrages.
Dus heb je een leuk verhaal, tip, suggestie, een leuke of mooie 
fotoreeks: laat het ons weten. Ook is het leuk als je dochtertje 
of zoontje op de Groentjespagina zou willen staan. Voor de ru-
briek Binnen in Ons Buiten kunnen we ook nog heel veel mensen 
gebruiken om de komende nummers hun verhaal over leven op 
Ons Buiten te beschrijven. Een paar foto’s van je huisje en de tuin 
horen daar natuurlijk bij. Komend nummer zal gaan over buren. 
Dus alles staat in het teken van onze buren op en buiten Ons 
Buiten. Heb je een bijdrage of een tip? Mail dan naar:

redactie@ons-buiten.nll

Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer, dan nemen wij 
contact met je op. Nog een fijne zomer toegewenst! 

De redactie
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In dit themanummer: alles overLEZEN. Zo komen we de winter door!
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