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Van de voorzitter
Op veel volkstuinparken wordt volop getuinierd 
en van alles georganiseerd - uiteraard leuk voor 
de tuinders, maar aan bezoekers en anderen 
wordt ook gedacht. Er zijn veel leuke initiatieven 
waarbij het de ene keer gaat om het beschikbaar 
stellen van een tuin en huisje voor mensen van 
buiten; bijvoorbeeld cliënten van een verpleeg- 
en verzorgingshuis, of oud-tuinders, of familie 
van tuinders. Ook zijn er initiatieven waarbij tui-
nen worden aangepast aan mensen met een han-
dicap. Kortom: een volkstuinpark manifesteert 
zich breder, alleen men loopt er niet mee te koop 
dat het bijzonder is wat er op een volkstuin wordt 
gedaan. Er zijn ook verschillende voorbeelden 
van burenintegratie. Bewoners van de buurt 
maken daarbij volop gebruik van de volkstuinen, 
en dat kunnen naast bewoners ook bijvoorbeeld 
werknemers van omliggende bedrijven zijn. Eind 
augustus in Utrecht, tijdens het internationaal 
volkstuincongres Focus on Allotments, heb ik 
dat kunnen zien bij een bezoek aan ‘Tuinenpark 
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Ons Buiten Utrecht’. Een kinderdagverblijf, een kin-
derboerderij en volkstuinen vormen daar als het ware 
één geheel en worden ook door buurtgenoten fre-
quent bezocht. Eén buurtbewoner, zonder volkstuin, 
is zelfs actief in het bestuur. Ook amateurtuinders-
vereniging ‘De Hoge Weide’ is een mooi voorbeeld 
van integratie met de omliggende bedrijven: enkele 
bedrijven hebben zelfs een volkstuin in gebruik. Een 
geweldig initiatief is de speciale tuin die is ingericht 
voor de verbouw van groente voor de voedselbank. 
Tuinders vullen de opbrengst van deze tuin ook dik-
wijls aan met hun zelf verbouwde teelt. Kortom: volks-
tuinparken zijn niet alleen voor hun leden belangrijk. 
Tijdens het congres bleek dat de overeenkomsten 
met onze buurlanden groter zijn dan de verschillen. 
Dit werd ook duidelijk in vertoonde fi lms. Het bestuur 
is van plan om een deel van deze fi lms en de presen-
tatie van Chris Zijdeveld, voorzitter van de AVVN, in 
de zaal van Ons Buiten te vertonen. Daarom houden 
we jullie op de hoogte, in de volgende Ons Buiten en 
via de nieuwsbrief. 
Jan Pot
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TEKST: REDACTIE VAN ONS BUITEN

‘Onze buren? Welke 
buren?’ riepen de 
redactieleden in 

koor. Het zijn er nogal wat...  En 
bedoelen we dan de buren op 
Ons Buiten of de buren buiten 
Ons Buiten? Na heen en weer 
gediscussieer bedoelden we de 

buren buiten de ‘muren’ van Ons 
Buiten. Wie en wat woont en 
bivakeert daar nu allemaal? En 
weten die mensen wel van ons 
(buiten)bestaan? Het thema was 
al weer sneller geboren dan we 
doorhadden. Er werd wat afge-
gromd en gegniffeld, want laten 

Onze buren
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Hoe de redactie een thema bedenkt....
We hebben inmiddels zeven 
nummers van Ons Buiten 
gemaakt. Wij hebben er nog 
steeds veel lol in. En, we zijn 
eruit, themanummers wer-
ken goed! Dus zie hier: het 
burenthemanummer!
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we wel wezen, met je buren kun 
je maar beter op goede voet zijn 
en blijven. Na wat brainwaves 
bleken er veel meer buren te zijn 
dan we in één nummer kunnen 
aanstippen. Een paar hebben we 
eruit gepikt alwaar van verslag. 
De rest zullen we de komende 
nummers op een of andere mani-
er de revue laten passeren. Of 
we houden het thema er de ko-
mende jaren gewoon in; kunnen 
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Hoe de redactie een thema bedenkt....
we volgend jaar de andere buren 
eens bezoeken. Ook lijkt het ons 
leuk om een reportage te maken 
over een buurtfeestje oftewel 
een feestje in de laan. We weten 
dat er verschillende zijn, dus 
hierbij een oproep. Wie wil ons 
wat vertellen over jaarlijks te-
rugkerende laanborrels? Graag 
je reactie naar: 
redactie@ons-buiten.nl 
ovv buurtborrel. 
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Onze buren

TEKST: SONJA BIJENHOF

Paviljoen Aquarius.
De meeste tuinders kennen de strandjes aan de Nieu-
we Meer. Wat is het heerlijk om daar te zwemmen. 
Of om er met een hond te wandelen. Waarschijnlijk 
kent ook bijna iedereen het paviljoen Aquarius. Het 
staat bij het pontje naar Boerderij Meerzicht en het 
eerste strandje (vanaf ons tuinpark). Eigenaar is de 
familie Banshi/Gopal - deze familie is ook eigenaar 
van de snackbar bij het derde strandje.

Bekend met de buurt
De familie kwam in 1986 uit Suriname naar Ne-
derland. Na enkele omzwervingen belandde ze in 
Nieuw-Sloten (nu Slotervaart). Vier jaar later ver-
huisde het gezin naar het oude dorp van Sloten. 
Rakesh Banshi - één van de twee zonen van het 
gezin - kent de Oeverlanden uit die tijd: ‘Het hele 
gebied zag er ongeveer uit zoals nu bij de cruise-
zone. Er stonden toen nog heel veel bomen. Het was 
een ruige plek waar van alles gebeurde wat God ver-
boden heeft: feestjes, naaktzwemmen, sleutelen aan 
gestolen auto’s...’ Daar kwam verandering in toen 
het stadsdeel rond 2000 besloot dat er twee gedeeltes 
zouden komen: één voor natuur (het gedeelte waar 
onder andere Ons Buiten toe behoort) en het andere 
voor recreatie. Het puin werd weggehaald, er kwam 
een pontje, er kwamen strandjes, twee openbare aan-
legsteigers en een ‘boulevard’. En in dit recreatiege-
bied was er plek voor horeca. De Banshi’s schreven 
in op een openbare inschrijving en hun werd de ver-
gunning toegewezen. Het werkte in hun voordeel dat 

ze het gebied goed kenden.

Eerst zo, later zo
Het oorspronkelijke plan was een 
snackbar bij de eerste steiger, 
en een grand café bij het derde 
strandje. Uiteindelijk kwam er 
eerst, in 2002, een snackbar bij 
het derde strandje, en pas in 2005 
opende het paviljoen bij de stei-
ger van het pontje. Banshi vertelt 
hoe hij in 2004 bezoekers in het 
gebied heeft geteld, toen alles 
tegenzat bij de bouw van het pa-
viljoen. Samen met mensen van 
het stadsdeel telde hij er 3500, 
en er waren dagen dat er 4500 
tot 5000 mensen de strandjes 
bezochten. Allemaal gemiste 
omzet, dacht hij.

Hectiek
De snackbar was in de beginjaren 
een enorm succes. Daar hebben 
zeven mensen van de familie 
gewerkt: moeder Gopal, en de 
broer, twee zussen, vrouw en twee 
neven van Rakesh. En vanaf de 
dag dat het paviljoen opende, zijn 
er bijna elke dag belangstellende 
kopers geweest. Vijf jaar geleden 

had Rakesh de boel bijna van de 
hand gedaan. Hij was zeven da-
gen per week aan het werk en dus 
bijna niet meer thuis. Dat werd te 
gek, met twee jongens onder de 
tien. Daarom heeft hij de afgelo-
pen vier jaar niet meer zelf ge-
draaid, en de boel verpacht.

Toekomstplannen
Afgelopen november heeft hij de 
zaak weer overgenomen en bin-
nenkort wordt de boel verbouwd. 
De tekeningen zien er mooi uit, 
met gebruik van natuurlijke kleu-
ren en materialen. Boven wordt 
de plek voor ‘lunch en diner’ en 
de benedenruimte is bedoeld voor 
passanten. ‘Een strandpaviljoen 
dat zeven dagen per week, het 
hele jaar open is - ‘s zomers wat 
langer, en ‘s winters wat korter. 
Afhankelijk van de vraag en de 
drukte. Het moet geen Bloe-
mendaal worden, dat past niet in 
dit gebied, maar wel graag met de 
charme van Bloemendaal.’ a

www.paviljoenaquarius.nl
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TEKST: HESTER VLAMINGS

De Oeverlanden
Liesbeth Stricker is de huidige 
voorzitter. Zij is actief geweest 
in de politiek (naast haar werk 
bij de bloedbank) en was altijd 
al betrokken bij de Oeverlanden.
De Oeverlanden beginnen bij het 
hondenveldje voor Ons Buiten. 
Het stukje groen langs de honden-
vereniging, het Jaagpadbos (waar 
de Romafamilie nu zit), het stuk 
langs Amsterdam Surfing en On-
klaar Anker, het grote natuurdeel 
tussen de Oude Haagseweg en de 
Nieuwe Meer, tot de kunstenaars 
van de stichting Nieuwe Meer (de 
strandjes en graslandjes) behoren 
allemaal tot de Oeverlanden.

Actie 
Henk Gerritsen was een bezoeker 
die voor het eerst de rijkdom van 
de flora ontdekte en besloot om 
het gebied te beschermen. Henk en 
nog enkele andere personen beslo-
ten om actie te voeren, omdat de 
gemeente Amsterdam plannen had 
om het bestemde gebied voor recre-
atie vol te bouwen met woningen. 
Zij waren niet tegen nieuwbouw, 
maar wel tegen het vernietigen van 

het recreatiegebied. Henk Gerritsen 
is nadat de Oeverlanden beschermd 
waren tegen bouw van huizen, 
vertrokken naar het Noorden van 
Nederland. Daar stichtte hij de 
Prionatuinen. Hij is een aantal 
jaren geleden overleden. 

Ons Buiten
Het contact met Ons Buiten wis-
selt per jaar. Soms komen beide 
verenigingen bij elkaar over de 
vloer om iets te presenteren. 
Jaren geleden is er gezamenlijk 
actie gevoerd toen Ons Buiten 
bedreigd werd door plannen van 
de gemeente Amsterdam. Een 
aantal keren zijn er excursies in 
Ons Buiten gehouden. Het con-
tact met Jan Pot is al jaren stabiel 
en collegiaal. Regelmatig gaan 
kinderen tijdens een excursie in 
de hoofdsloot van Ons Buiten 
zoeken naar waterdieren, die 
dan in het educatiecentrum ‘de 
Waterkant’ onderzocht worden. 
Soms is de vereniging de Oe-
verlanden een beetje boos als 
tuinders hun plantenafval in de 
Oeverlanden deponeren. Op die 
manier worden soms met beleid 

beheerde stukken verwoest. Als er bijvoorbeeld 
coniferensnoeihout op orchideeënveldjes worden 
gelegd, verdwijnen de orchideeën. Soms bellen de 
Oeverlanden ook even met Ons Buiten als er in de 
berm geparkeerd wordt, omdat de bermen helemaal 
stuk gaan en het veel werk kost om die te herstel-
len. Overigens zijn er veel volkstuinders lid van de 
vereniging. Dus er is een goede verstandhouding. Er 
is jaarlijks een natuurwerkdag voor iedereen die mee 
wil werken, tuinders van Ons Buiten kunnen mee op 
de excursies.en kinderen kunnen lid worden van de 
‘BioBende’.

Vrijwillligers
Het bestuur bestaat uit vijf personen en werkt op vrij-
willige basis om beleid in de gaten te houden, subsidies 
aan te vragen en het gebied op allerlei manieren te be-
schermen. De beheervrijwilligers werken met ongeveer 
tien personen twee dagen per week onder leiding 
van een werkmeester. Daarnaast werkt een zzp’er 
een aantal dagen in de Oeverlanden in opdracht van 
het stadsdeel. Er is een webmaster, een redacteur die 
het blad maakt, een pr-man (JanKees van Dijk) en 
verschillende soorten vrijwilligers die diensten aan-
bieden. Er zijn excursies en soms zijn er bijeenkom-
sten. Het beheer bestaat uit maaien, paden aanleggen 
en onderhouden, afval opruimen, postzegelbeheer, 
onderhoud van de heemtuin, het maken van allerlei 
dingen zoals bankjes, insectenhotels, beschoeiingen. 
Alles op vrijwillige basis. 

Vereniging
De vereniging heet ‘De Oeverlanden Blijven!’ en is 
in 1984 opgericht om het gebied te behouden. Helaas 
zijn er elk jaar weer bedreigingen. Op dit moment 
speelt het volgende: de Centrale Stad heeft bepaald 
dat stadsdeel Nieuw-West geen zeggenschap meer 
mag hebben over de Oeverlanden. De nieuwe ‘baas’ 
wordt het Amsterdamse Bos. Dat zal ook consequen-
ties hebben voor Ons Buiten, omdat de Oeverlanden 
eromheen zitten. Gelukkig zijn er 800 betalende 
leden, die de vereniging een warm hart toewensen. 
Dus hopelijk zorgt deze wisseling niet voor al te veel 
veranderingen.

Toekomst
De vereniging bestaat dit jaar 30 jaar en daarom 
wordt er een boek gemaakt over de planten en die-
ren van de Oeverlanden. Grote toekomstplannen zijn 
er nu niet. De Oeverlanden gelooft in de kracht van 
de balans. Als ze zich druk maken en bezig zijn met 
iets, is dat bijna altijd omdat er plannen zijn die ten 
koste gaan van het natuur- en recreatiegebied. De 
statuten geven duidelijk aan wat de visie is en hoe de 
Oeverlanden dat willen bereiken. Deze staan op de 
website. (Met dank aan Tello Neckeim) a

www.oeverlanden.nl
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Tennisvereniging A.L.T.C. JOY JAAGPAD
Als we naar de tuin rijden of lopen, komen we langs 
het tennispark Joy Jaagpad. Wat is dit eigenlijk voor 
club? 

Ontstaan
Tennisvereniging A.L.T.C. Joy Jaagpad is in 1998 
ontstaan uit een fusie tussen A.L.T.C. Joy Mozaïek 
en TC Jaagpad: twee verenigingen die een lange tra-
ditie kennen. (De afkorting L.T.C. staat voor Lawn 
Tennis Club en vindt zijn oorsprong in Engeland. De 
A staat voor Amsterdamse.) In 1931 werd A.L.T.C. 
Joy opgericht, dat in 1970 samenging met het in 
1949 opgerichte A.L.T.C. Mozaïek. De oprichting 
van TC Jaagpad vond in 1971 plaats. De tennisver-
eniging heeft in de loop der jaren dus drie tennisclubs 
in zich verenigd. 

Sfeer
Wat opvalt als je het park oploopt, is de ontspan-
nen en vriendelijke sfeer. Men zegt elkaar gedag 
en aan verschillende tafeltjes zitten mensen uit te 
puffen van een partijtje tennis. Er worden grapjes 
gemaakt over elkaars spel en er worden afspraken 
gemaakt voor een volgende wedstrijd. ‘Het typeert 
deze tennisvereniging’, zegt Ria van de Helm, al 60 
jaar lid. ‘De club heeft een open sfeer met enthou-
siaste leden die diverse laagdrempelige activiteiten 
organiseren. Daardoor kun je makkelijk aansluiten, 
ook als je nog niemand kent.’ Bijvoorbeeld tijdens 
de ´tossavonden’ die iedere maandag plaatsvinden. 
‘Er wordt een indeling gemaakt en je speelt dan elke 
partij tegen iemand anders, totdat het donker wordt. 
Die avonden zijn een enorm succes. Er komen wel 

TEKST: ARIET VERSTEGEN honderd mensen.´ Zoals elke ve-
reniging draait Joy Jaagpad op 
vrijwilligers. De jeugdcommissie 
organiseerde afgelopen voorjaar 
een tenniskamp in samenwerking 
met Combiwel Sportbuurtwerk. 
Negentig kinderen uit Amsterdam 
deden mee. Ze maakten zo op een 
leuke en laagdrempelige manier 
kennis met de tennisvereniging 
en de sport. Het laatste weekend 
van september vond het ‘Ouder en 
Kind toernooi’ plaats, waar veel 
leden aan hebben meegedaan. 
Ook worden er geregeld in-
zamelingsacties gehouden voor 
een goed doel. De maand oktober 
staat in het teken van Free a Girl, 
een organisatie die zich inzet om 
jonge meisjes uit gedwongen 
prostitutie te bevrijden en daders 
veroordeeld te krijgen.  

Geschiedenis
In 1952 werd het 25-jarig be-
staan van A.L.T.C. Joy gevierd. 
De toenmalige voorzitter Jo 
Scholten schrijft hierover: ‘Voor 
een tennisvereniging was het niet 
makkelijk de 25 jaar te behalen. 
Van de drieëndertig zusterver-
enigingen die er in 1931 waren, 
waren er nog maar acht over en 
kort daarna nog maar vier. Al die 
andere gingen ter ziele aan bloed-
armoede, dat wil zeggen: er was 

geen jeugd om de plaats van de 
senioren in te nemen.’ Over de 
oorlogsjaren schrijft hij: ‘Mei 
1940. De oorlog brak uit en de 
competitie werd stilgelegd. Maar 
wij bleven ondanks haat, ellende 
en nog een heleboel andere narig-
heid toch tennissen. Dat kun je 
blijven doen met een oud raket, 
een oude dus slappe bespan-
ning, versleten tennisschoenen 
of desnoods op je blote voeten, 
maar niet zonder ballen. Eind 
1940 kochten wij op de zwarte 
markt nog een aantal Dunlopbal-
len die als ijzeren reserve werden 
opgeslagen. …. In 1942 kreeg ik 
een tip: de bandenfabriek Vrede-
stein experimenteert in het maken 
van tennisballen. Via een relatie 
kreeg ik contact met de directeur. 
Tennisballenfabricage, werd mij 
verteld, was onmogelijk, doch er 
werd geprobeerd oude ballen van 
een nieuwe bekleding te voor-
zien. Joy was één van de eerste 
clubs waarvoor zij dit wilden 
doen… ’ 
Fransje Grootendorst, sinds 1952 
lid van A.L.T.C. Mozaïek en 
jarenlang de secretaris van die 
club, herinnert zich: ‘De naam 
Mozaïek geeft al een beetje het 
karakter van de club weer... Het 
was een echte gezelligheidsclub, 
geen kouwe kak, geen status.… 
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Iedereen bleef op het park hangen 
of men ging gezamenlijk naar de 
film. Dat ging toen nog zo: geen 
televisie, geen auto´s, alles en ie-
dereen ging op de fiets. Men had 
de tijd en leefde niet zo gehaast. 
In totaal had Mozaïek (in 1964) 
zo’n honderd tot honderdtwintig 
leden, waarvan een grote kern 
tevens een hechte vriendenkring 
vormde die voor een deel heden 
ten dage nog bestaat.’

Competitie
Joy Jaagpad heeft momenteel een 
ledenstop. Met ruim 1700 leden 
is dat te begrijpen. Op de 15 ge-
renoveerde gravelbanen wordt op 
verschillende niveaus gespeeld, 
door jong en oud. Door de ge-
schiedenis heeft de club een brede 
samenstelling. Dit zie je terug in 
de opbouw van het ledenbestand, 
maar ook in de samenstelling en 
niveaus van de competitieteams. 
Zowel op landelijk topniveau als 
in de districtscompetitie, inclusief 
jeugdteams, is een zeer groot aan-
tal Joy Jaagpad-teams vertegen-
woordigd. Hou je van tennis en 
wil je een spannende tenniswed-
strijd volgen, dan ben je van harte 
welkom op het terras van Joy 
Jaagpad. a

www.joyjaagpad.nl

Jachthaven Onklaar Anker
Op een warme nazomermiddag stap ik op de fiets om 
de buren van de jachthaven te bezoeken. Ik dacht: 
‘Ik fiets er gewoon heen en dan zie ik wel wat er ge-
beurt.’ Na vijf minuten fietsen sta ik al voor de jacht-
haven. Voor een heel groot hek. Het is er stil. Achter 
het hek zie ik een hele grote stenen binnenplaats. Er 
staan een paar auto’s geparkeerd, drie vuilcontainers 
en verder is het er leeg en vooral heel warm. Tsja.
Ha, daar komt iemand aan. ‘Hallo’, roep ik. 
‘Haaaaallo, mag ik u iets vragen?’
Er komt een man naar het hek. ‘Ligt u hier op de 
jachthaven?’ ‘Ja? Mag ik u dan wat vragen?’
Deze meneer heeft er wel zin in. Natuurlijk mag ik 
wat vragen, en hij doet het hek voor mij open. Hij 
stelt zich voor als Thomas Deelen. Ik vertel de reden 
van mijn bezoek: dat ik benieuwd ben hoe het er hier 
in de jachthaven aan toe gaat.
‘Ha, nou kijk, daar heb je Dieter, heb jij even ge-
luk!’ Er komt een goedgeklede heer aanlopen met 
een hoed. Hij loopt naar zijn mooie klassieke Volvo.
‘Hee Dieter! Nou kijk, het komt allemaal door Dieter. 
Dieter kwam ik jaren geleden tegen op het Jordaan-
festival en toen hadden we het over onze bootjes. 
Toen vroeg Dieter - ik kende hem overigens al van 
zijn Volvogarage - waarom ik op de Sloterplas lag 
en waarom ik niet bij Onklaar Anker kwam. Nou, 
zo gezegd, zo gedaan. Nu lig ik hier al drie jaar!’ Er 
volgt een gesprek tussen de heren over de sinclair, 
de saloon en de 3500 p4, over Jan en Piet en over het 
geluid van de motor... Ik kuch zachtjes. ‘Ken je het 
geluid van deze poor man’s rolls? Moet je horen...’ 
Ik kuch nogmaals ‘O, jij wilt mijn bootje zien, na-
tuurlijk!’ 

TEKST: MAARTJE KOUWENBERG

We zwaaien Dieter uit, die inder-
daad met een prettig ronkende 
motor wegrijdt.
We lopen langs smalle steigers 
vol met bootjes naar het bootje 
van Thomas. Hier en daar zitten 
een paar mensen op een bootje, 
maar niet veel. Het is ook maar 
een doodgewone woensdag.
‘Wat betaalt u nu voor zo’n plek?’ 
‘Tsja, nou dat zal voor mijn 
bootje zo’n 500 euro per jaar zijn. 
Het hangt ervan af hè, hoe lang ie 
is. Voor kleine bootjes zal het 300 
euro zijn en voor de hele grote 
600 of 700 of 800 euro. Dat weet 
ik niet precies hoor.’
Ik mag op het bootje. De boot 
heet De Pelikaan. Thomas haalt 
het dak naar beneden en nu dob-
beren we heerlijk in het zonnetje 
op het water. ‘Kijk, waar jij nu 
zit, daar zit mijn vrouw dan lek-
ker te lezen als we gaan varen. 
Als je hier wegvaart, daar achter 
je, dan ben je zo op de Nieuwe 
Meer. Ga je linksom, dan vaar je 
naar de sluis en ga je zo de stad 
in. Je weet wel, daar bij het sluis-
je waar jij overheen fietst. Kan je 
zo de stad in tot aan de Amstel, 
vaar je door naar Ouderkerk. Ken 
je Ouderkerk?’ 
‘Ja, eh, ik wilde nog wat vragen 
over de jachthaven. Dit is toch 

Thomas Deelen bij zijn boot



een vereniging?’
‘Ja, dit is een vereniging.’ 
‘O, dan hebt u hier zeker ook 
werkbeurten?’
‘Ja. Maar als je dan rechtsom 
gaat hè, dan ga je het land in, de 
ringvaart op. Dan ga je zo naar 
Haarlem, of als je de andere kant 
op gaat, richting de Kaag. Weet 
je, daar bij Badhoevedorp, daar 
heb je een café-restaurant aan het 
water. Het heet De Pelikaan. Daar 
stoppen we dan altijd voor een 
kopje koffi e. En weet je waarom 
dat De Pelikaan heet?’ ‘Nee’, zeg 
ik een beetje ongerust. 
‘Nou kijk, Schiphol ligt niet 
ver hè, van Badhoevedorp. En 
er was ooit een vliegtuigje dat 
heette De Pelikaan. Daar zit een 

heel verhaal aan vast, maar in 
1933 ging dat vliegtuigje met de 
kerstpost naar Batavia. Ja, en je 
raadt het nooit! Een van die be-
manningsleden, dat was de opa 
van mijn vrouw! En dat café 
vernoemt zich zomaar naar dat 
vliegtuig en wij varen daar langs. 
Toen ik dat bootje kocht, had het 
geen naam en toen hebben we het 
natuurlijk De Pelikaan genoemd.’ 
Aha.
‘Ja, en het is natuurlijk ook een 
vogel die veel bij het water ver-
keert en toen zei een vriend van 
me dat de voorkant van de boot 
wel heel erg op die onderbek van 
een pelikaan lijkt...’
‘Dat is een bijzonder verhaal’, 
zeg ik, ‘maar ik wilde graag nog 

iets vragen over de jachthaven. Die werkbeurten, 
waar bestaan die precies uit?’
‘Zes beurten per jaar, in de winter gaan veel boten 
op de wal. Een beurt bestaat er dan uit dat je die 
boten op de wal haalt, en dat is zwaar werk. Er zijn 
ook andere taken, bijvoorbeeld in de kantine - dat is 
een vast ploegje oude mensen die dat zware werk 
niet meer kunnen. Je hebt ook klusjes zoals schoon-
maken, of een likje verf hier en daar. Maar genoeg 
hierover. Laatst was ik met mijn zoon gaan varen, 
gewoon even vier dagen weg en toen....’
Ik ga maar even lekker achterover zitten en laat de 
verhalen komen. Een diepte-interview over de jacht-
haven komt wel een volgende keer.... a

www.onklaaranker.nl

Heb je suggesties voor een portret van een van onze 

buitenburen mail ons dan:

redactie@ons-buiten.nl
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Onze buren

Dieter & Thomas



Groentjes
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Dieter & Thomas

Update van de kindermoestuintjes
Ome Theo heeft de moesbedden netjes omge-
spit en afgedekt met zeil, dan kan de aarde lekker 
uitrusten, rechts op de foto. Hierboven zie je nog 
even een foto uit augustus. Mooi hè? Vergeet niet 
jezelf op te geven voor volgend (voor)jaar. Want 
jeeminee! Jij kunt ook tomaten kweken, sla zaai-

en, zonnebloemen heeeeeel hoog de lucht in la-
ten groeien. Gewoon veel kijken naar de plantjes, 
en praten schijnt ook te helpen. Doet ome Theo 
lekker de rest ;). Er is plek voor 25 kinderen. Kin-
deren in de leeftijd van 7 tot 12 jaar kunnen zich 
aanmelden bij jonvdberg@gmail.com. 

Voornaam: Djayden

Leeftijd: 6 maanden                        
                        

                      

Groep: nvt                      
                       

                       
   

Waar op de tuin? Elizabethlaan

Lievelingsboek: Dora

Lievelingsdier: knuffelbeertje                       
                       

 

Leukste om te doen op de tuin: schommelen

Lievelingsplek op de tuin: bij mama en op de schommel

Dit koop ik in de kantine: perenijsje

Kastanjeweb maken
Zit je je stierlijk te vervelen? En 
heb je allang alle koekjes uit 
de trommel op? Is dit een leuk 
ideetje? We maken een spin-
nenweb van een kastanje. Deze 
vind je natuurlijk in het bos of 
nabij een kastanjeboom. Goed 
kijken op de grond, dan vind 
je er vast wel een. Dan gaan 
we wat satéprikkers uit de 
keuken halen, stuk of acht. Ver-
der heb je nodig wat verschil-

lende kleuren wol. Je steekt de 
prikkers in de arme kastanje. 
Doet geen pijn hoor.... Vraag 
maar aan mama of papa hoe 
je nu de draad om de prikkers 
moet wikkelen. Als dat klaar 
is, hang je hem lekker voor 
het raam. En je ziet: hoe meer 
kleurtjes hoe leuker. Hartstikke 
mooi, hoewel: een echt spin-
nenweb is eigenlijk het aller-
mooist! Wat jij!?

herken jij de (herfst)blaadjes?

1 2 3
4

5
6

7
1. Italiaanse populier, 2. Esdoorn, 3. Robinia, 4. Beuk, 
5. Eik,, 6. Ginkgo, 7. Kastanje



12   Ons Buiten |  oktober  2014 

No.
187



Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje binnen 
bij één van onze tuinders. Deze keer zijn we bij Arnold Bok 
en Elly Bok-de Vries. Arnold wordt dit jaar 80 en is reclame- 
en decoratieschilder geweest. Hij heeft alle straatnaambord-
jes van Ons Buiten met de hand geschilderd. 

TEKST: HESTER VLAMINGS
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Arnold gaf vroeger ook les aan de Ambachtsschool 
en hij heeft geposeerd voor de reclames van Grolsch: 
‘Vakmanschap is Meesterschap’, door Paul Huf. 
Elly Bok-de Vries heeft eerst hun kinderen Sonja en 
Mario opgevoed en ging daarna altijd mee als Ar-
nold namen op deuren ging schilderen, deuren ging 
marmeren of houtimitatie in kerken ging schilderen. 
Arnold heeft voor Juliana en Beatrix gewerkt, en bij 
alle schilden waar ‘Hofleverancier’ op stond, plakte 
Elly het bladgoud op de krullen. Elly is 73 en heeft 
een moeder van 100 die nog regelmatig op de tuin 
komt.

Sinds wanneer zitten jullie op Ons Buiten?
Elly: ‘Sinds 1967. Toen was het ook nog een ander 
nummer: 258. Nu is het 187. Je kreeg het huis voor 
een jaar en dan werd het automatisch een jaar ver-
lengd. En je moest nog een slaapvergunning aanvra-

B
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gen. Jongens en meisjes onder een bepaalde leeftijd 
mochten niet bij elkaar slapen; die moesten toestem-
ming van hun ouders hebben.’

Hoe zijn jullie ooit in aanraking gekomen 
met het tuinpark?
Arnold: ‘We kwamen in 1965 voor het eerst op Ons 
Buiten omdat mijn drie broers hier zaten. Elly riep 
toen nog: ‘Ik hoef geen huisje, zo tuttig!’ Maar toen 
kregen we kinderen en we woonden achter de verf-
zaak van mijn broer Abe: Bok&Zn. Dat was op de 
Prinsengracht, schuin tegenover het Achterhuis. Al-
leen met uitzicht op een grijs platje. Toen wilden we 
toch wel een tuin.’

Hoe ging het inschrijven toen?
Arnold: ‘Als je zo veel familie op de tuin hebt, gaat 
het snel. Dan zeggen ze: ‘Oh, dat is een keurige 



b
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familie.’ Er was toen ook geen wachtlijst, Maar wel 
waren er ook al tuinders die hun huisje verwaar-
loosden. We hebben het huisje destijds voor 500 
gulden gekocht. Toen heeft mijn zwager de balken 
van het dak gedaan en ik heb er de engeltjes onder 
geschilderd.’

Hoe zou je jullie tuin willen omschrijven?
Arnold: ‘Wij noemen het een oosterse tuin, omdat 
er tien tot twaalf verschillende soorten acers staan. 
Dat zijn Japanse esdoorns. En we hebben een ginkgo 
(Japanse notenboom). De tuin is een miniatuurland-
schap waar we 48 jaar aan gewerkt hebben, en die 
acers zijn ook zo oud. Palmbomen redden het hier 
niet. Acers daarentegen redden het prima in de win-
ter - je moet ze gewoon geen mest geven. We heb-
ben boeddha’s staan en parasolletjes uit Thailand. Je 
koopt ze voor een paar euro en als ze lelijk worden, 
bekleedt Elly ze opnieuw en ik beschilder ze dan 
weer opnieuw ‘á la Hokusai’. Chinese kalligrafie pas 
ik ook graag toe.’

Hoe zou je jullie huis willen omschrijven?
Elly: ‘Arnold wil altijd veranderen en weer wat an-
ders schilderen. Het is toch een soort tik... De tafel 
in huis is gemarmerd, de muren hebben handge-
schilderde biedemeierlijsten en natuurlijk hebben 
we overal die barokke engeltjes.’
Eén kamer is helemaal atelier van Arnold. Daar 
schildert hij het beste. Zijn laatste techniek is dat hij 
de doeken neerlegt en de verf giet. Hij vind kunst 
over het algemeen imitatie; er zijn volgens hem maar 
een paar kunstenaars die echt origineel zijn: ‘Ik ben 
geen echte kunstenaar, maar wel een imitator.’ Maar 
hij imiteert meesterlijk!

Hoe vaak zijn jullie hier te vinden? En ‘wo-
nen’ jullie ook in de zomer?
Arnold: ‘Het is hier een groot feest! Dus in de zomer 
zijn we hier iedere dag. We zijn hier in de winter ook 
twee keer per week.’ De hele familie Bok woont of 
woonde overigens in de Wilhelminalaan. Sonja en 
Mario zijn allebei ‘tuinstellen’. ‘En de schoonou-
ders van onze zoon Mario zitten daar en de zus van 
Hans (man van Sonja) zit er ook en de broer van de 

vrouw van Mario zat hier ook op de tuin. We waren 
de grootste familie hier op Ons Buiten.’

Wat is jullie mooiste momenten geweest op 
de tuin?
Elly: ‘De Kunstmarkt is erg leuk, want Arnold is 
te oud om nog naar andere kunstmarkten te gaan. 
Dansavonden vinden wij altijd wel het hoogtepunt 
van de feestavonden hier. We houden heel erg van 
dansen op disco en reggae. We zijn ooit nog ‘afge-
danst’ in Krasnapolski op de Dam en hebben toen 
goud gehaald. Het wordt wel wat minder, want er 
wordt tegenwoordig heel andere muziek gedraaid; 
meer een grote dreun. Ik zie de mensen ook bijna 
niet meer bewegen op die muziek. We houden ook 
heel erg van Spaanse muziek. In de herfst gaan we 
altijd naar Spanje om de zomer te verlengen, en daar 
dansen de oudjes nog vrolijk mee. We doen daar ook 
aan linedansen. Ik kan dat wel goed, maar Arnold is 
binnen twee seconden de tel en zijn richtingsgevoel 
kwijt en loopt dan tegen de stroom in.’

Hebben jullie tips voor nieuwe tuinders?
‘Het is hier op Ons Buiten een kleine afspiegeling 
van de wereld buiten de poort, met mensen van aller-
lei pluimage. En evenzoveel clubjes. Bij sommige 
clubjes zijn de mensen ‘wat grof in de mond’. Bij 
andere clubjes zijn de mensen juist weer ‘overbe-
schaafd’. En daartussenin zit van alles en voor ieder 
wat wils. Zo zijn wij helemaal verknocht geraakt aan 
bridgen. Je moet overigens wel verschrikkelijk tegen 
je verlies kunnen...
Steeds meer tuinders blijven gewoon op hun eigen 
tuin en zoeken geen aansluiting. Toch moet je die 
juist uitnodigen en proberen erbij te betrekken, door 
ze te laten merken dat ze (ook) welkom zijn. We 
zouden graag zien dat nieuwe tuinders zich willen 
aansluiten bij de diverse clubjes als bridgen, sjoelen, 
jeu de boules, klaverjassen, crea, tekenen et cetera.’

Is er verder nog iets wat je wilt zeggen?
‘Wij zitten hier gewoon heerlijk en we hopen het nog 
heel lang vol te houden.’a

 



Beeldig
Beter een goede buur dan een verre...... Helaas gaat dat niet 

altijd voor iedereen op, maar hé, een huizenhoge schutting 
plaatsen? We gingen gluren bij de buren en zie hier honderd 
eneen manieren om jezelf vóór of tegen je buur af te scher-

men. Van een organische wilde zooi tot een keurig 
aangeharkte scheidingswal!

fotografie:jeroen scheelings 



Het tuinseizoen zit er bijna 
op, en we gaan het thuis 
ook weer gezellig maken. 
Onder andere hiervoor wat 
groene tips.

Gewoon zo laten
Er zijn planten die liever heb-
ben dat je ze af en toe ‘ver-
geet’; daar gedijen ze beter 
op dan op veel liefde (lees: 
water). De Echeveria is er zo 
één. Tijdens het groeiseizoen 
slaat deze plant water op 
om te overleven in periodes 
van droogte. Als je tijdens de 
vakantie geen water geeft, 
is dat dus helemaal geen 
probleem!

Nieuwe zoetmaker!
Stevia rebaudiana (honing-
kruid) is een gezonde 
vervanger van suiker. Het 
is zo’n 45 keer zoeter dan 
suiker en wordt beter door 
ons lichaam verwerkt. De 
industrie mengt de zoete 
moleculen van de plant met 
hulpstoffen. Maar het kan 
ook anders! Smoothies en 
thee worden heerlijk zoet 
met een of twee blaadjes 
stevia. Stevia is subtropisch; 
in een pot op het terras of in 
de vensterbank gedijt hij het 
best, maar mijd de volle zon. 
Van juni tot augustus kun je 
stekjes nemen: neem stelen 
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van zo’n 10 cm lang en snijd 
ze net onder de knop af. Haal 
de onderste blaadjes weg 
en zet ze in stekgrond, op 
een lichte plek, uit de zon. 
Geperforeerd plastic erover 
en vochtig houden. Vóór de 
winter oppotten, regelmatig 
toppen, bemesten en vooral 
ook plukken, dan blijft ze 
doorgroeien.

Groene genezer
Thee van salie helpt bij 
ontstekingen in de mond en 
bij beginnende keelpijn. Ge-
bruik je salie in ‘vette’ gerech-
ten, dan zal deze de spijs-
vertering verbeteren. En de 
bloemetjes zijn lekker pittig 
in een salade! Een salieplant 
veroudert snel; naast flink 
terugsnoeien (in het voorjaar) 
kun je nu in het najaar stekjes 
nemen. De plant kan ook 
‘afgelegd’ worden: buig een 
lange, zachte stengel naar 
de grond en zet ‘m daar vast 
met een kram of een steen. 
Na een tijdje zal deze stengel 
wortelschieten en een nieuwe 
punt vormen.

Aloë vera
De gel in de bladeren van 
aloë vera bevat zo veel 
gezonde stoffen dat deze 
plant in de oudheid de plant 
van de ’onsterfelijkheid’ werd 

genoemd. Een Aloë vera in de vensterbank is 
minder krachtig dan een die in de tropische 
zon gedijt, maar toch: ook dan helpt de gel 
bij (brand)wondjes, muggenbeten en huidir-
ritatie. Plaats de plant in de volle zon. Geef in 
het groeiseizoen (april-oktober) matig water, 
net genoeg om niet helemaal uit te drogen. De 
rest van het jaar nog minder water geven. En 
zorg voor een flinke pot.

Voorraadje peterselie
Steek een paar peterselieplanten uit de tuin 
en zet ze binnen in bloempotten in een koele, 
lichte ruimte. Zo ben je ook in de herfst én 
winter verzekerd van een voorraadje verse 
peterselie.

Bramen snoeien
Heb je bramen tegen een zonnige muur of 
schutting staan? Vaak kun je daar in sep-
tember of oktober nog een handvol heerlijke 
vruchten van plukken. Een braam vormt snel 
een ondoordringbare takkenbos - geluk-
kig zijn veel kweekvormen ongestekeld; dat 
scheelt heel wat krammen en krassen! Toch is 
het zinvol om je braam direct na de oogst te 
snoeien. Een braam maakt eerst lange uitlo-
pers, waarop in het volgende jaar zijtakjes met 
bloemen en vruchten worden gevormd. Snoei 
na de oogst alle takken die dat jaar vruchten 
hebben gedragen weg - niet alleen de zijtakjes 
waaraan de vruchten zaten, maar knip de vol-
ledige tweejarige stengel onderaan weg, op de 
plek waar hij uit de hoofdstam komt. In het af-
gelopen seizoen zijn er namelijk alweer nieuwe 
eenjarige scheuten ontstaan, die volgend jaar 
vrucht dragen. Na de snoei heb je genoeg 
ruimte om deze jonge takken aan te binden, 
zodat ze volgend jaar volop zon krijgen en de 



   

Voor u gelezen...
door ali hafkamp
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vruchten lekker groot en rijp worden.

Hortensia’s drogen 
Wat is de beste manier om hortensiabloemen 
te drogen? Het allerbelangrijkste is het mo-
ment waarop je de bloemen plukt. De bloemen 
moeten volgroeid zijn en stevig aanvoelen. 
Hoe langer je ze aan de plant laat zitten, des 
te beter het resultaat. De ene hortensia is 
geschikter om te drogen dan de andere. Witte 
bloemen verkleuren naar groen en worden 
bij het drogen vaak bruin. Roze en blauwe 
variëteiten doen het beter: die verkleuren naar 
donkerrood. Een heel goede cultivar om te 
drogen is ‘Altona’. Omdat gedroogde hortensi-
abloemen erg kwetsbaar zijn, kun je ze het bes-
te eerst verwerken en daarna laten indrogen. 
Snijd de afzonderlijke bloempjes bijvoorbeeld 
in plukjes af en prik ze dicht opeen in een met 
nat steekschuim gevulde ondergrond. Als je 
dit koel wegzet en geen water meer geeft, 
droogt alles geleidelijk in en heb je een mooie 
gedroogde krans of biedermeier. Je kunt ook 
een schaal vullen met nat steekschuim en 
daarin complete bloemschermen verwerken. 
Bedenk wel dat bloemen met lange stelen 
moeilijk indrogen.

Denk aan de vogels
Het is tijd om de vogelhuisjes schoon te ma-
ken. In het najaar en de winter kunnen vogels 
deze al gebruiken als slaapplaats! Hang later 
in het jaar vetbollen op. Vogels zijn ook dol op 
sierappeltjes; als de vorst er een keer over-
heen is gegaan, zijn ze eetbaar voor de vogels,  
evenals vuurdoornbesjes. Wees als het kouder 
wordt een vogelvriend: smeer een wc-rol in 
met pindakaas en rol deze door een bakje met 
vogelzaad. Het rolletje schuif je vervolgens 

eenvoudig om een boomtak!

Pioenentijd
Wist je dat de beste tijd 
om pioenen te (ver)planten 
oktober tot half november 
is, in hun natuurlijke rusttijd? 
Plant ze voor een goede bloei 
net onder het aardoppervlak, 
zodat er niet meer dan 2 á 
5 centimeter grond op de 
bovenste ogen komt!

Kerstbloeier
Helleborus niger, de echte 
kerstroos, is een vaste 
plant die zich van de winter 
weinig aantrekt en soms al 
in december bloeit. Maar 
laat voorgetrokken planten 
uit het tuincentrum wel even 
acclimatiseren, voordat je 
ze buiten plant. Zorg voor 
halfschaduw en humusrijke 
grond. Geniet van winter-
groen blad en opkijkende 
witte bloemen tussen de-
cember en maart. Geef in het 
najaar wat kalk. Vers zaaien, 
in potten die ’s winters buiten 
blijven – hoogte 30 cm.

Kerstbomen
Er gaat nog steeds niets 
boven een echte kerstboom, 
maar de afgevallen naalden 
en kale takken vormen vaak 
een probleem. Met deze 
tips kun je veel narigheid 

voorkomen. Negen manieren 
om naaldval te voorkomen!
Als je de boom koopt: con-
troleer of de naalden stevig 
vastzitten. Kies een Nord-
mannspar, een Fraserspar of 
een Douglasspar. Knip het 
verpakkingsnet weg en zet 
de boom koel buiten in een 
emmer water. Schud even 
flink met de boom zodat 
alle lossen naalden afvallen. 
Zaag 2,5 cm van de onder-
kant. Kies een koele plek, 
dus ver weg van hete radia-
toren. Lampjes met een laag 
wattage (led) geven minder 
warmte af. Dun dichtbezette 
takken uit voor een mooiere 
vorm. Vul het water dagelijks 
aan: in een warme kamer kan 
een boom wel een liter per 
dag drinken!

Weg oliebollengeur!
Vaak bak ik met oud en nieuw 
zelf oliebollen. Wel vervelend 
dat de bakgeur de eerste 
weken van januari altijd in 
ons huis blijft hangen. Nu las 
ik een leuke tip en die ga ik 
zeker toepassen. Zet voor-
taan tijdens het bakken een 
pannetje kokend water met 
een kopje azijn op en laat dat 
lekker stomen. Geen nare 
oliebollenluchtjes meer te 
bekennen! Gaan we allemaal 
proberen, toch? a
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TIP!
Voor het geval 
je toch te veel 
appels hebt 
geplukt en je 
ze niet op de 
fruitschaal wil 
laten rotten, leg 
je de appels in 
een kartonnen 
doos. Deze 
zet je weg op 
een droge 
koele donkere 
plaats. Dan kun 
je er nog lang 
van genieten.

VOGELVOEDERSETJE
In de winter, wanneer het koud 
en guur is, helpen we onze vlie-
gende vrienden graag een hand-
je. Wanneer het onder nul is, is er 
vaak niet meer voldoende voed-
sel te vinden voor de vogeltjes. 
Het is daarom een goed idee 
wat vetbolletjes op te hangen 
in de tuin. Vogels hebben meer 
behoefte aan verzadigd vet dan 
wij. Het helpt de vogels warm te 
blijven. De Suet vogelvoeder van 
Eva Solo is zo ontworpen dat de 
vetbollen er niet uit kunnen val-
len. Daarnaast is de vogelvoeder 
alleen geschikt voor kleine 
vogeltjes, waardoor grote vogels 
zoals duiven en kraaien er niet 

BURENTAART
Als je in Amerika nieuwe buren krijgt, maak je een 
appeltaart. Dat is een mooi gebaar. Mooier nog is 
als je de taart ook zelf bakt. En nog mooier is het 
als je de appels ook nog eens zelf plukt. Ja, maar ik 
heb geen appelboom. Nee, ik ook niet.  Maar hoe 
leuk: er zijn boerderijen waar je de appels zelf kunt 
komen plukken. Je betaalt dan een bepaald bedrag 
per kilo. Het heeft allemaal voordelen:
1 Je hebt een heel leuk uitje (met je gezin) op een 
zonnige zaterdagmiddag.  2 Je hebt veel appels 
voor een klein prijsje. 3 Alles wat je zelf hebt geplukt 
of geoogst, smaakt zoooo veel lekkerder. 4 Er is 
daar een winkel waar je allemaal producten kunt 
kopen die zo van het land komen. Een nadeel is 
echter dat ik altijd met zo veel appels thuiskom, dat 
ik op een gegeven moment geen appeltaart of ap-
pelmoes meer kan zien...
Waar doe je dat, zelf appels plukken? En wanneer?

Landgoed De Olmenhorst
Lisserweg 481
2165 AS Lisserbroek
Van 6 september t/m 26 oktober

Tips & Trends

GRATIS GRONDSTOF
Mocht de crisis nog even aanhouden, dan heeft 
designer Dave Rittinger een oplossing. Van herfst-
bladeren gesorteerd op kleur maakt hij tenues die 
hem op het lijf zijn geschreven. Hij noemt zijn col-
lectie de ‘zero footprint serie’, omdat er geen geld, 
geen transport en geen materialen verspild worden. 
Zelfs voor de fotografi e poseerde Dave zelf. Een 
beetje jammer is natuurlijk wel dat de bladeren 
vergankelijk zijn. Mocht je een beetje handig zijn 
met de naaimachine, dan kun je het proberen met 
bladeren van zijde. Iets minder verantwoord dan de 
shirts van Dave, maar wel heel origineel natuurlijk. 
En dan verstoppertje spelen in het bos, geen hond 
die je ziet!

Bekijk meer van Dave’s creaties op 
daverittinger.tumblr.com

vogeltjes, waardoor grote vogels 

PADDENSTOELEN
Het moet niet gekker worden! Wist je dat je pad-
denstoelen kunt bestellen die bij je thuis tot eetbaar 
product groeien? Groeibaaltjes heten ze. 
Check www.casaforesta.nl

met de buit vandoor kunnen gaan. De vogelvoeder heeft een diameter 
van 8 cm. Met de vogelvoeder doe je niet alleen iets goeds voor de 
vogeltjes, je hebt meteen iets fraais om naar te kijken. En is de vetbol 
eenmaal op, stop je er zo een nieuwe in. De vogelvoeder is namelijk 
geïnspireerd op de garde en dus net zo fl exibel. 

De Eva Solo Suet vogelvoeder wordt geleverd in een set van 2. 
29,95 euro bij tuinieren.nl
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Trends & Tips 

H
HERFSTLICHTJES
Soms zie je een herfstblad op de grond waarvan 
je de kleuren voor altijd zou willen kunnen be-
waren. Je kunt de herfstblaadjes drogen tussen 
twee bladzijden in een boek, maar dan verliezen 
ze na verloop van tijd toch wel kleur. Door de 
bladeren te voorzien van een wassen laagje 
behoud je de kleur beter. Of zoals hieronder een 
lijmlaagje over de bladeren op een glazen potje, 
doet ook wonderen! Je maakt het potje schoon 
en vetvrij. Je plakt de bladeren er naar eigen 
voorkeur op en strijkt er wat behangerslijm over-
heen bijvoorbeeld. Waxinelichtje erin, aansteken 
en je favoriete herfstblad staat in lichterlaaie! 
Een hele herfst lang als je wilt!

WEARABLE PLANTERS
Planten in de tuin, planten in je huis, planten voor de deur en plantjes 
op je balkon. 
Maar plantjes om continu bij je te hebben, die waren er nog niet echt. 
Er is iets op bedacht! Colleen Jordan uit Atlanta heeft een hele collec-
tie sieraden ontworpen waar je heerlijk in kan microtuinieren. Het zijn 
minivaasjes aan een ketting en minibroches. Zij maakt deze aantrek-
kelijke sieraden op een 3D-printer.
Ook leuk zijn de vaasjes die je aan het stuur van je fiets kunt bevesti-
gen. Allemaal prachtig van kleur. Wat heerlijk om ’s ochtends voor je 
weggaat een paar mooie bloemkes te plukken en in je fietsvaasje te 
zetten. 

Te bestellen bij: www.etsy.com prijzen zo rond de 30 euro

SCHEUREN MAAR
Romke van de Kaa en Paul Geerts staan 
garant voor betrouwbare tips die gretig 
gebruikt worden door iedere tuinliefheb-
ber: van toegewijde tuinier tot beginnende 
balkonbezitter. Daarnaast bevat de kalender 
grappige anekdotes, prachtige tuingedich-
ten, de lekkerste recepten en alle informatie 
die een tuinier nodig heeft: gegevens over 
temperatuur, neerslag en zon- en maan-
standen.

Te koop in de boekhandel
En te bestellen bij Atlas/Contact
14,99 euro

SCHUTTINGTAAL
In het kader van het 
burennummer nog even 
een tip voor levendige 
schuttingen. We zijn na-
tuurlijk geen voorstanders 
van schuttingen, maar 
als je het dan toch doet, 
kijk dan eens op de site 
van buurjongens. Deze 
schutting is niet alleen 
mooi, hij maakt het ook 
mogelijk om met je buren 
te communiceren. Door 
de hoogteverschillen heb 
je privacy op de plekken 
waar je dat wilt, maar 
is een gesprek over de 
schutting ook mogelijk.

buurjongens.eu
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Bijna iedereen kent Arie Schooneveld. Sec-
retaris-generaal van de Bouwcommissie. 
Op zijn minifietsje crost hij over het park. 
Hé Arie, niet te hard man. ‘Ik ben in func-
tie’, hoor je dan. 

TeksT: ariËt verstegen 
fOTO’s: privéarchief van arie

Uit de oude doos

We begonnen in 
een oude Fordkist 

‘Het eerste huisje van mijn ouders was 
een ‘Fordkist’. Dat was in 1953. Mijn 
vader was metselaar en had zijn zus 

meegeholpen om een huisje te bouwen. Dat was op 
een nieuw gedeelte op het park waar allerlei mensen 
aan het bouwen waren. Mijn vader had er intussen 
zo’n lol in gekregen, dat mijn ouders hier ook wilden 
komen. Toen het huisje naast zijn zus vrij kwam, 
dat is nu nummer 376, hebben ze dat gekocht. Daar 
stond een grote kist op, die gebruikt was om auto´s  
in te verschepen. De kist was op z´n kant gezet, er 
was een deur in gemaakt en een raam. Het geheel 
was hooguit anderhalve meter breed. Binnen was een 
plank tegen de muur gemaakt om te koken. Bij het 
raam was een plank die diende als eettafel. Dat was 
ons eerste huisje. Het diende als een soort dagverblijf 
en in de tussentijd kon mijn vader ons eigen huisje 
bouwen. 

Zoute sperziebonen
De meeste mensen verbouwden destijds hun eigen 
groenten en ze hadden soms wat fruit. Mijn ouders 
hadden geen groene vingers, maar ze kregen van 
iedereen advies en al doende leerden ze. In de stad 
woonde je in een kleine woning en geld om met 
vakantie te gaan was er niet. Mensen namen een tuin-
tje, en zo konden ze de hele zomer toch buiten zijn. 
Thuis was niets, want zo breed had je het niet. Hier 
had je ook niet veel, hoor. Toen ze op onze tuin de 
betonnen plaat kwamen storten, maakte mijn moeder 
op allerlei oliestelletjes het eten klaar. De werklui 
bleven wel tot zeven, acht uur ‘s avonds doorwerken. 
Ze gingen om de beurt aan tafel, want er waren niet 
genoeg borden. Sperziebonen die over waren, werden 
ingemaakt in een Keulse pot met lappen eroverheen 
en een steen er op. Daar aten we dan de hele winter 
van. Zout als de ziekte, maar wel lekker hoor! 

Wie: Arie van 
Schooneveld 
(1947)
Getrouwd met: 
Hennie van 
Schooneveld-
Schouten
Op de tuin sinds: 
1953
Waar: Hille-
gondalaan 269 
sinds 1968
Twee dochters: 
Petra en Jolanda

Links: Laura en Lex Houterman en Roy van Schooneveld 
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ze gingen om de beurt 
aan tafel, want er waren 
niet genoeg borden

Vriendenploeg
We gingen met een hele ploeg om, zo’n tien, twaalf 
man. We zaten vaak bij de kruidenierszaak van Ome 
Henk voor de deur, waar nu de Winkel van S(ch)in-
kel is. Er stonden tafeltjes met witte stoelen buiten. 
Je kon er alles krijgen: verse vleeswaren, ijs, vers ge-
bakken brood, gebak. Waar nu de bibliotheek is, was 
een melkboer en waar nu de 
werf is, zat een groenteman. 
Om het tuinpark heen waren 
slechts landerijen. Alle huis-
vrouwen deden dan ook de 
boodschappen op het veld. 
Ook voetbalden we veel op het veld en we speelden 
tegen andere tuincomplexen. We waren dan de hele 
dag zoet. Wat later, toen we zestien waren, gingen 
we op de brommer met vakantie naar Luxemburg. 
Dat was twee dagen rijden. Er was een leeftijdsver-

schil, zodat de oudere jongens de route en de cam-
ping al kenden. We gingen dan drie, vier weken met 
de groep kamperen. 

Kwajongensstreken
We waren een jaar of twaalf, denk ik. De melkboer 
had paard en wagen. Wij mochten zijn kar lenen om 

er een huifkar van te maken 
voor het bloemencorso. 
Met gaas hadden we dat 
voor elkaar gekregen. De 
kar moest alleen nog ver-
sierd worden met bloemen. 

´s Nachts hebben we over de tuin lopen struinen en 
overal bloemen gestolen. Vroeger was er een sier-
tuin, waar de prachtigste bloemen in stonden, onder 
andere vuurpijlen. We hadden een prachtige huifkar 
gemaakt. Met cowboypakjes aan reden we het veld 

Met de 
klok mee: 
Arie’s 
ouders 
voor het 
nieuwe 
huisje, de 
Fordkist 
gekocht 
voor 35 
gulden, 
een taxa-
tierapport 
uit 1955, 
familie-
foto 1953,  
tuinnum-
mer 375 
waar 
Arie’s 
vader het 
huisje 
heeft ge-
bouwd 
voor zijn 
zuster.
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IK WIST AL LANG DAT ER 
GEEN STOEL OVER WAS

Links: Arie met 
vrienden op 
de camping in 
Luxemburg 1964. 
Onder: op het 
Vroegopplein met 
zijn voetbalteam-
genoten. Zijn 
dochters bij het 
bloemencorso 
in 1971, rechts 
bloemencorso 
1959.

op. We maakten een enorme indruk en kregen veel 
applaus. Toen riep iemand van de verfraaiingscom-
missie: ‘Die vuurpijlen komen uit de siertuin!’ Zo 
zijn we gepakt. We moesten voor straf een paar uur 
schoffelen...

Vissen met vader
We hebben ook veel gevist hier in de sloten en in 
de Nieuwe Meer natuurlijk. Het seizoen begon er-
gens rond 1 juni en daar leefde je helemaal naartoe. 
Alle jongens gingen dan om twee uur ´s nachts naar 
de Nieuwe Meer toe. Mijn vader viste ook elke zon-
dagmorgen. Ik ging graag met hem mee. We vingen 
dan best veel: brasem en voorns, 
een heel net vol. Hij maakte de 
vissen schoon, bakte ze op en 
deelde dan uit op de laan, bij alle 
buren. Dat was een delicatesse! 
Wat er over was, deed hij in het zuur en dat nam hij 
mee op zijn brood naar zijn werk. 

De liefde
Ik heb mijn vrouw Hennie hier op het park ontmoet, 
in 1967. Ik zat toen nog in dienst. Het nieuwe club-
huis werd geopend en er was een groot feest geor-
ganiseerd. Alle mensen die hadden helpen bouwen 
en hun aanhang werden uitgenodigd. Er kwam een 
bandje spelen en daar gingen we heen met z´n allen. 

Het clubhuis zat helemaal vol. Ik zag haar ineens zit-
ten, met familie van haar. Haar ooms hadden al jaren 
een tuin hier. Die kende ik wel, maar haar niet. Ik 
dacht: wat een stuk zeg, die wil ik wel beter leren 
kennen. Ik nodigde haar uit om te dansen en dat 
beviel mij prima. Even later vroeg ik of ze bij ons 
kwam zitten. Maar ik wist allang dat er geen stoel 
over was. Dus ze kwam en ik zei: ‘Je moet wel op 
mijn schoot zitten.’ En dat deed ze! Toen kregen we 
verkering en ze is nooit meer weggegaan.

Franse dag
Op een keer werd ik gevraagd om mee te doen met 

jeu de boules. Daar had ik hele-
maal geen zin, want in mijn 
ogen was dat voor oude mensen. 
Maar goed, je wilt niet onaardig 
zijn, dus ik deed mee. Ik krijg 

een paar van die ballen, ik word in het team inge-
deeld bij Jan Bosman en die zou het me wel leren. 
Dus ik begin en het gaat goed. Ik win de eerste pot. 
De tweede pot win ik weer. Nu begon ik er echt lol 
in te krijgen. En ja hoor, de derde pot win ik ook. 
Ik win de eerste prijs, een aardigheidje. Maar wat 
bleek? Ze hadden me laten winnen! Zij gooiden ex-
pres verkeerd, zodat ik het dichtst bij die but kwam 
te liggen. Wat een rotzakken, hè! Nu zit ik erbij en ik 
vind het hartstikke leuk om te spelen. 

Links: Arie met 
vrienden op 
de camping in 
Luxemburg 1964. 
Onder: op het 
Vroegopplein met 
zijn voetbalteam-
genoten. Zijn 
dochters bij het 
bloemencorso 
in 1971, rechts 
bloemencorso 
1959.



Column
ERIK HOOIJBERG TUIN 356

  oktober 2014| Ons Buiten   23

Toen ik in Amsterdam biologie studeerde, had 
ik geen televisie. Ik spelde de krant en las een 
paar weekbladen. Het achtuurjournaal bereikte 

mij dwars door het plafond dankzij mijn stokdove 
bovenbuurvrouw van in de tachtig. Tegenwoordig 
ben ik een passieve nieuwsconsument. Ik kijk naar 
alle nieuwsuitzendingen op onze betrekkelijk kleine 
fl atscreen en vrouw en kind hebben zo hun eigen 
voorkeuren: seriewerk, natuur- en tekenfi lms. Als 
kind keek ik graag naar ‘Ja zuster, nee zuster’. 
Het aantal zenders en het programma-aanbod is 
sinds mijn kindertijd enorm toegenomen, maar 
om met Maarten van Rossem te spreken: ‘vaak 
van een bedenkelijk laag niveau’. Er is echter een 
programma waar ik een lans voor wil breken en dat 
is ‘de Rijdende Rechter’, al heeft dat ook vaak een 
bedenkelijk laag niveau. Buurmannen en -vrouwen 
slaan elkaar bijna de hersens in omdat een schut-
ting, overigens vaak al jaren lang, een paar decime-
ter op het verkeerde erf staat. Of omdat een grote 
boom blaadjes laat vallen in een dakgoot of zijn 
wortels laat drinken in de rioolwaterafvoer van de 
buren. Vooral eigengereide klompendragers willen 
in dit programma nog wel eens onbehoorlijk uit hun 
slof schieten. 
Degelijke zaken doen zich - voor zover ik weet - op 
ons tuinpark nooit voor. Hier staan bomen altijd 
keurig minimaal twee meter van de erfgrens en 
struiken minimaal een halve meter. De plaatsing is 
ook altijd zodanig dat de slagschaduw van bomen 
en struiken zich op de eigen tuin neervlijt. En de 
eigenaar van de bomen zaagt overhangende takken 
natuurlijk altijd keurig af. Op die manier hebben de 
buren geen last van die bomen en struiken. Voordat 
je nu gaat denken dat ik dit cynisch bedoel, wil ik 
gezegd hebben dat ik ons tuinpark een weelderige 
boomrijke oase vind. We kunnen trots zijn op ons 
enorm grote en gevarieerde bomenbestand.
Waar ik echter niet zo blij mee ben, is een deel van 
de levende have die te pas en te onpas de tuinen 
aandoet. Om te beginnen natuurlijk de verwilderde 
konijnen. Ooit meegebracht door zoon- of dochter-
lief die niet in staat bleek om het diertje in de kooi 
te houden. Of dat gedurende de zomervakantie 
gewoonweg is buitengezet. Veelvraten zijn het. 
Daarom ben ik (op ons tuinpark) dol op de vos, 
buizerds en ransuilen. Verder stoor ik me meer en 
meer aan loslopende honden en katten. Honden 
poepen in de groenstroken en op grasveldjes waar 
kinderen spelen. Het baasje is vaak in geen velden 
of wegen te bekennen als het gaat om het opruimen 
van de grote boodschappen. Katten poepen natuur-
lijk ook. Een Franse bak voor de kat van ome Willem 
is niet altijd voorhanden, maar katten hebben in elk 
geval nog het fatsoen om hun drollen te begraven. 
Toch hoop ik van harte dat er af en toe even consti-
patie optreedt na het nuttigen van weer een zangvo-
geltje. Een simpel kattenbelletje doet al wonderen 
in het alert houden van onze gevleugelde vrienden. 
Met weemoed denk ik terug aan de vroege televisie-
jaren met zuster Klivia: ‘Denk aan de buren!’ Ja 
zuster, nee zuster. Ja zuster, nee zuster… a

Secretaris van de BTC
Op een dag moest ik bij het bestuur komen. Ze had-
den mij aangewezen als vervanger voor de secretaris 
van de Bouwcommissie. Hij was namelijk ernstig 
ziek. Ik kon meteen zijn werk overnemen. Dat is 
zo´n veertig jaar geleden en ik ben nog steeds secre-
taris. Ik maak bouwtekeningen voor mensen, beoor-
deel aanvragen van bouwsels, hou toezicht op bouw 
en verbouw. Ook taxaties, tuinbezoeken afl eggen, 
adviseren en het onderhoud van de gebouwen op het 
tuinpark, zijn taken van de bouwtechnische com-
missie. Elke maand kunnen tuinders hun vragen 
voorleggen. Al die jongens van vroeger zitten in een 
commissie en zijn altijd voor de tuin bezig: ze heb-
ben hun hart aan de tuin verloren.

Advies voor nieuwe tuinders
Een advies voor nieuwe tuinders: onderhoud je huis-
je goed. Dat wil zeggen: één keer in de twee, drie 
jaar schilderen, slechte stukken op tijd vervangen. 
Kijk maar naar ons huis: het staat al 47 jaar. Op die 
manier behoudt het zijn waarde. De taxatiewaarde 
is alléén het materiaal. Niet de manuren. Je kunt 
tóch niet verdienen op je huisje: je moet het zien als 
hobby en investering in een manier van leven. En 
het idee van een volkstuin is natuurlijk dat je het zélf 
doet! Ik geef het stokje door aan: Hennie Kamsteeg-
Visser (tuin 22). ’a
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Prei!
Omdat onze uienoogst zo geweldig was, zelfs 
nadat de uien een hele dag onder water had-
den gestaan op die ontzettende plensdag van 
maandag 28 juli, wilde ik na de uienoogst, prei 
op die plek. Die behoort immers ook tot de 
looksoorten en zal het dan dus ook wel goed 
doen, daar bij mij aan de waterkant.
Het was niet makkelijk om aan preiplantjes 
te komen. Op een of andere manier waren ze 
overal al uitverkocht. En toen ik maandagoch-
tend naar de plantjesmarkt ging op het Amstel-
veld, was een mevrouw mij net voor en kocht de 
laatste preiplantjes op. Misschien was ik wel iets 
te laat. Maar dat maakt niet uit; een maand later 
gaat het vast ook lukken!
Ik vond een site die gelukkig nog wel prei-
plantjes in de aanbieding had en kocht de 
plantjes daar: www.groenteplanten35.com. 
Ze werden keurig een paar dagen later in een 
doosje afgeleverd. 
Ik heb de plantjes in de grond gezet met de 
geweldige tv-serie ‘Maartens moestuin’ in mijn 
achterhoofd. De schrijver Maarten ’t Hart laat in 
elke aflevering zijn visie op moestuinieren zien. 
Hilarisch hoe hij met een afgezaagde bezem-
stok en een meethoutje de preitjes op de juiste 
plek zet...   
Met de achterkant van de hark (dat kan namelijk 
ook) heb ik een 15 centimeter diep gat in de 
grond geboord. Daar heb ik dat hele dunne 
kleine sprietje in gezet. Elke 15 centimeter een 
nieuw gat, zodat je er straks netjes tussendoor 
kunt schoffelen. Het zag er best heel zielig uit: 
die kleine sprieten in een veel te wijde jas. 
De grond rondom de prei moet je overigens 
niet aanharken, zodat de preien dan makkelijker 
lekker dik kunnen worden.
Toen ik dit mijn schoonvader vertelde, vond 
hij dit onzin. Hij zei: ‘Wat kan mij het schelen 
hoe Maarten ’t Hart het doet. Laat hij gewoon 
boeken schrijven.’

Moes & Meer
Onder redactie van maartje kOuwenBerg

Ja, een schrijver die tuiniert...Het moet niet 
gekker worden.
Nu heb ik ook gehoord dat als de ruimtes 
volgelopen zijn met aarde, en je preien al wat 
dikker geworden zijn, je het omgekeerde moet 
doen. In plaats van die wijde jas, ga je de prei 
nu inpakken: de prei krijgt een ‘sjaal’. Je hoogt 
daarvoor de aarde rondom de prei op. Dit doe 
je om zo’n groot mogelijk stuk witte prei te krij-
gen. Het witte stuk dat onder de grond groeit, 
is namelijk zachter van smaak. Hierdoor zit er 
altijd veel zand in de prei. Het is dus belangrijk 
dat je de prei altijd goed wast. Ja logisch, denk 
je dan. Maar nee hoor, ik was eens te eten 
gevraagd bij een vriendin die net het nieuwe 
kookboek van Ottolengi had gekregen en daar 
allerlei heerlijks uit had gemaakt. Nadat ze uren 
had gezwoegd en 74 verschillende ingrediën-
ten had gebruikt, want dat moet bij deze kok, 
mocht ik komen genieten. De smaak was 
goed, alleen... dat geknars was toch minder. Ze 
had de prei niet gewassen! Ja, ik bedoel maar: 
al dat werk voor niets.
Maar fijn! Nu heb ik in de winter prei. Prei vind 
ik lekker, net als uien. Lekker zacht gesmoord in 
de boter.
Mijn moeder maakte vroeger heerlijke preisoep. 
Dat was ongeveer het enige wat ze kon maken. 
We aten dan ook heel vaak preisoep. Ik weet 
eigenlijk niet eens precies hoe ze het maakte. 
Maar er is denk ik maar één manier. 
Een prei en een ui smoren in de boter. Blokjes 
aardappel erbij voor het binden. Zacht laten 
worden, melk en bouillon erbij en daarna veel 
room. Alles fijnmaken met een staafmixer. Mijn 
moeder varieerde er wild op los, en daardoor 
mislukte de soep ook vaak. Maar de variant met 
blokjes rauwe tomaat was wel lekker.
Eigenlijk maakte mijn moeder een soort oer-
soep. Keizer Nero at dagelijks een preisoep. Dat 
was goed voor zijn stem, want hij zong graag, 
die Nero. Prei was chic, dus bij de Franse 
koningshuizen werd de soep ook geserveerd. 
Zij noemden het poirée. Later werd in Engeland 
dit woord porridge, dus grote kans dat de dikke 
preisoep de voorloper van de pap was. 
De prei bleef toen ik het huis uitging. Ik kreeg 
het ‘Blue Bandbasiskookboek’ mee. Mijn 
favoriete gerecht daarin was de o zo makkelijke 
preitaart. Er stond dan wel dat je het blader-
deeg zelf moest maken met een pakje blue 
band margarine (ieuw!!!!), maar ik kocht gewoon 
pakjes roomboterbladerdeeg. Wel zo lekker, en 
wel zo makkelijk.
Nu ben ik groot en ik maak deze preitaart nog 
steeds. We noemen deze nu een flamiche of 
een quiche. Door het zanddeeg dat ik gebruik, 
is ie nog veel lekkerder geworden.
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Deeg:
250 gram bloem
snufje zout
125 gram koude boter in blokjes
2 eierdooiers
50 ml koud water 

Vulling:
25 gram boter
500 gram prei, gewassen (!) en in dunne ringen
2 eieren
250 ml slagroom
nootmuskaat (ik vind versgeraspt zooo lekker)
zout/peper
brie of boerenbrie of camembert of een 
blauwe kaas

Ook nodig:
deegroller
quichevorm van 25 centimeter doorsnee (iets 
kleiner of iets groter is ook goed)
bakpapier
gedroogde bonen of blindbakbonen

Kijk, ik doe de eerste vier ingrediënten van het 
deeg in een keukenmachine. Ik meng ze. Dan 
doe ik er een klein scheutje water bij. Deksel 
eraf en even kijken hoe de substantie eruitziet. 
Als het allemaal aan elkaar kleeft, gooi ik de 
smurrie op het aanrecht en kneed verder met 
de hand. Te droog? Meer water. Te plakkerig? 
Meer bloem. Uiteindelijk, en dat duurt hele-
maal niet lang, heb je een heel mooi soepel 
deeg. Ja, deeg kan heel mooi soepel zijn. Dat 
voel je!
Natuurlijk kun je het net zo makkelijk allemaal 
meteen in een kom kneden. Het is maar net 
wat je zelf het prettigst vindt.
Pak een stuk plastic folie en leg daar de bol 
deeg op. Een tweede stuk folie eroverheen en 
de bol iets platdrukken. Verpak de bol en leg 
deze in de koelkast. 
Dit is fi jn, want nu kun je de boel even rustig 
opruimen en met de vulling aan de slag gaan, 
zonder dat je hysterisch van alles in de gaten 
hoeft te houden.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was (!) 
en snij de prei. Doe de boter in de pan en laat 
de prei met een snuf zout in zo’n tien minuten 
zachtjes garen.
Klop vervolgens in een kom de eieren, slag-
room, nootmuskaat, zout, peper. Pak nu het 
deeg uit de koelkast. Bestrooi het aanrecht 
of de tafel met bloem en leg de plak deeg 
daarop. Beetje bloem erover en rollen maar 
met de deegroller tot je een mooie lap hebt die 
in de vorm past.
Bekleed een ingevette quichevorm met deze 

lap deeg. Laat het er lekker overheen hangen, 
dat geeft niet. Prik er allemaal gaatjes in met 
een vork. Bakpapier eroverheen en vullen 
met de bonen. Een dikke laag. De bedoeling 
hiervan is dat het deeg vervolgens gaart, maar 
niet rijst.
Zet de vorm in de oven en bak deze tien mi-
nuten blind, zoals ze dat noemen.
Haal de vorm uit de oven. Haal het bakpapier 
met de bonen eraf. Nu snij je de overhangende 
randen deeg weg. Verdeel de prei over de 
bodem. Giet het eierroommengsel eroverheen. 
Leg tot slot je favoriete smaakvolle kaas in 
dikke plakken op het mengel en laat de quiche 
een half uur in de oven bakken.
Klaar!
En nu nog even dat tafelkleedje, die bordjes 
van oma en een mooi wijnglas. En ja, dat is 
even belangrijk als het lekkere eten. Nu nog 
een goed glas witte wijn. Chablis, doe maar. 
Dat past hier goddelijk bij.

En voor degene die de oersoep wil maken, 
hier de precieze ingrediënten:

Preisoep (recept zie tekst)
4 preien, het wit en lichtgroen in ringen
50 gram boter
1 ui, gesnipperd
2 aardappelen in blokjes
1 liter groentebouillon, of een halve liter en een 
halve liter melk
zout/peper
room

Wat bieslook of peterselie als laatste erover-
heen knippen. Dat is lekker en het staat mooi. 
Een knapperig brood op de broodplank, en 
een vloot met boter. Klaar is de maaltijd. 

Voor wie Maartens moestuin nog niet heeft gezien: 
Uitzending gemist NPO: Maartens moestuin VPRO, 
tien afl everingen, elke afl evering duurt 30 minuten.
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Agenda

Kerstbloemschikken
Zaterdag  20 december van 12.00 tot 14.00 uur. Zoals 
elk jaar gaan we kerstbloemschikken. Iedereen kan 
meedoen, ook als je nog nooit aan bloemschikken hebt 
gedaan. Je kunt meerdere stukjes maken. Wij zorgen 
voor oasis en dennengroen. Neem ook wat uit je eigen 
tuin mee: zaaddozen, skimmia, bessen enzovoort. Wat 
moet je nog meer meenemen: bakjes en/of schalen 
waarin je gaat bloemschikken. Verder een scherp mes of 
een snoeischaar, kleine kerstballen en/of kaarsen, maar 
ook wat mooie bloemen. Natuurlijk zijn ook de heren 
weer van harte welkom. De kosten zijn: 2,50 euro per 
persoon. Heb je nog vragen? Bel dan Ali op: 06 41 730 
118. 

Snoeiles op Ons-Buiten
Snoeien omdat:
1.de vruchtzetting beter verloopt.
2.de boom of heester evenwichtiger groeit
3.de boom of heester heeft een langere levensduur
4.de plant is gezonder
U kunt inzicht krijgen in de verschillende snoeitechnieken 
op de eerste zaterdag van de maand, behalve in decem-
ber. We starten vanuit de kantine om 10.00 en eindigen 
ongeveer om 12.00 uur. Start op zaterdag 1 november 
10.00 uur. Er is elke maand een les en onderwerp.
1. Snoeien bij achterstallig onderhoud.
2. Snoeien van druiven op 3 januari. Zelf snoeimateriaal 
meenemen in verband met sluiting kantine en loods.
3. Op 7 maart snoeien van de halfheesters zoals lavatera, 

        Maand       Dag  Activiteit             Aanvang
31    oktober      vrijdag  Laatste dag baggeren en inleveren baggerbriefje  
3      november  maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden          19.30 uur
3      november  maandag Bestuursvergadering            20.00 uur
3      november  maandag Bestuursvergadering            20.00 uur
30    november  zondag Sinterklaasfeest             13.00 uur
1      december  maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden          19.30 uur
1      december  maandag Bestuursvergadering            20.00 uur
5      december  vrijdag Sinterklaas  
13    december  zaterdag Algemene ledenvergadering (alv)           13.00 uur
14    december  zondag Kerstklaverjassen             12.00 uur
20    december  zaterdag Kerstbloemschikken            12.00 uur
25    december  donderdag 1e Kerstdag  
26    december  vrijdag 2e Kerstdag  
 
        2015    
1      januari       donderdag Nieuwjaarsdag  
4      januari       zondag Nieuwjaarsreceptie             14.00 uur

 Opmerkingen
•Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neem daarvoor contact op met de secretaris,     
 bij voorkeur per mail: secretariaat@ons-buiten.nl.
•Aspiranten (toekomstige leden) kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september    
 inschrijven. De eerstvolgende mogelijkheid is 4 april 2015. Zie voor verdere informatie onze website:   
 www.ons-buiten.nl.

 Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en de nieuwsbrief.

hypericum, spiraeasoorten en groot-
bloemige clematis.
4. Op 4 april fruitbomen zoals appel 
en peer. De kersenfamilie wordt 
in de zomer aangepakt (pruim, 
abrikoos, kers enz). Aanmelden: 
gangbaar-37@hetnet.nl

Excursies Oeverlanden
Zaterdag 25 oktober 20.30-22.00 
uur: Nacht van de nacht
Elk jaar organiseren Stichting 
Natuur en Milieu en de Provinciale 
milieufederaties de Nacht van
de Nacht om aandacht te vragen 
voor de schoonheid van de donkere 
nacht. Dit levert niet alleen ener-
giebesparing op maar het is ook 
beter voor mens en dier. Onze 
vereniging doet ook mee met dit 
evenement onder leiding van Nico 
Jansen.
Zaterdag 1 november 11.00-15.30 
Natuurwerkdag
Op zo’n 500 verschillende locaties 
krijgt het landschap in Nederland op 
deze natuurwerkdag een opknap-
beurt dankzij de vele vrijwilligers. 
Het beheer in De Oeverlanden wordt 
gedurende het jaar uitgevoerd door 

de beheervrijwilligers. Vandaag kun-
nen leden en andere belangstellen-
den meewerken in de Oeverlanden 
en dus waarnemen wat er allemaal 
komt kijken om De Oeverlanden tot 
een mooi natuurgebied te laten zijn. 
Wij verzoeken de leden en overi-
ge belangstellenden zich uiterlijk 
maandag 27 oktober 2014 aan te 
melden voor deze dag vanwege de 
voorbereidende werkzaamheden. 
Voor de harde werkers wordt er rond 
lunchtijd een lekkere kom (vegeta-
rische) soep geserveerd.
Tel.: 06-33846602 of via
bestuur@oeverlanden.nl

Amsterdamse Bos
Zaterdag 1 november 10:00 uur 
Boerenmarkt bij Geitenboerderij 
Ridammerhoeve. Maak van je 
wekelijks boodschappen doen een 
uitje voor heerlijke, verse biologi-
sche producten. Groenten en fruit, 
brood, geitenzuivel en vlees, maar 
ook biologische kruiden, Italiaanse 
streekproducten.
Zondag 2 november 14:00 uur
Herfstwandeling met de boswachter. 
Onderweg vertelt de boswachter 
allerlei wetenswaardigheden. Kosten 
zijn 4,50 euro per persoon.

Voor reserveren en informatie: 
De Boswinkel, 020-5456100, of 
boswinkel@amsterdam.nl.
Zaterdag 8 november 13:30 uur
Workshop kaas maken bij Gei-
tenboerderij Ridammerhoeve. De 
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Hoe kan het dat sommige gewassen in de 
moestuin soms wel of juist niet naast elkaar 
kunnen staan? 
Hierover zijn boeken geschreven die veel informatie 
geven. Knofl ook tussen de aardbeien, worteltjes en 
uien bij elkaar, Afrikaantjes tussen de prei enzovoort.

Welke gewassen vinden onze konijnen op 
Ons Buiten lekker? En welke niet? 
Konijnen zijn dol op jong gras, maar dat is niet 
hinderlijk; verder groenten als bladsla, koolplanten 
enzovoort. Bij mij is zelfs de bieslook tot op de bo-
dem opgegeten!

Hoe zit het met de verkleuring van horten-
sia’s, kun je die manipuleren? 
Er zijn korrels die blauwverkleuring geven. Hierin 
zit koperoxide.
 
Wat kun je zeggen over het gebruik van 
dakplatanen? 
Ik raad aan hiervoor zwarte moerbij te gebruiken; 
deze boom kan op dezelfde manier als een dak-
plataan behandeld worden en geeft ook nog vruchten 
(mulberries).

Kun je coniferen aan een kant kaal snoeien 
zonder dat ze aan de andere zijde dood-
gaan? 
Coniferen kaal maken tot op de stam geeft vrijwel 
geen hergroei. Bijhouden door regelmatig terugknip-
pen is beter. De plant herstelt dan met hergroei.

Welke vetplanten overleven de winter 
buiten? 
Alle vetplanten zijn winterhard, want zij komen uit 
berggebieden. Vetplanten zijn gevoelig voor vocht in 
de winter.

Wat kun je doen tegen scheuren in een 
fruitboom, bijvoorbeeld een appelboom? 
Dit zijn groeischeuren. Als rotting gaat optreden, 
haal dan de zieke delen weg met een houtbeitel tij-
dens een droge dag. Opletten dat de scheur weer 
dichtgroeit!

Kun je grond op Ons Buiten plaatselijk ver-
armen om de zuurgraad wat naar beneden 
te krijgen, zodat planten als lavatera en 
stokroos het goed doen? 
Eigenlijk niet, kalk toevoegen geeft een chemische 
reactie waarbij de kalk wordt geneutraliseerd. Het 
is beter om kalkminnende planten een mengsel te 
geven van kalkrijk zand (stukjes schelp) en compost. 
Zorg voor drainage door dergelijke planten wat ho-
ger op te zetten, dus op een ‘terpje’ zoals in het Von-
delpark met bomen.

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Naam:Ton Groeneveld 
Functie: Werkt in de Winkel 
van S(ch)inkel (sinds 2003)
Woont in de: Linalaan 267

Iedereen kent hem wel: 
die meneer die (bijna) elke 
zaterdag - en in het hoofd-
seizoen ook op donderdag-
avond - bij de Winkel van 
S(ch)inkel zit. Maar wie 
is hij en wat doet hij? Ton 
Groeneveld is een rustige, 
vriendelijke man. In 2003 
begon hij met het innemen 
en uitgeven van de gas-
fl essen. Na verloop van tijd 
werd dat wat lastiger van-
wege zijn rug. Nu bestiert 
hij de hele winkel. Hij zorgt 
voor het reilen en zeilen van 
de Winkel van S(ch)inkel. 
Hij controleert de voor-
raden gasfl essen, tuinaarde 
en compost, metselzand, 
worteldoek en alle andere 
tuinbenodigdheden die in 
de winkel te verkrijgen zijn. 
Geregeld worden er bestel-
lingen gedaan. Dat gaat niet 
per zak, maar per vrachtwa-
gen! Om een idee te krijgen 
van de hoeveelheden: het 
afgelopen seizoen zijn er op 
de tuin 8000 zakken aarde 
verkocht. 
Ton zorgt ook voor de 
juiste vrijwilligers op de 
juiste plek: iemand voor de 
kassa, iemand voor het gas 
en iemand (meestal Ruud, 
wie kent hem niet!) die de 
bestellingen netjes afl evert 
bij de tuinders. Uiteraard 
helpt hij zelf ook mee in 
de winkel; hij houdt onder 
andere toezicht op de in-
name van de gasfl essen. Hij 
vindt het erg leuk om met 
alle tuinders om te gaan. 
Het gekste wat hij heeft 
meegemaakt: een dame die 
gas kwam halen en wegliep 
zonder te betalen. Die dacht 
dat het hier gratis was! a

BOB 
BEKENDE ONS BUITENAARS

workshop duurt drie uur en wordt 
afgesloten met een geitenkaasfon-
due.
Programma
13.30 uur Ontvangst met thee of koffie 
14.00 uur Geitenkaasje maken in de 
kaaskelder 
15.00 uur Geit melken en lammetjes 
voeren 
15.30 uur Biologische geiten-
kaasfondue met glas biologische 
witte wijn of kop verse muntthee.De 
kosten zijn 45,- euro per persoon. 
Maximaal kunnen 15 deelnemers 
meedoen. Reserveren kan via 
info@geitenboerderij.nl, o.v.v. 
Geitenkaas Workshop

Zaterdag 15 november
YaYoga Festival in Spa Sport 
Hotel ZUIVER in Amsterdam. Een 
bijzonder verwenevent voor body 
en mind en een must voor iedereen 
die geїnteresseerd is in yoga. Op 
het uitgebreide programma staan 
verschillende yoga-workshops - voor 
beginnende en ervaren yogi’s - 
zoals Hatha Yoga, Vinyasa Flow en 
Yin Yoga, heerlijk & gezond eten 
en ontspanning in de luxe spa van 
Zuiver. De yogaworkshops worden 
gegeven door onder andere Afke 
Reijenga en Moena de Jong. Er zijn 
gezondheidsprofessionals aanwezig 
met praktische tips over bewegen en 
voeding en presenteren topmerken 
hun nieuwste lifestyleproducten.
Kijk voor meer informatie op de 
website: zuiveramsterdam.nl
Zondag 23 november 
Wordt indiaan in het Amsterdamse 
Bos.om 12.00, 13.30 of 15.00 uur.
De indanen zijn bij elkaar voor een 
feest, maak een totempaal en een 
amulet en maak een pijl en boog. 
Een avontuur voor kids van 6 tot 10 
jaar en ouders. 4,50 euro voor kin-
deren en € 2,- voor volwassenen. 
Start is bij de Boswinkel.
Voor reserveren en informatie: 
De Boswinkel, 020-5456100, of 
boswinkel@amsterdam.nl.
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Natuurlijk Tuinieren

Prachtige hommel op gele Berberis
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Iedere aspiranttuinder wordt 
op Ons Buiten getrakteerd op 
een overdaad aan informatie 

en de waarschuwende woorden 
“Bezint eer ge begint”. Iedere 
nieuwe tuinder krijgt die infor-
matie op papier mee naar huis ter 
nadere overdenking. Tuinders die 
er met de pet naar gooien - in de 
eerste twee jaar na het verkrijgen 
van een tuin - lopen het risico te 
worden geroyeerd. Dat risico lo-
pen zittende tuinders in dergelijke 
gevallen overigens ook; tuincon-
troleurs beoordelen alle tuinen 
tweemaal per jaar op de staat van 
onderhoud. Nieuwe tuinders krij-
gen een mentor toegewezen die 
hen gedurende twee jaar wegwijs 
maakt in het oerwoud van bomen, 
struiken, vaste planten, invasieve 
exoten, eenjarig spul, onkruiden 
en regeltjes.

Over de heg
In dit stukje heb ik het over de 
heg. Deze vormt een afscheiding 
tussen de tuin en de openbare 
lanen; feitelijk tussen ons en alle 

buren en gasten. Volgens de in-
formatie die nieuwe tuinders krij-
gen, is het noodzakelijk dat er een 
heg of haag staat en niet alleen 
maar een simpel hek. De vol-
gende groene beplantingen zijn 
daarin toegestaan: liguster, bu-
xus, taxus, potentilla of ganzerik, 
spirea, lonicera (kamperfoelie), 
berberis (zuurbes), haagbeuk en 
hulst. Verder wordt er vermeld 
dat een haag niet mag uitgroeien 
over het pad. Daarom moet er bij 
sommige haagsoorten extra aan-
dacht worden besteed aan de plek 
waar de plant wordt geplaatst, 
om bijvoorbeeld oversteken over 
het pad te voorkomen. Een aan-
tal van de hier genoemde soorten 
zijn niet inheems. Ze komen oor-
spronkelijk uit mystieke gebieden 
in Japan en China. Persoonlijk 
heb ik het niet zo op de altijd 
groene buxus, de glad geschoren 
liguster en de taaie hulst. En het 
herfstbruin van de haagbeuk vind 
ik ook maar zozo. Echt relevant 
is mijn persoonlijke voorkeur 
overigens niet. Waar het bij na-

tuurlijk tuinieren wel om gaat, is 
de waarde voor vogels en ander 
vliegend wild. Een stevige, dichte 
haag van hulst of haagbeuk kan 
immers geweldige nestgelegen-
heid bieden aan vogels als de 
heggenmus of merel. Voor ander 
vliegend wild als bijen, hommels 
en vlinders, zijn haagbeuk, hulst, 
buxus en taxus niet interessant. 

Nectar
Een liguster is overigens wel 
interessant, maar omdat de tuin-
parkregels voorschrijven dat de 
haag niet hoger mag zijn dan 
tachtig centimeter (heuphoogte 
ongeveer), komt het op Ons 
Buiten zelden tot bloeien. Een 
bossige, bloeiende, (wilde) li-
guster bloeit in juli en trekt heel 
veel vlinders, hommels, wilde 
solitaire bijen en honingbijen 
aan. Wellicht is er ergens anders 
in de tuin een plekje te vinden 
voor een bloeiende Ligustrum 
vulgare of Ligustrum ovalifo-
lium. Nu komen de interessante 
struiken aan bod, namelijk po-

Tussen de 
regels
In het kader van het thema ‘buren’ staat Natuur-
lijk Tuinieren dit keer geheel in het teken van de 
hagen en de heg. Je weet wel: de begroeiing die 
eigenlijk onze natuurlijke schutting is en ons van 
onze buren scheidt. Erik beschrijft een reeks aan 
mogelijkheden...

TEKST ERIK HOOIJBERG
FOTO’S: ARIE KOSTER
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Vlammend rode bessen van Berberis thunbergii Parelmoervlinder op Liguster vulgare

Honigbij op Liguster 

Honingbij op Spirea japonica 

Potentila fructicosa trekt hommels en wilde bijen aan 

Hommel op Mahonie-berberis
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tentilla of ganzerik, spirea, lo-
nicera en berberis. Stuk voor stuk 
aantrekkelijke planten om nectar 
en stuifmeel van te oogsten. 

Potentilla of ganzerik
De heesterganzerik (Potentilla 
fructicosa) komt oorspronkelijk 
uit het noordelijk deel van het 
noordelijk halfrond. Ze houdt van 
matig vochtige, tot matig voed-
selrijke, kalkhoudende bodems. 
Op Ons Buiten is bijvoeren met 
kalk dus gewenst. De ganzerik 
houdt van zon, maar kan lichte 
schaduw ook wel aan. De heester 
bloeit van juni tot september met 
mooie, grote, gele bloemen en 
wordt veel aangeplant in tuinen 
en het openbaar groen. Hommels, 
honingbijen en solitaire wilde bij-
en vinden er nectar en stuifmeel. 
Het is een prachtige heester die 
niet hoger wordt dan een meter. 
Perfect dus voor in de heg.

Spirea japonica
De naam geeft het al aan; de Spi-
rea japonica komt oorspronke-
lijk uit Japan (en China). Deze 
heester houdt van matig voch-
tige, matig voedselrijke bodems 
en kan goed in de zon staan. Hij 
bloeit van juni tot september, ro-
zerood, maar er zijn ook cultivars 
die roze of witte (Albiflora) bloe-
men dragen. Spirea bloeit op een-
jarig hout, dus na de bloei of in de 
winter stevig terugsnoeien geeft 
het volgende jaar weer een uit-
bundige bloei die nectar en grijs-
violet stuifmeel biedt aan wilde 
bijen, honingbijen en hommels. 
De struik wordt veel in tuinen en 
parken aangeplant en wordt on-
geveer een meter hoog - perfect 
dus voor in de heg.

Lonicera, kamperfoelie
De kamperfoeliefamilie kent 
verschillende verschijningsvor-
men. Zo is de Lonicera nitida een 
groenblijvende heester die tot 
drie meter hoog kan worden. Hij 
bloeit in mei-juni, op overjarig 
hout, met roomwitte bloempjes. 
Deze vorm heeft kleine blaadjes 
en krijgt na de bloei zwarte bes-

jes. Direct na de bloei snoeien is 
het beste voor de wilde solitaire 
bijen en hommels en zo kun je 
hem ook laag houden. De heester 
komt oorspronkelijk uit Zuid-
west-China en wordt in Neder-
land toegepast in heggen, tuinen, 
boomspiegels en plantenbakken. 
Lonicera nitida heeft matig voch-
tige, matig voedselrijke grond 
nodig waar niet teveel humus in 
zit, een neutrale tot kalkhoudende 
bodem.
Er is ook een vroegbloeiende 
(januari-maart) struikkamperfoe-
lie: Lonicera fragrantissima. Dit 
is een heester die wel twee meter 
hoog kan worden en het op onze 
grond redelijk goed zou moeten 
doen. In het vroege voorjaar geeft 
deze soort vooral nectar en maar 
weinig stuifmeel aan honingbijen 
en hommels.
Mijn voorkeur gaat uit naar de 
klimmers onder de kamperfoelie 
die in de heg eventueel rond een 
hekwerk kunnen groeien, of over 
een ereboog of toegangspoort. 
Lonicera x henryi is een niet hele-
maal winterharde, altijd groene 
klimplant die met dieproze bloe-
men bloeit (juni-juli). Het is een 
prachtige plant die heel veel hom-
mels, wilde bijen en honingbijen 
aantrekt. Na de bloei verschijnen 
er zwart-paarse bessen. De plant 
houdt van vochtige, matig voed-
selrijke, humeuze grond. Zon is 
goed, maar halfschaduw mis-
schien wel beter. De lange ranken 
beginnen voor zichzelf als ze 
de grond raken; een eenvoudige 
manier van vermeerderen die ik 
ook toepas op de tuin.

Berberis, zuurbes
De berberis is een heester die van 
mei-juni bloeit met gele bloe-
men, met later in het seizoen rode 
bessen. De Berberis vulgaris is 
oorspronkelijk een wilde soort, 
terwijl de Berberis thunbergii 
oorspronkelijk uit Japan komt. 
Beide hebben eironde blaadjes 
en kenmerken zich door het dra-
gen van doornen. Deze soorten 
doen het goed op drogere, schrale 
tot matig voedselrijke, eventueel 

kalkhoudende of minerale bo-
dems in de zon of halfschaduw. 
Het is dus maar de vraag of ze 
op de veengrond van ons tuin-
park goed kunnen groeien... Het 
aanbrengen van zand zou in elk 
geval voor Berberis vulgaris goed 
kunnen werken, omdat die vrij 
algemeen voorkomt in het duin-
gebied ten zuiden van Bergen. 
Beiden soorten trekken wilde 
solitaire bijen, hommels en ho-
ningbijen aan. Dan is er nog een 
soort die tegenwoordig tot de 
berberis wordt gerekend en dat 
is de winterbloeiende (november 
tot april) Mahonie-berberis (Ma-
honie) x media die het heel goed 
doet op vochtige grond in de zon 
en halfschaduw. Een prachtige 
geelbloeiende soort uit China met 
stugge bladeren waaraan stevige 
stekels zitten. Die stekels blijven 
prikken aan afgevallen bladeren die 
in de herfst eerst verkleuren naar 
prachtig rood. In het vroege voor-
jaar is deze plant een bron van 
nectar en stuifmeel voor de vroeg 
vliegende honingbijen. Daarnaast 
trekt deze soort ook hommels en 
wilde solitaire bijen aan.

Gemengde haag
We zouden (een aantal van deze) 
prachtige soorten op Ons Buiten 
kunnen toepassen in een ge-
mengde haag. Stuk voor stuk 
trekken ze een heleboel soorten 
wilde solitaire bijen, honingbijen, 
hommels en vlinders aan. Veel 
informatie over drachtplanten is 
te vinden op de website van Arie 
Koster, misschien wel dé deskun-
dige op het gebied van wilde bijen 
en hommels. Daarnaast biedt ook 
de vlinderstichting veel informa-
tie. Ik heb me voorgenomen om 
afstervende exemplaren van de 
liguster in de haag gaandeweg 
te vervangen door een van deze 
soorten. a

Bronnen (websites): 

bijenplanten.nl, drachtplanten.nl, 

vlinderstichting.nl, ons-buiten.nl 

(Informatie voor leden, uitgave juni 

2008).

Potentila fructicosa trekt hommels en wilde bijen aan 

Hommel op Mahonie-berberis
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Bestuursinformatie

Het bestuur nodigt de leden en  overige geïn-
teresseerden uit tot bijwoning van de 109e 
algemene ledenvergadering (alv) van tuin-

park Ons Buiten. De vergadering vindt plaats op za-
terdag 13 december 2014 in het Verenigingsgebouw 
aan het Vroegopplein. Aanvang 13.00 uur.
Vragen met betrekking tot de agendapunten kunnen 
tot uiterlijk twee weken voor de vergadering schrif-
telijk aan de secretaris worden opgegeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen na-
mens hem/haar in de afdelingsvergadering zijn stem 

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Verslag van de 108e vergadering van 17 mei 2014
6. Vaststelling doorberekening jaarkosten 2015
7. Vaststelling begroting 2015
8. Gebruik houtkachels
Is er sprake van overlast en zo ja hoe kan deze 
worden voorkomen?
Moeten we regels opnemen in het huishoudelijk 
reglement van Ons Buiten?
9. Informatie en overleg over diverse onderwerpen
  -Wateroverlast
  -Regeling werkbeurten
  -Gedrag van tuinders naar commissie en bestuur

uit te brengen. Ieder lid kan dus slechts door één 
ander lid worden gemachtigd. Zij die een ander lid 
willen machtigen, overhandigen het machtigingsfor-
mulier uiterlijk een half uur voor aanvang van de ver-
gadering aan de secretaris. Dit machtigingsformulier 
ligt in de kantine en staat op de website van Ons 
Buiten.
Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. Wij 
verzoeken iedereen om tijdens de vergadering mo-
biele telefoon uit te zetten. De agenda en de overige 
vergaderstukken volgen hieronder.

  -Handhaving regels
  -Geluidsoverlast, zowel extern als intern
Het bestuur informeert u over deze onder-
werpen en hoort graag uw mening. Let u op de 
nieuwsbrief voor eventueel aanvullende informa-
tie hierover.
10. Bondsvergadering najaar 2014
De datum en plaats waar de bondsvergadering 
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 7 mei 2012 zijn drie afgevaardigden 
gekozen, zonder tegenbericht voor de duur van 
3 jaar.
11. Rondvraag
12. Sluiting

In de voorjaarsvergadering wordt gesproken over 
hoe het voorgaande jaar is verlopen, inclusief de 
financiële verantwoording. Het was een relatief 

rustig jaar en de financiën waren wederom goed op 
orde. Het aantal belangstellenden voor een tuin was 
vergelijkbaar met het voorgaande jaar en er waren ook 
dit jaar weinig beschikbare tuinen. Er is volop interesse, 
waardoor alle aangeboden tuinen in de eerste ronde 
werden toegewezen. Ook in 2013 moesten weer een 
aantal tuinders worden gewezen op hun onderhouds-
verplichting en dat leidde soms tot een opzegging. 
Helaas zijn er toch steeds weer opnieuw tuinders die 
onvoldoende tijd aan hun tuin besteden. Er zijn geen 
vragen aan de penningmeester over de cijfers en de 
kascommissie geeft een positief advies aan de leden 
met betrekking tot het goedkeuren van het financieel 
verslag. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening wordt 
goedgekeurd. Ella Moens en Reno Vegting worden 
herkozen als bestuurslid. De kascommissie wordt aan-
gevuld met Judith Mellema als reservelid.

Projectgroep Elektra
In januari 2013 is de projectgroep Elektra voortvarend 

van start gegaan, maar daarna is de boel wat ver-
zand. Al met al is 2013 geen goed jaar geweest voor 
de projectgroep. Van de gedane toezeggingen binnen 
de groep is helaas weinig terechtgekomen. Drie leden 
zijn inmiddels gestopt. De overgebleven deelnemers 
gaan door met het onderzoeken van de mogelijkheden 
m.b.t. elektriciteit op de tuin. De hoop is om in de na-
jaarsvergadering iets te kunnen vertellen.

Introductie nieuwe imker 
De nieuwe imker Oscar Eerland introduceert zichzelf. 
Hij heeft als hobby bijen houden en tuinieren; op Ons 
Buiten heeft hij zelf geen tuin. Hij heeft connecties met 
het Bijenpark Amsterdam. Hij heeft ook in het bestuur 
gezeten van dit Bijenpark. Er volgt een presentatie. 
Deze is elders in deze Ons Buiten te lezen.
De zaal applaudisseert voor de presentatie.
De voorzitter sluit af met dank voor de geleverde in-
breng en wenst iedereen een goed tuinseizoen. Een 
uitgebreid verslag van de alv van 13 mei 2014 staat op 
de website van tuinpark Ons Buiten. a

AGENDA voor de 109e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

NB
Een even-
tuele pauze 
wordt in de 
loop van de 
vergadering 
vastgesteld.

Verslag van de 108e Algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten gehouden op 
17 mei 2014 Verslag van de 108e Algemene ledenvergadering
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Toelichting
1. Door het betalen van de boete is het lid niet 
ontslagen van de verplichting om de werkbeurt(en) 
in te halen.
2. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet als-
nog worden gedaan.
3. Indien bij overdracht van een tuin nog sprake is 
van niet vervulde werkbeurten of afwikkeling con-
form regeling werkbeurten.
4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het 
baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waarbij 
doorberekening aan de tuinder plaatsvindt.
5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende 
jaar, nog niet zijn voldaan.
NB.Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren en/
of niet vervulde werkbeurt, sprake is van eenzelfde 
administratieve vergoeding (boete) in het voorgaande 
jaar dan wordt het bedrag verdubbeld tot 51,00 euro.

Begroting 2015
De realisatie van 2014 is nog onbekend. De verwach-
ting is dat de kosten 2014 de opbrengsten niet zullen 
overschrijden. Bij de voorgestelde begroting is ervan 
uitgegaan dat de voorgestelde bedragen voor door-
berekening jaarkosten worden goedgekeurd.
Er is voor 2015 wederom sprake van een sluitende 
begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte van 
de begroting van het voorgaande jaar beperkt toe.

Verslag van de 108e Algemene 
ledenvergadering 
van tuinpark Ons Buiten gehouden op 17 mei 2014 
 
In de voorjaarsvergadering wordt gesproken over hoe het 
voorgaande jaar is verlopen, inclusief de financiële 
verantwoording. Het was een relatief rustig jaar en de 
financiën waren wederom goed op orde. 
Het aantal belangstellenden voor een tuin was ver-
gelijkbaar met het voorgaande jaar en er waren ook dit jaar 
weinig beschikbare tuinen. Er is volop interesse, waardoor 
alle aangeboden tuinen in de eerste ronde werden 
toegewezen. 
 
Ook in 2013 moesten weer een aantal tuinders worden 
gewezen op hun onderhoudsverplichting en dat leidde 
soms tot een opzegging. Helaas zijn er toch steeds weer 
opnieuw tuinders die onvoldoende tijd aan hun tuin 
besteden. 
 
Er zijn geen vragen aan de penningmeester over de cijfers 
en de kascommissie geeft een positief advies aan de 
leden met betrekking tot het goedkeuren van het financieel 
verslag. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening wordt 
goedgekeurd. 
Ella Moens en Reno Vegting worden herkozen als 
bestuurslid. De kascommissie wordt aangevuld met Judith 
Mellema als reservelid. 
 
Projectgroep Elektra 
In januari 2013 is de projectgroep Elektra voortvarend van 
start gegaan, maar daarna is de boel wat verzand. Al met 
al is 2013 geen goed jaar geweest voor de projectgroep. 
Van de gedane toezeggingen binnen de groep is helaas 
weinig terechtgekomen. Drie leden zijn inmiddels gestopt. 
De overgebleven deelnemers gaan door met het 
onderzoeken van de mogelijkheden m.b.t. electiriciteit op 
de tuin. De hoop is om in de najaarsvergadering iets te 
kunnen vertellen. 
 
Introductie nieuwe imker Oscar Eerland 
De nieuwe imker Oscar introduceert zichzelf. Hij heeft als 
hobby bijen houden en tuinieren; op Ons Buiten heeft hij 
zelf geen tuin. Hij heeft connecties met het Bijenpark 
Amsterdam. Hij heeft ook in het bestuur gezeten van dit 
Bijenpark. Er volgt een presentatie. Deze is elders in deze 
Ons Buiten te lezen. 
De zaal applaudisseert voor de presentatie. 
 
De voorzitter sluit af met dank voor de geleverde inbreng 
en wenst iedereen een goed tuinseizoen. Een uitgebreid 
verslag van de alv van 13 mei 2014 staat op de website 
van tuinpark Ons Buiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doorberekening jaarkosten 2015 
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de 
huidige bedragen en al bekende tarieven. 
 

Verschil

2014 2015 %
Jaarnota

Contribut ie AVVN/BVV 75,70 76,50 1,1%

Jaarlijkse algemene bijdrage 97,00 99,00 2,1%

Grondhuur eigen tuin - per m2 0,49 0,49 0,0%

Grondhuur algemeen groen 61,50 61,50 0,0%

Watergeld:

- retour voorschot voorg. jaar -36,00 -36,00 0,0%

- algemeen verbruik voorg. jaar 10,60 10,60 0,0%

- verbruik  tuin voorg.jaar - per m3 1,79 1,79 0,0%

- voorschot komende jaar 36,00 36,00 0,0%

Assurantie - doorberekening o.b.v. 

opgave AON

Waterzuiveringskos ten 48,00 42,00 -12,5%

Beveiliging 10,00 12,00 20,0%

Vuilafvoer 28,00 28,00 0,0%

Onroerend Zaak Belasting 2,00 2,00 0,0%

Bijdrage bomenfonds 5,00 5,00 0,0%

Bijdrage t..b.v.  Behoud Ons Buiten 10,00 10,00 0,0%

Diverse door te berekenen bedragen

Boete niet gedane werkbeurten 25,00 25,50 2,0% 1

Boete geen (tijdige) opgaaf 

baggeren

25,00 25,50 2,0% 2

Boete geen (tijdige) opgaaf 

waterstand

25,00 25,50 2,0%

Doorberekening niet gedane 

werkbeurt

100,00 102,00 2,0% 3

Indien het baggeren 100,00 102,00 2,0% 4

Boete i.v.m. te laat betalen - per 

week

12,00 12,00 0,0% 5

Door te bereken bedragen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
Toelichting 
1. Door het betalen van de boete is het lid niet ontslagen 

van de verplichting om de werkbeurt(en) in te halen. 
2. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet alsnog 

worden gedaan. 
3. Indien bij overdracht van een tuin nog sprake is van 

niet vervulde werkbeurten of afwikkeling conform 
regeling werkbeurten. 

4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het 
baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waarbij 
doorberekening aan de tuinder plaatsvindt. 

5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende jaar, 
nog niet zijn voldaan. 

NB. Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren en/of 
niet vervulde werkbeurt, sprake is van eenzelfde 
administratieve vergoeding (boete) in het voorgaande 
jaar dan wordt het bedrag verdubbeld tot € 51,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorberekening jaarkosten 2015
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de hui-
dige bedragen en al bekende tarieven.

Toelichting BATEN
Doorberekend aan leden
Dit betreft de ontvangen bedragen van de jaarnota, 
die voor hetzelfde bedrag als lasten zijn geboekt. Het 
gaat veelal om kosten die aan Ons Buiten in reke-
ning worden gebracht en welke aan de leden worden 
doorberekend.
Verzekering tuinhuizen
Dit betreft de premie voor de collectieve verzeke-
ringen van de brand-, storm-, inbraak-  en glas-
breukverzekering.
Contributie AVVN/BVV
Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie 
leden. In de contributie van de leden zit een bedrag 
van ca. 11.000 euro dat door de Bond aan het AVVN 
wordt doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de 
Bond ruim 24.000 euero.
Beveiliging
Betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen 
en de beveiliging van het tuinpark buiten het tuinsei-
zoen.
Bomenfonds
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomenfonds 
ingesteld. Het fonds is nodig om uitvoering te geven 
aan het bomenbeleid. Door het meeste onderhoud 
in eigen beheer uit te voeren is het mogelijk om de 
bijdrage voor 2015 gelijk te houden aan 2014.
Verenigingsinkomsten
Exploitatie Winkel van S(ch)inkel
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie 
van de Winkel zijn per saldo nul. Het uitgangspunt is 
dat de kosten worden gedekt door de opbrengsten.
Exploitatie verenigingsgebouw
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie 
van de kantine bedraagt 7.000 euro. Naast inkoop-
kosten is sprake van kosten voor verlichting, verwar-
ming, de premie van de verzekering en onderhoud.

 

Begroting 2015 
De realisatie van 2014 is nog onbekend. De 
verwachting is dat de kosten 2014 de opbrengsten 
niet zullen overschrijden. 
Bij de voorgestelde begroting is ervan uitgegaan dat 
de voorgestelde bedragen voor doorberekening 
jaarkosten worden goedgekeurd. 
Er is voor 2015 wederom sprake van een sluitende 
begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte 
van de begroting van het voorgaande jaar beperkt 
toe. 
 

werkelijk begroting begroting

BATEN 2013 2014 2015
Doorberekend aan leden

Grondhuur 97.187 98.000 98.000

Waterverbruik 14.136 15.700 15.700

Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 12.516 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 40.370 41.400 42.200

Contribut ie AVVN/BVV 34.822 35.400 35.700

Rioolrecht en OZB 22.350 22.400 19.700

Beveiliging 3.978 4.500 5.400

Bomenfonds 2.235 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 232.064 236.600 235.900

Verenigingsinkomsten

Entreegelden 3.080 2.800 2.800

Jaarlijkse bijdrage 41.571 43.400 44.300

Bijdrage aspirant leden 1.035 1.100 1.100

Rente spaarrekening/deposito 9.269 5.000 5.000

Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.102 12.000 12.000

Diverse opbrengsten 15.457 2.500 2.500

Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 50.834 50.000 52.000

Opbrengst Verenigingsgebouw 80.067 75.000 75.000

Totaal Verenigingsinkomsten 214.415 191.800 194.700

Totaal BATEN 446.479 428.400 430.600

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting BATEN 
 
Doorberekend aan leden 
Dit betreft de ontvangen bedragen van de jaarnota, die 
voor hetzelfde bedrag als lasten zijn geboekt. Het gaat 
veelal om kosten die aan Ons Buiten in rekening worden 
gebracht en welke aan de leden worden doorberekend. 
 
Verzekering tuinhuizen 
Dit betreft de premie voor de collectieve verzekeringen van 
de brand-, storm-, inbraak-  en glasbreukverzekering. 
 
Contributie AVVN/BVV 
Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie leden. 
In de contributie van de leden zit een bedrag van ca. 
€ 11.000 dat door de Bond aan het AVVN wordt 
doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de Bond ruim 
€ 24.000. 
 
Beveiliging 
Betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen en de 
beveiliging van het tuinpark buiten het tuinseizoen. 
 
Bomenfonds 
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomenfonds ingesteld. 
Het fonds is nodig om uitvoering te geven aan het 
bomenbeleid. Door het meeste onderhoud in eigen beheer  
 
 

 
uit te voeren is het mogelijk om de bijdrage voor 2015 
gelijk te houden aan 2014. 
Verenigingsinkomsten 
 
Exploitatie Winkel van S(ch)inkel 
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de 
Winkel zijn per saldo nul. Het uitgangspunt is dat de 
kosten worden gedekt door de opbrengsten. 
 
Exploitatie verenigingsgebouw 
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de 
kantine bedraagt € 7.000. Naast inkoopkosten is sprake 
van kosten voor verlichting, verwarming, de premie van de 
verzekering en onderhoud. 
 

werkelijk begroting begroting

LASTEN 2013 2014 2015
Doorberekend aan leden

Grondhuur 97.187 98.000 98.000

Waterverbruik 9.194 15.700 15.700

Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 9.773 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 40.394 41.400 42.200

Contribut ie AVVN/BVV 34.822 35.400 35.700

Rioolrecht en OZB 8.765 22.400 19.700

Beveiliging 4.926 4.500 5.400

Bomenfonds 2.235 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 211.767 236.600 235.900

Gebouwen en tuinpark

Afschrijving - groot onderhoud 0 9.500 9.500

Energie 2.738 3.000 3.000

Onderhoud tuinpark 37.990 26.400 26.400

Totaal Gebouwen en tuinpark 40.728 38.900 38.900

Kantoorkosten

Porti 470 800 800

Communicat ie 1.484 1.200 1.200

Verenigingsblad en drukwerk 5.685 6.500 6.500

Overig 7.777 6.400 6.800

Totaal Kantoorkosten 15.416 14.900 15.300

Algemene kosten

Verstrekkingen kantine 7.400 8.000 8.000

Verzekeringspremies 7.898 9.500 8.500

Diverse 8.386 4.500 4.000

Totaal Algemene kosten 23.684 22.000 20.500

Overige

Kosten Winkel van S(ch)inkel 45.982 50.000 52.000

Kosten Verenigingsgebouw 72.559 66.000 68.000

Totaal Overige 118.541 116.000 120.000

Saldo baten en lasten 36.344 0 0

Totaal LASTEN 446.479 428.400 430.600

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting LASTEN 
 
Afschrijvingen – bijdrage groot onderhoud 
Betreft de afschrijving op investeringen, indien van 
toepassing. Het meerdere wordt toegevoegd aan de 
reserve groot onderhoud. 
 
Onderhoud tuinpark 
Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbesteed werk, 
beplanting, zand, grond, schelpen, onderhoud en reparatie 
gereedschappen en voertuigen. 
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Begroting 2015 
De realisatie van 2014 is nog onbekend. De 
verwachting is dat de kosten 2014 de opbrengsten 
niet zullen overschrijden. 
Bij de voorgestelde begroting is ervan uitgegaan dat 
de voorgestelde bedragen voor doorberekening 
jaarkosten worden goedgekeurd. 
Er is voor 2015 wederom sprake van een sluitende 
begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte 
van de begroting van het voorgaande jaar beperkt 
toe. 
 

werkelijk begroting begroting

BATEN 2013 2014 2015
Doorberekend aan leden

Grondhuur 97.187 98.000 98.000

Waterverbruik 14.136 15.700 15.700

Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 12.516 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 40.370 41.400 42.200

Contribut ie AVVN/BVV 34.822 35.400 35.700

Rioolrecht en OZB 22.350 22.400 19.700

Beveiliging 3.978 4.500 5.400

Bomenfonds 2.235 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 232.064 236.600 235.900

Verenigingsinkomsten

Entreegelden 3.080 2.800 2.800

Jaarlijkse bijdrage 41.571 43.400 44.300

Bijdrage aspirant leden 1.035 1.100 1.100

Rente spaarrekening/deposito 9.269 5.000 5.000

Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.102 12.000 12.000

Diverse opbrengsten 15.457 2.500 2.500

Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 50.834 50.000 52.000

Opbrengst Verenigingsgebouw 80.067 75.000 75.000

Totaal Verenigingsinkomsten 214.415 191.800 194.700

Totaal BATEN 446.479 428.400 430.600

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting BATEN 
 
Doorberekend aan leden 
Dit betreft de ontvangen bedragen van de jaarnota, die 
voor hetzelfde bedrag als lasten zijn geboekt. Het gaat 
veelal om kosten die aan Ons Buiten in rekening worden 
gebracht en welke aan de leden worden doorberekend. 
 
Verzekering tuinhuizen 
Dit betreft de premie voor de collectieve verzekeringen van 
de brand-, storm-, inbraak-  en glasbreukverzekering. 
 
Contributie AVVN/BVV 
Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie leden. 
In de contributie van de leden zit een bedrag van ca. 
€ 11.000 dat door de Bond aan het AVVN wordt 
doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de Bond ruim 
€ 24.000. 
 
Beveiliging 
Betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen en de 
beveiliging van het tuinpark buiten het tuinseizoen. 
 
Bomenfonds 
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomenfonds ingesteld. 
Het fonds is nodig om uitvoering te geven aan het 
bomenbeleid. Door het meeste onderhoud in eigen beheer  
 
 

 
uit te voeren is het mogelijk om de bijdrage voor 2015 
gelijk te houden aan 2014. 
Verenigingsinkomsten 
 
Exploitatie Winkel van S(ch)inkel 
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de 
Winkel zijn per saldo nul. Het uitgangspunt is dat de 
kosten worden gedekt door de opbrengsten. 
 
Exploitatie verenigingsgebouw 
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de 
kantine bedraagt € 7.000. Naast inkoopkosten is sprake 
van kosten voor verlichting, verwarming, de premie van de 
verzekering en onderhoud. 
 

werkelijk begroting begroting

LASTEN 2013 2014 2015
Doorberekend aan leden

Grondhuur 97.187 98.000 98.000

Waterverbruik 9.194 15.700 15.700

Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 9.773 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 40.394 41.400 42.200

Contribut ie AVVN/BVV 34.822 35.400 35.700

Rioolrecht en OZB 8.765 22.400 19.700

Beveiliging 4.926 4.500 5.400

Bomenfonds 2.235 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 211.767 236.600 235.900

Gebouwen en tuinpark

Afschrijving - groot onderhoud 0 9.500 9.500

Energie 2.738 3.000 3.000

Onderhoud tuinpark 37.990 26.400 26.400

Totaal Gebouwen en tuinpark 40.728 38.900 38.900

Kantoorkosten

Porti 470 800 800

Communicat ie 1.484 1.200 1.200

Verenigingsblad en drukwerk 5.685 6.500 6.500

Overig 7.777 6.400 6.800

Totaal Kantoorkosten 15.416 14.900 15.300

Algemene kosten

Verstrekkingen kantine 7.400 8.000 8.000

Verzekeringspremies 7.898 9.500 8.500

Diverse 8.386 4.500 4.000

Totaal Algemene kosten 23.684 22.000 20.500

Overige

Kosten Winkel van S(ch)inkel 45.982 50.000 52.000

Kosten Verenigingsgebouw 72.559 66.000 68.000

Totaal Overige 118.541 116.000 120.000

Saldo baten en lasten 36.344 0 0

Totaal LASTEN 446.479 428.400 430.600

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting LASTEN 
 
Afschrijvingen – bijdrage groot onderhoud 
Betreft de afschrijving op investeringen, indien van 
toepassing. Het meerdere wordt toegevoegd aan de 
reserve groot onderhoud. 
 
Onderhoud tuinpark 
Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbesteed werk, 
beplanting, zand, grond, schelpen, onderhoud en reparatie 
gereedschappen en voertuigen. 
 
 
 

Bestuursinformatie

Toelichting LASTEN
Afschrijvingen – bijdrage groot onderhoud
Betreft de afschrijving op investeringen, indien van 
toepassing. Het meerdere wordt toegevoegd aan de 
reserve groot onderhoud.
Onderhoud tuinpark
Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbesteed 
werk, beplanting, zand, grond, schelpen, onderhoud 
en reparatie gereedschappen en voertuigen.
Verenigingsblad en drukwerk
Betreft het saldo druk- en verzendkosten minus de 
opbrengsten van abonnementen van niet leden.
Overige kantoorkosten
Betreft o.a. de nieuwjaarsreceptie, representatie bij 
lief en leed en administratieve kosten.
Verzekeringspremies
Betreft in hoofdzaak de premie voor de 
verenigings¬opstallen en inventarissen.
Bestuur
Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten deelt 
mee dat het kennis heeft genomen van de cijfers in 
het verslag.
Was getekend: Jan Pot, Ella Moens, Roel Wessels, 
Reno Vegting, Rob Hafkamp.
De getekende verklaring bevindt zich in het archief 
van de secretaris.

Bij Oscars aankomst op 
Ons Buiten was de situ-
atie niet optimaal en is 

hij begonnen met het opknappen 
van de ruimte. Oscar zet in op 
de honingbij. Deze bij is veel in 
het nieuws, omdat het slecht met 
deze soort gaat. Dat komt voor-
namelijk door het gebruik van gif 
en chemicaliën in de landbouw. 
De bijen van Oscar zijn in een 
periode van drie jaar allemaal 
doodgegaan. Door gewijzigde 
wetgeving, ook in de EU, gaat het 
nu beter met deze soort.

Soorten bijen
Er zijn verschillende soorten bij-
en: de honingbij, de solitaire bij 
(die maar één eitje legt), de hom-
mel en de wesp (een echte car-
nivoor). In het voorjaar vliegen er 
hele grote, zogeheten koningin-
nenwespen en –hommels. Die 
starten een kolonie; daarna zie je 
alleen nog maar kleine wespen 
en hommels. Wat de honingbij 
betreft: er zijn koninginnen en 
helpers. De koninginnen leggen 
circa tweeduizend eitjes per dag!

Wespen en bijen
Van de wespen hebben wij pas 
aan het einde van het seizoen last. 

De larven van wespen scheiden 
een bepaalde zoetstof uit. Als de 
larven zijn uitgegroeid, raakt de 
zoetstof op en gaan ze op zoek 
naar ander zoet. Wat de verschil-
len betreft: wespen steken vaker 
dan bijen en een bij gaat dood 
als hij steekt; een wesp niet. Bij-
en steken aanmerkelijk minder 
vaak. In het algemeen steekt een 
bij een mens niet, tenzij iemand in 
de aanvliegroute van een bijenkas 
gaat staan.

Meer en beter fruit
De bijenteelt is door de bestui-
ving heel belangrijk, omdat zij 
bepaalde plantensoorten in stand 
houdt, met name in de fruitteelt. 
Als de fruitbomen gaan bloeien, 
zie je daar ook vaak bijenkasten 
staan, omdat die bijen de produc-
tie en de kwaliteit van het fruit 
verhogen en vergroten. Die im-
kers worden daarvoor ook betaald 
door de fruitkwekers.

Behuizing
Vroeger woonden bijenvolken 
in een uitgeholde boomstam. In 
sommige landen gebeurt dat nog 
steeds. Het is echter niet echt 
praktisch. Ook zijn er bijenkor-
ven. Tegenwoordig zijn er bijen-

Onze nieuwe imker: 
Oscar Eerland
We hebben een nieuwe imker op Ons Buiten: 
Oscar Eerland. Zijn hobby’s zijn bijen houden 
en tuinieren; op Ons Buiten heeft hij zelf geen 
tuin. Tijdens de laatste algemene ledenverga-
dering hield Oscar een presentatie om zichzelf 
te introduceren en om onze tuinders het een 
en ander te vertellen over bijen. 

TEKST SONJA BIJENHOF
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kasten. De meest voorkomende kast is de spaarkast. 
Die bestaat uit broed- en honing kamers die door een 
rooster van elkaar gescheiden zijn, zodat de honing 
schoon blijft. In de kasten zitten volken van 160.000 
tot 200.000 bijen. In de kasten wordt (door een im-
ker)  rook geblazen om de bijen rustig te houden. 
Als er rook in een kast geblazen wordt, denken de 
bijen dat er brand is. Vervolgens gaan ze alle honing 
verzamelen door zich ermee vol te zuigen. De imker 
zit intussen gewoon in de kast, maar de bijen hebben 
het te druk om zich met hem bezig te houden.

Jong en oud,  man en vrouw
Er zijn verschillende levensstadia: het eitje, de larve 
en de pop. Aan de buitenrand van de honingraat zit 
honing, in een andere rand zit stuifmeel dat door de 
larven gegeten wordt. In het midden zit het broed. 
Verder zijn er vrouwtjes- en mannetjesbijen. De 
mannetjesbijen doen niets anders dan bevruchten. 
Aan het eind van het jaar worden zij doodgestoken, 
omdat zij behalve bevruchten alleen maar eten. Bij 
de vrouwtjesbijen zijn er koninginnen en werkbijen 
te onderscheiden. Het voedsel bepaalt of een bij een 
koningin wordt, een werkbij of een mannetjesbij. 
De koningin doet niets anders dan eitjes leggen; zij 
wordt verzorgd en gevoed door de werkbijen.

Zwermen
Een bijenzwerm maakt veel lawaai. De bijen in een 
zwerm steken echter niet, omdat zij hun achterwerk 
niet kunnen draaien – dat zit boordevol met honing! 
Een bijenzwerm ontstaat meestal doordat er te wei-
nig ruimte is. Een imker probeert een bijenzwerm te 
voorkomen, omdat hij daarmee 75% van de bijen en 

zijn koningin verliest. Het duurt 
weer een hele tijd voor je een heel 
nieuw bijenvolk hebt, maar een 
imker kan een bijenzwerm bijna 
altijd voorkomen.

Oscar bellen!
Als er eventueel over Ons Buiten 
een bijenzwerm trekt: het is niet 
gevaarlijk, omdat de bijen niet 
steken. Maar als dit gebeurt: 
graag Oscar even bellen. Hij leidt 
de zwerm dan weg.

Honing te koop
Oscar verkoopt honing en je kunt 
kiezen uit verschillende soorten. 
Een pot bloemenhoning van 450 
gram kost € 4,50 en voor twee 
potten betaal je € 10,-. Hij zal 
ook honing en andere honing-
producten verkopen op de Tuin-
kunstdag. De omvang van de 
honingproductie is lastig te voor-
spellen. Deze hangt namelijk van 
het weer af. Wanneer de linde-
bomen bloeien en het tegelijker-
tijd mooi weer is, is er meestal 
veel honing.

Nog een paar feiten:
Een bijenkast telt nu 60.000 bijen. 
Een bij vliegt ‘met een volle tank’ 
zo’n 60 kilometer per uur.

Een winterbij wordt 9 maanden 
oud; een zomerbij 6 weken. Een 
zomerbij werkt en vliegt namelijk 
veel meer. Een koningin kan 7 
jaar worden; meestal wordt zij na 
5 jaar gedood, omdat de eierpro-
ductie dan uitgeput is. Voor 1 kilo 
honing moeten bijen een afstand 
afl eggen die vergelijkbaar is met 
de omtrek van de aarde. Er komt 
in de toekomst een presentatie-
kast waarin je de bewegingen van 
de bijen kunt zien.

Praktische tips 
Ga nooit voor een bijenstal 
staan, want dan sta je in de aan-
vliegroute van de bijen en dat zij 
vinden zij niet prettig. Zij kun-
nen dan steken. Bel Oscar als je 
een bijenzwerm ziet. Loop nooit 
zomaar de bijenstal in als de im-
ker bezig is met de kasten.
Belangstellenden kunnen met 
Oscar meekijken in de kasten. 
Je krijgt dan een beschermend 
pak.a

Wil je een keer mee? Stuur dan 
een e-mail naar Oscar: 
imker@ons-buiten.nl.
tel: 06-25012980



       

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. Heb je een bijdrage of een tip? Mail dan 
naar:

redactie@ons-buiten.nl

Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer, dan nemen wij 
contact met je op. Nog een fi jn najaar toegewenst! 

De redactie
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Interview 
met 

Chris Zijdeveld, 
voorzitter van 

het AVVN
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Gluren bij de buren!
 

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


