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Van de voorzitter
Op zondag 14 juni vierden we voor de tiende 
keer een open dag met tuinkunstmarkt. Deze 
keer was de markt groter dan ooit, zodat de 
vele kramen rond het hele veld konden worden 
geplaatst. Het was druk met erg veel mensen 
van buiten, die op een leuke manier kennis 
konden maken met ons mooie tuinpark. Het 
weer was aangenaam: iedereen kon buiten 
genieten van muziek, een hapje en een drankje. 
Ons tuinpark was die dag dus niet alleen ‘ons 
buiten’, maar ‘het buiten van ons allemaal’. Dat 
past ook helemaal bij het openbare karakter van 
de volkstuinparken in Amsterdam. Er zijn veel 
vormen van tuinieren. Naast het tuinieren bij 
huis en op volkstuinen is er volop belangstelling 
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voor nieuwe vormen, zoals moestuinbakken 
en gezamenlijke moestuinen. Deze initiatieven 
ontstaan dikwijls spontaan in een wijk of buurt 
op een terrein dat (nog) niet wordt gebruikt. 
Neem bijvoorbeeld de Almatuin, nu Boeletuin, 
waarover we al schreven in dit blad. Wij vinden 
dit soort ontwikkelingen erg leuk en soms zullen 
deze leiden tot belangstelling voor een volkstuin. 
Hierbij heeft de één belangstelling voor een 
moes- of nutstuin, en een ander kiest voor een 
siertuin, al of niet met een huisje. In dit nummer 
onder andere: bewoners van een bijzonder 
muziekhuisje op ons park, mooie verhalen over 
gouden dansschoentjes, minimoestuinieren en 
de herkomst van rabarber. 
Jan Pot
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Wat hebben een Drents dorp en een Amsterdams tuinpark met 
elkaar te maken? In beide gevallen leven mensen van verschillende 
leeftijden, met verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en 
gezinssamenstellingen op een beperkte oppervlakte met elkaar samen 
en maken ze gebruik van dezelfde voorzieningen. Je kiest elkaar niet 
uit, maar hebt het met elkaar te doen...

HEEL OVERZICHTELIJK VAN 
ALLES EEN

TEKST: SONJA BIJENHOF BEELD: RIJKSMONUMENTEN.NL
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Persoonlijke noot

Als je je afvraagt hoe ik 
er in godsnaam bij kom 
om deze twee zaken 
met elkaar te vergelij-

ken, eh... goede vraag! Ik ben opge-
groeid in Havelte, een dorp in Zuid-
west- Drenthe. En sinds mei 2007 
ben ik met heel veel plezier tuinder 
op Ons Buiten. Mijn man Paul, ons 
dochtertje Else en ik hebben een fij-
ne tuin aan de Hillegondalaan. 

Overeenkomsten?
Met onze komst op Ons Buiten 
raakten we bekend met het feno-
meen ‘oude en nieuwe tuinders’. En 
ik merkte dat de gang van zaken op 
ons park me vaak deed denken aan 
Havelte. Ik geef een paar voorbeel-
den.

Drents en tuinders
Mijn ouders en mijn twee zussen 
kwamen in 1968 in Havelte wonen. 
Daarmee waren ze ‘import’. Die 
kwalificatie kreeg je, als je niet uit 
Havelte kwam en niet Drents was. 
Twee jaar later werd ik geboren in 
het ziekenhuis in Meppel (Dren-
the). Maakte mij dat automatisch 

Niets mis met een
beetje hoffelijkheid

Drents? Ik weet het niet. Zo ook 
op ons tuinpark: wanneer ben je 
een ‘oude tuinder’? Als jij en je 
familie uit Amsterdam komen? En 
wanneer een ‘nieuwe’? Hmmm. Ik 
ken rasamsterdammers die waarsch-
ijnlijk tot ‘nieuwe tuinder’ worden 
gerekend. En tuinders die net een 
tuin hebben, maar als ‘oude tuinder’ 
worden ge-zien. 

Van veel dingen een
Havelte was voor mij heel overzich-
telijk. Er was één kerk, één lagere 
school, één tennisbaan, één kapper, 
één bakker, één openluchtzwembad, 

één molen, één brink, één zalen-
complex voor feesten en partijen, en 
één bibliotheek. En oké, van som-
mige dingen waren er twee: twee 
supermarktjes, twee huisartsen, 
twee tandartsen, twee badmeesters, 
twee kleuterscholen. Vergelijkbaar 
met ons tuinpark: we hebben één 
kantine en terras, één werf, één 

voorzitter (forrmeel dan...), één 
winkel, één veld, één speeltuin en 
één bibliotheek. 

Dezelfde school, samen spelen
In Havelte staat maar één ba-
sisschool. Daardoor speelde ik 
vroeger met iedereen: we zaten bij 
elkaar op school en dus speelden 
we met elkaar. Op ons tuinpark ge-
beurt hetzelfde: kinderen en tieners 
uit verschillende stadsdelen en met 
verschillende achtergronden komen 
elkaar in het seizoen (weer) tegen en 
spelen met elkaar, of hangen samen 
rond.

Ik kreeg in Havelte een vaste club 
vriendinnen, en een paar van hen 
waren echt Drents: hun (groot)ou-
ders kwamen uit Drenthe, of zelfs 
uit Havelte, en hun familie woonde 
er ook. Hetzelfde zie ik op ons tuin-
park: hele families wonen hier al 
heel lang. En er wordt ‘binnen de tuin’ 
getrouwd: de zogenaamde ‘tuinstellen’!
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Boederijtje in Havelte: rust en ruimte

Feesten en partijen
Eén keer per jaar was het vijf da-
gen volksfeest in Havelte. Met de 
ouders van mijn vriendinnen en na-
tuurlijk mijn vriendinnen zelf, ging 
ik op zaterdag- en zondag-avond 
in polonaise door de tent. Ik denk 
dat je deze avonden heel goed kunt 
vergelijken met feestavonden op 
Ons Buiten. 

De taal die je spreekt
Kortom: ik zie nogal wat over-
eenkomsten tussen Havelte en Ons 
Buiten, en ik kon en kan me ook 
prima in beide omgevingen bewe-
gen. Toch is er iets wat me van het 
hart moet, en dat is de toon waarop 
er door sommigen wordt gecommu-
niceerd. Die zorgt nogal eens voor 
onbegrip en irritatie, en dat vind ik 
heel jammer. Het kan ook anders!

Communicatie op de tuin
Toen ik voor de eerste keer takken 
naar de werf bracht, haalde ik op 
vrijdagmiddag een kar. Die laadde 
ik vol met takken en ik wilde hem 
daarna bij de werf zetten. Als ik 
dan op zaterdagochtend voor negen 
uur met Else op de tuin zou komen, 
stond de kar al voor het hek en kon ik 
meteen afladen. Reuze handig, leek 
me. Toen ik met kar en veel takken 

naar de werf liep, beet een tuinder 
me toe: ‘Als we erachter komen wat 
je tuinnummer is, dan flikkeren we 
de hele boel zo in je tuin!’ Ik wist 
niet wat me overkwam... Deed ik 
iets verkeerd? Ik vertraagde. Toen 
hield een andere tuinder me staande. 
Hij vroeg of ik op weg was naar de 
werf. Dat beaamde ik. Daarop zei 
hij: ‘Tja, daar houden ze hier niet zo 
van. Je hebt kans dat de hele boel in 
je tuin wordt gegooid, als je je kar 
nu bij de werf zet. Maar het spul 
zit er nu al op. Je kunt de kar beter 
bij je tuin laten staan, en hem dan 
morgen naar de werf rijden.’ Aha! 
Deze boodschap begreep ik. En ik 
begreep ook dat het niet ‘netjes’ was 
om een kar bezet te houden of bij je 
tuin te laten staan. De toon van de 
tweede boodschap was zo veel pret-
tiger dan de eerste! De eerste tuinder 
ging ervan uit dat ik met opzet ‘iets 
fout deed’, de tweede tuinder dat het 
onwetendheid was.

Communicatie in Havelte
Op een winteravond liep ik met 
mijn zussen naar de ijsbaan. Onder-
weg kregen we ruzie (groot woord) 
met wat jongens uit het dorp. Eén 
van hen zei: ‘Ah joh, mu’j de 
aachterkaantn van mien skoatsen 
in oen bek ‘em? Stellegie import!’ 

Voor niet-Drenten: ‘Ah joh, wil je de 
achterkanten van mijn schaatsen in 
je mond hebben? Stelletje import!’ 
Nu vond ik dat van die schaatsen 
best grappig, maar ik was vooral 
onder de indruk van dat ‘stellegie 
import’. Dat vond hij blijkbaar een 
scheldnaam... Zo had ik er nog nooit 
tegenaan gekeken. Ik besefte voor 
het eerst dat ‘tot import gerekend 
worden’, betekende dat je niet bij de 
andere club hoorde. En die club was 
in dit geval ‘de autochtone Havelter 
bevolking’. Het ging om ‘wij’ en 
‘zij’. En daar hoorden per club dus 
(soms) andere manieren van praten 
en communiceren bij. Drents tegeno-
ver Nederlands, en ‘kat uit de boom 
kijken’ tegenover ‘een snelle babbel 
hebben’.

Iets meer hoffelijkheid?
Terug naar de communicatie. Ik hoor 
vaak op de tuin of we er rekening 
mee willen houden dat iedereen die 
een taak vervult op dit park, vrij-
williger is. En dat het dus fijn is als 
je op een prettige manier met deze 
tuinders communiceert. Nu maakt 
het volgens mij niet uit dat het om 
vrijwilligers gaat: iedereen op het 
park vindt het fijn als er prettig met 
hem of haar wordt omgegaan: niet 
bot, en niet uit de hoogte. Toch? 



no.
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons buiten nemen we een kijkje 
binnen bij een van onze tuinders. Deze keer zijn we bij 
Hans Vandenburg en Rian Knop. Bij hun huisje is een 
bijzondere videoclip opgenomen! 

TEKST: HESTER VLAMINGS 
FOTO’S: JOSÉ DEBLECOURT

Uit welk jaar is jullie huisje?
Hans: ‘Geen idee, maar we zagen vorig jaar oude 
zwart-witfoto’s van ons huisje in Ons Buiten staan. 
Toen lazen we dat er in de oorlog nog mensen in 
hebben overwinterd. Het is dus in ieder geval van 
voor de oorlog.’

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen? 
Rian: ‘Ik had in mijn jeugd familie die ook een tuin 
had en daar heb ik heel goede herinneringen aan. 
Toen zijn we verschillende tuinparken gaan bezoeken 

B
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en vonden we dit park eigenlijk het allerleukste, met 
een fijn voetbalveld voor de kinderen.’ Hans: ‘We 
hebben wel twee huisjes afgewezen voordat we op 
het Bachhuisje inschreven. Dat huisje is altijd een 
muzikantenhuisje geweest. De familie Bach heeft 
hier heel lang gewoond. Dat zal ongetwijfeld ‘familie 
van’ zijn geweest, want allemaal muzikanten. Daarna 
woonde hier een stel dat cello speelde. Toen wij hier 
binnenkwamen, kreeg ik het gevoel dat dit huisje 
vreselijk zijn best aan het doen was om er weer 
muzikanten in te krijgen. Ik dacht: “Je zou het zeker 
wel leuk vinden hè?” Het klopte gewoon. Alles voelt 
op zijn plek. Dat is nu ongeveer twee jaar geleden.’

Je plaat en de videoclip die er zijn 
opgenomen, draaien helemaal rondom jullie 
tuinhuis?
Hans: ‘De plaat heet DiY: Dig it Yourself en gaat over 
dat je alles wat je maakt, in de eerste plaats zelf leuk 
moet vinden. Maar ook hoe je het zelf moet rooien 
in het leven. En als dat je niet lukt, worden buren 
geacht elkaar te helpen.’ Het Bachhuisje staat op de 
cover, met Hans erbij, leunend op een tuinschep. 
Het vinyl van de plaat is grasgroen en in de clip zie 

Geheel in de bewonerstraditie van het 
‘Bachhuisje’ op Berthalaan 196 is Hans 
muzikant/kunstenaar, en ook nog eens geen 
onbekende... Eind jaren zeventig was Hans de 
creatieve kracht achter de popband ‘Gruppo 
Sportivo’. Deze band behaalde op de eerste 
golven van de new wave nationale populariteit. 
Ook in de kantine van Ons Buiten werden de 
hits tijdens feesten grijsgedraaid. Hans’ vrouw 
Rian Knop is een succesvolle interieurstylist, 
zoon Pelle en dochter India zitten op de 
basisschool.
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je Hans met zijn tuinhandschoenen aan gitaar spelen 
op de veranda. Hij werkt zich een slag in de rondte, 
spit de tuin om, en maait het gras. Je ziet Rian, Pelle 
en India in de tuin spelen en ze stralen geluk uit. Het 
geheel druipt van een mooie ruige rokerige basale 
aardsheid.
 
Wil je de albumpresentatie op de tuin doen? 
Hans: ‘Als alles rond dit album om de tuin draait, is 
het eigenlijk raar om de presentatie ervan in Paradiso 
te doen. Maar hoe krijg ik die popjournalisten met 
hun hippe sneakers en hun biertje hiernaartoe? 
Ik denk er nog over na...’ Hans heeft in de vorige 
Ons Buiten het artikel over Niels en Paulien van de 
JOC gelezen en het zou de kers op de taart zijn als 
er een kleinschalige albumpresentatie met optreden 
via de JOC georganiseerd zou kunnen worden. ‘We 
hebben als ‘Sportivo’ altijd voor een goede baromzet 
gezorgd,’ zegt Hans lachend. ‘Goed te weten dat 
die omzet dan naar de kas van de JOC gaat en de 
kinderen van Ons Buiten daar weer van profiteren.’ 
Daarmee valt alweer alles op zijn plek.’

Er zitten nog veel meer muzikanten op de 
tuin. Wie ken jij?
Hans: ‘Rob Wiedijk van de ‘The Bob Color’ heeft 
hier ook een tuin. Die band trad in de jaren zeventig 
al op met ‘Gruppo Sportivo’. Nu treedt hij wel eens 
op voor de kinderen op de tuin. En Jolanda, zij is 
manager van bijvoorbeeld ‘Girls wanna have fun’, 
met onder andere de zangeressen van ‘Lois Lane’, 
‘Gruppo Sportivo’ en ‘de Gigantjes’. En ik hoorde 
dat Bjorn van ‘zZz’ zich hier heeft ingeschreven.’

Hoe vinden jullie kinderen het hier? 
Rian: ‘We hebben voor dit park gekozen vanwege 
alle voorzieningen en activiteiten voor de kinderen. 
Pelle en India en maken met hun vriendjes en 
vriendinnetjes goed gebruik van het voetbalveld. 
Soms vinden ze het te heet, en dan liggen er opeens 
zes jongens op de bank met stripboeken en sta ik 
de hele dag pannenkoeken of tosti’s te bakken. Of 
we zien de kinderen hele dagen niet, omdat ‘heel 

toevallig’ vrienden en vriendinnen van school ook 
op de tuin wonen...
India is 5 jaar en komt net terug van een kinderfeestje. 
Haar beste vriendinnetje van school, Moos, woont 
twee laantjes verderop. Ze vindt het heerlijk op de 
tuin, maar als ze moet kiezen, zit ze toch liever thuis. 
Pelle is 8 jaar en vraagt zelf welke klusjes hij kan 
doen en hij maait het gras. Hij weet dat Rian dan 
extra lekkere tosti’s voor hem en zijn vriendjes bakt. 
Zijn beste vriend die hij nog van de crèche kent, 
woont een laantje verderop.
Misschien gaan ze ook eens mee op pinksterkamp, 
samen met hun vriendjes en vriendinnetjes.
Meer Hans Vandenburg:
https://vimeo.com/112068252

Op 21 juni, op een prachtige middag, vond 
de albumpresentatie plaats op het veld bij de 
kantine, geheel gefaciliteerd door de JOC. Wil 
je een indruk van de lp-presentatie zien, omdat 
je deze gemist hebt? Kijk dan op youtube. Daar 
staan filmpjes die door aanwezigen gemaakt 
zijn. 
www.youtube.com/watch?v=Tn2cZ08Dkiw
www.youtube.com/watch?v=VzHy69JXr_Y
www.youtube.com/watch?v=H9HgB9Phtus

Noot van de redactie: Voor de rubriek Binnen in 
Ons Buiten zoeken we nog gegadigden. Alle tuin-
en, modderpoel of tot in de puntjes verzorgd, zijn 
interessant en iedereen heeft een verhaal dus wees 
vooral niet bescheiden en mail uw gegevens naar: 
redactie@onsbuiten.nl zodat een van onze redac-
tieleden contact met je kan opnemen. 



Beeldig
Sommige dingen komen op als paddenstoe-

len. En bij een hittegolf zijn dat jawel, de (Ons) 
buitenbadjes. De een maakt een bassin zelf (heel 
knap zoals hiernaast!). De ander koopt een kant 

-en-klare. En dat is met stip dit jaar de groene of 
de blauwe rechthoekige versie. 

FOTOGRAFIE: LM



Wat is blauwe regen toch mooi
Ben je op zoek naar blauwe 
regen? Koop er altijd één waar 
een bloem aan zit. Anders 
bestaat de kans dat hij nooit 
gaat bloeien, en dat zou echt 
zonde zijn!

Slakken snel weg!!
De hosta is een vaste tuinplant 
die in de zomermaanden 
prachtig bloeit. Toch is de 
plant vooral populair vanwege 
zijn mooie, groene blad. Ook 
slakken houden van hosta’s en 
doen zich graag tegoed aan 
het groene blad. Het resultaat: 
lelijke gaten. Een gave hosta 
is echter zeer eenvoudig te 
behouden dankzij een honderd 
procent natuurproduct: 
cacaodoppen. Strooi een 
laagje doppen rond de plant en 
slakken kiezen het hazenpad.

Twee keer bloeien
Zo eind juli, begin augustus 
staat de ridderspoor in volle 
bloei. Als je de ridderspoor 
snoeit, is er kans op een 
tweede bloei. Helemaal niet 
erg: zet de bloemen in een 
vaas en geniet er binnen 
van. In boeketten geeft 
ridderspoor een instant ‘wow’-
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effect! Je kunt de bloemen 
ook leuk combineren met 
korenbloemen. Geef de plant 
na het snoeien vloeibare mest 
of wat mestkorrels.

Wat moet je doen als je door 
een teek gebeten bent?
Geen paniek: in de meeste 
gevallen is een tekenbeet 
volkomen onschuldig. Zelfs 
als je door een besmette 
teek wordt gebeten (minder 
dan de helft van alle teken 
in Nederland draagt de 
borreliabacterie bij zich), 
betekent dit nog niet dat je ook 
lyme krijgt. De borreliabacterie 
houdt zich op in de darmen 
van de teek. Via zijn speeksel 
kan die in een mensenlichaam 
terechtkomen. Dat duurt echter 
even. Als je de teek binnen 
24 uur verwijdert, is die kans 
slechts 1 of 2 procent. Pak de 
teek zo dicht mogelijk bij de 
huid vast met een speciaal  
tekenpincet of een gewoon 
puntig pincet. Trek hem er 
voorzichtig, recht naar boven 
uit. Bewerk de teek vooraf 
niet met alcohol, nagellak 
of andere middelen. Van 
schrik kan hij namelijk zijn 
darminhoud ineens in de huid 

spuiten, waardoor er juist een infectie ontstaat. 
Bij dierenwinkel, drogist en apotheek zijn 
hulpmiddelen als een tekenlasso te koop om een 
teek gemakkelijk in zijn geheel te verwijderen. Je 
kunt die ook gebruiken om teken bij huisdieren 
weg te halen. Maak een teek dood door er met 
je nagel of een hard voorwerp op te drukken tot 
je een ‘klik’ hoort. Gooi een levende teek niet 
terug in de natuur of in de vuilnisbak, waar hij 
op zijn volgende slachtoffer kan wachten. Na 
het verwijderen ontsmet je het achtergebleven 
wondje met jodium of alcohol. Noteer tot slot 
de datum én de plaats waarop je bent gebeten. 
Als er rond de beet een rode ring of vlek van 
meer dan vijf centimeter ontstaat, of als je in de 
maanden na de beet last krijgt van griepachtige 
verschijnselen, is het verstandig om naar de 
huisarts te gaan. Bij twijfel wél doen, want hoe 
eerder je erbij bent met de ziekte van lyme, hoe 
beter!

Nootmuskaat tegen mieren
Heb je ook last van mieren onder de tegels 
van je zitje in de tuin, probeer dan eens 
nootmuskaat. Strooi drie of vier keer wat 
nootmuskaat (gewoon uit een potje van de 
supermarkt) in de mierenopeningen tussen de 
tegels. Je zult zien: er komen steeds minder 
mieren tevoorschijn en uiteindelijk blijven ze 
weg. Inmiddels heb ik gehoord dat nootmuskaat 
in grote hoeveelheden giftig is. Of er invloed is 
op het milieu, is mij onbekend. Toch lijkt het mij 
beter dan chemische bestrijding.



K

Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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Lavendel uitgebloeid? Snoeien!
Eind juli, begin augustus is lavendel meestal 
uitgebloeid. Snoeien is noodzakelijk om volgend 
jaar weer bossige struiken te hebben. Knip de 
bloemen weg en snoei de struik in vorm, dan 
groeit de plant nog een beetje. Zo kijk je de 
wintermaanden niet tegen kale struiken aan. Ook 
voor jonge aanplant is snoeien belangrijk. Door 
ze te toppen, bevorder je extra scheutvorming en 
worden ze mooi vol en bossig.

Tuingeranium
Het Griekse ‘géranos’ betekent kraanvogel
De (tuin)geranium noemen wij ook wel 
ooievaarsbek. Het Griekse woord daarvoor 
is pelargos. Inderdaad, van pelargonium, de 
zomerse geranium. Volg je het nog? Geranium 
‘tiny monster’ is een fijne bodembedekker, wordt 
ca. 40 cm hoog, is wintergroen, bloeit van juni tot 
oktober én trekt bijen aan.

IJzerhard
Zodra de kleine paarse bloemen boven aan 
de lange ijle stengels van Verbena bonariensis 
verschijnen, komen er vlinders en bijen die kant 
op. Alle energie van deze plant gaat naar de 
bloemen: blad zit er bijna niet aan. IJzerhard blijft 
tot in november bloeien. Dan is hij ook echt op - 
de winter overleeft ie niet altijd. Gelukkig komen 
zijn zaailingen overal weer op, voor weer zo’n 
lekker lange bloei.

Bijzonder juweeltje
Tricyrtis is een echte laatbloeier, die pas vanaf 
augustus op stoom komt. Het is een vaste plant 
die van halfschaduw en humusrijke grond houdt. 

Hij bloeit van augustus tot 
oktober en de hoogte is 70-90 
cm. Zijn intrigerend gevormde 
gestippelde bloemen zijn 
uniek; bekijk ze maar eens 
van dichtbij. Deze plant wordt 
ook wel ‘armeluisorchidee’ 
genoemd, maar wie hem in zijn 
tuin heeft staan, voelt zich met 
dit juweeltje de koning te rijk.

Zaden oogsten
Het oogsten van zaden kan 
beginnen als de omhulsels van 
zaden, zaaddozen en peulen 
bruin verkleuren. Enkele tips:
•Oogst aan het begin van de 
avond na een droge dag.
•Klop de zaden die verpakt 
zitten in ‘doosjes’, zoals bij 
juffertje-in-‘t-groen, akelei, 
vingerhoedskruid en toorts, 
ondersteboven en boven 
plastic zakjes uit.
•De ‘zadenkaasjes’ van 
stokroos en malva pluk je 
zodra ze droog aanvoelen. 
Wrijf ze van elkaar los.
•De zaden van Lathyrus maak 
je los uit hun peulen.
•Strooi de zaden binnen op 
kranten en laat ze drogen.
•Blaas vliesjes en restjes 
omhulsels weg voor je de 
zaden in enveloppen doet.
•Schrijf naam, kleur en jaartal 

op elke envelop, plak er 
eventueel een foto bij.
•Te veel zaden? Bied ze aan 
via onze site op Facebook 
Ons-Buiten of op de najaars-
stekkenmarkt!

Zomers toetje
Aardbeien met beurse plekjes? 
Snij de slechte delen eraf 
en prak de rest grof. Breng 
het mengsel op smaak 
met (poeder-)suiker en wat 
citroensap. Lekker met een bol 
vanille-ijs of door de yoghurt.

Veerpont Nieuwe Meer
Ja, hij vaart weer: de veerpont 
over De Nieuwe Meer. Bij 
de Oeverlanden (paviljoen 
Aquarius) gaat hij naar het 
Amsterdamse Bos tot vlakbij 
pannenkoekenboerderij 
Meerzicht. Elke zaterdag van 
12.00 – 18.00 uur en elke 
zondag van 11.00 – 19.00 
uur. Voor de kosten hoeft u 
dit leuke tochtje niet te laten. 
De prijzen zijn € 1,-  voor 
volwassenen en voor kinderen 
en fietsen betaalt u € 0,50. 
Laatste afvaart: ongeveer een 
half uur voor genoemde tijden.
Het proberen waard, nietwaar?



EETDOOS
Ik heb iets heel spannends gedaan…
Voor het eerst in mijn leven heb ik online een doos 
eten besteld. Ooooh. Erg he? Ik ben altijd tegen de 
AH-bezorgdienst geweest. Dan denk ik: ‘Jongens, 
jongens wat een onzin, kun je nou echt niet even zelf 
naar de supermarkt gaan?’ En daarbij ga ik helemaal 
nooit naar de AH omdat die stinkend duur is. Kort-
om: ik ben tegen de bezorgservice van Albert Heijn. 
Maar nu, waarom heb ik dan toch een keer online 
besteld? Nou, er stopte een paar weken geleden (als 
het geen maanden zijn) een oude auto voor de deur. 
Er stapten jonge frisse mensen uit. Ze deden de ach-
terbak open en daar stonden allemaal bruine zakjes 
in. Wel honderd. Elk fris jong mens nam een stuk of 
tien van die zakjes en ging aan de wandel. ‘Wat is dit 
nu weer?’ dacht ik. Het duurde niet lang of een jon-
gen had mij in de smiezen. Hij vertelde zijn verhaal. 
Het verhaal van Bonativo. ‘Wat een vreselijke stom-
me naam’ dacht ik nog. ‘Lokale producten’ blabla 
‘Biologisch’ bladebladebla ‘Goeie beesten’.‘Jaja’, 
zei ik ‘nu moet ik weer gaan.’ Ik kreeg van hem dat 
bruine zakje en een fl yer waar de nodige informa-
tie op stond. In het bruine zakje zat een appel. Die 
was heel erg lekker. De folder belandde in mijn tas 
waar hij dus vanochtend verkreukeld en wel weer 
uit tevoorschijn kwam. Op de een of andere manier 
kreeg ik zin om naar hun site te gaan. Of het nu kwam 
doordat er lokale producten op de folder stonden, of 
dat ik in een fl its de kleine lettertjes Brandt en Levie 
zag staan? Ik weet het niet. Maar eenmaal op hun 
site werd ik heel erg gelukkig. Allemaal lekkere lokale 
producten. En daar ben ik voor! Ik wil geen sperzie-
bonen meer uit Afrika en ik wil ook geen fruit meer uit 
Cuba. Ik wil spullen uit Noord-Holland!  Ik heb vlees 
(van Brandt en Levie!), een doos groente, appels, 
peren en fl essen sap van boer Erik. Ik heb verschil-
lende soorten bier van Brouwerij de Prael. En ik heb 
eieren van ergens uit Waterland en nog zo een paar 
producten. Ik laat het vrijdag bezorgen tussen zes en 
acht. Oooo zo luxe!
Nu hoop ik echt dat alles ook krakend vers en lekker 
is, anders is mijn geloof in online winkelen defi nitief 
voorbij. (MK)

Bonativo
Uw lokale markt online
www.bonativo.nl
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K(L)APLAARZEN
Voor degenen die het niet kunnen 
laten Ons Buiten te verlaten voor 
een of andere vakantie in Ver-
weggistan, kunnen nu hun favo-
riete k(l)aplaarzen opvouwen en 
meenemen. Opklaplaarzen dus. 
Comfortabel en ruimtebesparend 
in de auto of koffer. In diverse 
kleuren te verkrijgen en al jaren 
bekend van de goede pasvorm 
en goede kwaliteit. Check de 
variaties.

hunter.com

VEEL WIJN DRINKEN
Tati Guimaraes is een ontwerpster. Deze vrouw 
verzint allerlei duurzaams. Dat klinkt suf. Maar 
als het nu ook nog eens heel mooie duurzame 
spullen zijn? Dan klinkt het ineens best hip.
Het volgende tafeltje is een beetje van jezelf en 
een beetje van Tati. Zij maakt het mooie houten 
tafelblad van robuust kanstanjehout (hip) en jij 
drinkt heel veel wijn uit groene fl essen. 
Zorg er wel voor dat je uit mooie fl essen drinkt. 
Je hebt voor een grote tafel van 130 cm bij 85 
cm  maar 21 fl essen nodig (oef).
Gelukkig zijn er ook kleinere bladen te bestellen; 
dat scheelt in prijs en in een delirium.

Groot tafelblad: 130 cm bij 85 cm - 622 euro
Kleinste tafelblad: 50 cm bij 11 cm - 59 euro
www.shop.ciclus.com
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TIP!
Ook dol op 
streekpro-
ducten? Op 
onderstaande 
site vind je 
wat rondom 
Amsterdam te 
koop is. 

maps.amster-
dam.nl/streek-
producten/
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TIP!
Straks komen 
de wespen 
weer. Zeker 
na de zach-
te winter. 
Er zijn heel 
veel leuke 
nieuwe lok-
potjes op de 
markt. Beter 
voorkomen 
dan genezen!

HET DIEPERE GRAAFWERK
Tuinieren roept allerlei vragen op. In tuinboeken lees 
je wel wát je moet doen om je planten tevreden 
te houden maar niet waaróm het zo moet. Daar 
nemen Gerda Bosman en Corlijn de Groot geen 
genoegen mee. Met hulp van wetenschappers en 
door zelf experimenten uit te voeren, beantwoorden 
ze allerlei vragen zoals: Kun je planten lui maken? 
Waarom schiet een slak liefdespijlen af? Kan een 
plant kanker krijgen? Is supermarktbasilicum de 
plofkip onder de planten? Hoe lief is het lieve-
heersbeestje? Waar bewaart een onthoofde worm 
zijn herinneringen? Kan een boom asociaal zijn? 
Waarom zijn de meeste planten groen? Na het 
lezen van dit boek zul je nooit meer met dezelfde 
ogen naar je tuin kijken. Je zult ontdekken dat het 
geen liefl ijk paradijs is. Het is een slagveld waar 
planten en dieren elkaar bestrijden, maar waar 
soms ook onverwachte bondgenootschappen 
ontstaan. Gerda en Corlijn laten zien wat tuinieren 
in werkelijkheid is: het hacken van de natuur. Hun 
territorium is daar waar de natuur haar gang gaat 
en de mens haar meent te moeten manipuleren: de 
tuin, de akker, de vensterbank, de koelkast, het park 
en de hortus. Ze schrijven over het seksleven van 
de slak, tellende appelbomen, vleesetende planten 
en de wonderbaarlijke wederopstanding van super-
marktsla. Gerda Bosman is wetenschapsjourna-
list bij de NTR. Van haar volkstuin probeert ze een 
bostuin te maken met enkel eetbare planten. Dat is 
een uitdaging. Want welke planten moet je te vriend 
houden en welke niet, als je de opbrengst hoog en 
de inspanning zo klein mogelijk wilt houden? Corlijn 
de Groot werkt als wetenschapsjournalist, onder 
andere voor de publieke omroep. In haar vrije tijd is 
ze vaak in haar achtertuin te vinden, waar ze het de 
planten bij voorkeur zelf met elkaar laat uitvechten. 
Corlijn noemt dat ‘darwinistisch tuinieren’. Samen 
bestieren Corlijn en Gerda De Groene Vinger, het 
digitale platform dat zich ook richt op mensen met 
slechts één groene vinger. Voor het wetenschaps-
katern van de Volkskrant schreven ze de rubriek De 
tuin als laboratorium. (bron: degroenevinger.net)
24,95 euro 

BBOSUI
Eigen oogst lente–uitjes
Enkele tips:
•Koop lente-uitjes mét 
wortels.Bewaar de witte 
uiteinden met de wortels 
eraan.

•Zet de uiteinden in een groot glas met 
water. Ze hebben veel licht nodig!
•Verschoon het water om de twee dagen.
En zie daar het wonder: de groene stengels 
groeien binnen twee weken weer aan! Deze 
truc werkt meestal één tot twee keer met het 
zelfde lente-uitje. Wie weet lukt het ook met 
prei, maar dat doen we dan op eigen risico. 
Nooit geschoten altijd mis natuurlijk, maar 
prei is van dezelfde familie! 

EFFE AANBELLEN
Op de tuin zijn er heel veel vrienden, buren, 
bekenden, kennissen en zomaar aanlopende on-
bekenden. Van oudsher liep men gewoon de tuin 
op. Je kent elkaar toch? Of anders leer je je gast 
wel kennen. Maar soms is het ook best fi jn als 
je weet dat er bezoek komt. Dat je hoort (als je 
geen hond hebt bijvoorbeeld) als er iemand van 
plan is je pad op te lopen. Dan is zo’n fraaie (hek)
bel met musjes voor de aanstaande bezoeker 
een feest om effe mee te klingelen. Niet dat je 
als gastheer of -vrouw er dan nog onderuit kunt, 
maar als je per ongeluk op de wc zit en de bel 
gaat, kan de bezoeker wellicht besluiten maar 
door te lopen. Hekel aan mussen? Hij is er ook 
met een bosuil of een egel!

Eschert deurbel 12,95 euro
www.tuinierenwebshop.nl



De mentoren: 
bemoeiallen of 
kundige raadgevers?
Op ons tuinpark werken we met een systeem van mentoren voor 
nieuwe tuinders. Dit houdt in dat wanneer je een tuin krijgt, je daarbij 
ook automatisch een mentor krijgt. Deze ‘gepokte en gemazelde’ Ons 
Buitenaar kan je dan bijstaan met raad en daad. De redactie sprak 
met twee van de zeven mentoren op ons park: Anna Vonk en Anneke 
van der Meer.

Mentoren
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Wie ben je en hoe ben je ertoe gekomen mentor 
te worden? 
Anna: ‘Ik ben bijna op de tuin geboren. Mijn opa en 
oma hadden een tuin en toen ik twee was, hebben ze 
die aan mijn ouders gegeven. Mijn eigen tuin heb 
ik veertig jaar. Mijn hele leven ben ik met de tuin 
bezig geweest. Je kunt dus wel zeggen dat ik wat van 
tuinen afweet…
Zeven jaar geleden stelde Jan Pot me voor om mentor 
te worden. Het leek me een geweldig idee om mijn 
kennis van, en ervaring met tuinen ter beschikking 
te stellen van nieuwelingen die vaak een ander idee 
van tuinieren hebben. Ze zitten in het begin vaak 
met hun handen in het haar, en ik vind het heerlijk 
om ze dan advies te geven. Verder ken ik heel veel 
mensen op het park, dus als er problemen zijn, kan ik 
de nieuwelingen altijd adviseren waar ze moeten zijn 
voor specifieke hulp.’

Anneke: ‘Ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen waar 
mijn ouders een grote tuin hadden. Ik bemoeide me 
altijd met die tuin. Ook later toen we verhuisden, 
hadden we altijd tuinen. In Amsterdam heb ik een 
balkon met meer bloemen dan iemand anders in zijn 
tuin heeft. Wij hadden ook een boot, maar die heb 
ik ingeruild voor een tuin op Ons Buiten. Ik fietste 
in die tijd, elf jaar 
geleden, veel rond, 
maar toen ik bij Ons 
Buiten kwam, was 
ik meteen verkocht! 
Heb ik verstand van 
tuinen? Ja, dat kun je 
wel zeggen. Mijn man 
hoorde dat er een mentor gezocht werd, en dacht dat 
ik dat wel leuk zou vinden te doen. En dat is ook zo!’

Welke eigenschappen moet een mentor bezitten?
A&A: ‘Een mentor moet ten eerste goede 
communicatieve vaardigheden hebben. Hij of zij 
moet in staat zijn contact te maken met de nieuwe 
tuinder. Dat is belangrijk om de nieuwe tuinder te 
verwelkomen en deelgenoot te maken van de cultuur 
op Ons Buiten. Verder moet je ook geduld hebben, 
omdat er mensen zijn die zich geïntimideerd voelen 
door de mentoren. Terwijl dat natuurlijk helemaal 
niet de bedoeling is! Een mentor geeft vriendelijk 
advies, maar wil je nergens toe dwingen.
Een goed gevoel van humor is niet weg, zodat je 
mensen die met hun hakken in het zand gaan staan, 

met een grap en een grol voor je kunt winnen. En 
verder is kennis van zaken en van de regels hier op 
Ons Buiten van groot belang. De regels zijn voor 
nieuwelingen vaak overweldigend en gaan het ene 
oor in en het andere uit. De mentoren herinneren 
tuinders eraan dat de regels moeten worden 
toegepast, zodat er geen problemen ontstaan. 
Een goede leidraad is om ervoor te zorgen dat je 
heg aan het buitenpad verzorgd is, je ‘het halve pad’ 
van onkruid ontdoet, je tuin er goed bij ligt en de 
achterkant ook bijgehouden wordt. Ook kunnen we 
mensen vertellen wat wel onkruid is en wat niet, wat 
woekert en wat niet. Hier wordt overigens niet altijd 
even goed naar geluisterd…’ 
Anna: ‘De eerste tuinder van wie ik mentor werd, 
was een jong meisje met een kind. Ze bekeek me 
met een blik van: “Wat doet dat mens hier? Zij komt 
me dus vertellen wat ik wel en niet in mijn tuin mag 
laten groeien? Ze wil zeker dat ik zo’n strakke tuin 
neem, met hier en daar een afrikaantje!” Door mijn 
gevoel voor humor trok ik het me niet aan en kon ik 
contact met haar opbouwen.
Ze had nogal veel wilgenroosjes en die wilde ze laten 
staan, omdat ze die leuk vond. Ik zei haar dat het 
een goed idee zou zijn om een plukje te laten staan 
om te zien wat het deed! Ze luisterde gelukkig. Later 

zei ze: ”Ik weet nu wat 
woekerplanten zijn….””

Hoe gaan jullie te werk?
Anneke: ‘Anna is de 
voorzitter van mentoren 
en wijst hen de tuinen toe. 
We komen regelmatig 

bij elkaar om problemen te bespreken en elkaar 
feedback te geven. Als het echt niet klikt tussen 
mentor en tuinder, dan kan er een andere mentor 
worden toegewezen.
Als mentor verwelkom je de nieuwe tuinder en maak 
je je rol aan hem of haar bekend. Wij komen niet 
controleren, maar willen vriendelijk advies geven, 
zodat het werken aan de tuin een plezier is en geen 
last wordt.
Voor sommige nieuwe tuinders is bijvoorbeeld een 
stappenplan handig, zodat ze gericht kunnen werken 
in hun tuin. Anneke Zwart - een van de mentoren 
- heeft zo’n stappenplan gemaakt om mensen te 
helpen hun tuin bij te houden en ervan te genieten. 
Verder moet je gericht werken. Je kunt niet een keer 
komen en na twee weken verwachten dat de tuin er dan 

DE EERSTE TUINDER VAN WIE 
IK MENTOR WERD, WAS EEN 
JONG MEISJE MET EEN KIND
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weer net zo mooi bij ligt als toen je er aan had gewerkt.’
Anna: ‘We maken in overleg met de tuinder een 
dossier aan, zodat er altijd kan worden aangetoond 
hoe de tuin er in het begin bij lag en welk werk 
een tuinder heeft verstouwd. Dat is bijvoorbeeld 
handig als de tuin overgaat in andere handen. Stel 
dat het dossier van de vorige tuinder er altijd goed 
uit heeft gezien en de nieuwe tuinder heeft na een 
jaar een verwaarloosde 
tuin, dan kun je daar 
altijd op teruggrijpen. Je 
ziet als mentor al snel of 
een tuinder het werk niet 
aankan of niet mee wil 
werken.
Wat we met zijn allen goed moeten begrijpen, 
is dat we hier op heel dure grond zitten waar  
projectontwikkelaars op azen om het in handen te 
krijgen. Wij moeten er dus voor zorgen dat de tuinen 
er mooi uitzien, zodat het algemene belang erdoor 
wordt gediend en we nog lang van Ons Buiten 
kunnen genieten.’

Anneke: ‘Ik geef tuinders de raad om het (in het 

OOK MOETEN DE ACHTERBUREN 
NIET TEGEN EEN GIGANTISCHE 
HOOP TROEP AANKIJKEN

Mentoren

begin) allemaal simpel te houden in de tuin, zodat je 
het werk kunt hanteren en je plezier blijft houden.’
Anna: ‘Ik probeer met een grap mensen te laten zien 
hoe het ook kan en dat het dan gemakkelijker voor 
hen wordt. Maar ik kan ook streng zijn, bijvoorbeeld 
als je buren last van je krijgen door woekeronkruid 
of bamboe. Ook moeten de achterburen niet tegen 
een gigantische troep aankijken. Bijvoorbeeld een 

hele berg blauwe 
vui lniszakken. 
We willen graag 
dat mensen zich 
realiseren dat 
wij er met z’n 
allen alles aan 

moeten doen om ervoor te zorgen dat Ons Buiten 
het prachtige complex blijft dat het is. Zo kunnen 
ook buitenstaanders ervan genieten en heeft het 
die meerwaarde voor de gemeente Amsterdam. We 
maken de nieuwe tuinders erop attent dat we hier 
op Ons Buiten geen gif gebruiken. Er zijn tal van 
andere onschuldige middelen die je kunt gebruiken 
om een en ander in de hand te houden. Ik zag laatst 
mensen zout gebruiken om hun pad onkruidvrij te 

Links: Anna Vonk, rechts: Anneke van der Meer
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Een aantal weken geleden is de eerste 
paal de grond in gegaan aan de Zuidsin-
gel. Die eenvoudige grenenhouten paal 
en nog vele andere zijn onderdeel van 

een verlaagd talud. Kikkers, padden en misschien 
zelfs ringslangen kunnen zo makkelijk de kant op 
kruipen. Ook andere tuinparken hebben daaraan 
gedacht en gewerkt, zoals bijvoorbeeld te zien 
is bij Tuinwijck in Amsterdam-Noord. Dat een 
dergelijke eenvoudige maatregel goed werkt, heb 
ik op mijn eigen tuin gemerkt. Een kleine aan-
passing aan de beschoeiing en het talud zorgen 
er direct voor dat er meer kikkers en padden 
vanuit het water het land op kruipen. Geksche-
rend noemen wij dat ons ‘moerasgebied’.
Het werk aan de Zuidsingel is verricht door vrij-
willigers die al dan niet in tuinbeurtverband heb-
ben gewerkt aan de eerste drie taludverlagingen. 
Als het goed bevalt, volgen er hopelijk nog veel 
meer. De ene groep vrijwilligers heeft gezorgd 
voor de nieuwe beschoeiing met palen en de 
andere groep voor de beplanting met moeras- en 
waterplanten en het onderhoud.
Zo zijn er nog veel meer vrijwilligers actief op ons 
tuinpark. Zoals bekend wordt ál het werk bij ons 
gedaan door vrijwilligers. Of het nu gaat om het 
jongerenwerk, de kantine, het pinksterkamp, de 
fancy fair, tuinkunst, het bouwen van een nieuwe 
opslagloods of het bestuurswerk, het is allemaal 
liefdewerk oud papier. Dat geldt ook voor wat wel 
de ‘ouwelullenclub’ genoemd wordt. Op woens-
dag worden omgewaaide bomen door deze man-
nen weggewerkt, takken gehakseld en zand en 
schelpen verreden. 
Maar zoals dat gaat met vrijwilligers; er treedt 
wat ik maar noem een soort metaalmoeheid op. 
Het zijn iets te vaak dezelfde mensen die het 
op zich nemen om klussen te klaren. Bovendien 
beginnen ook de jaren te tellen; een tachtigjarige 
die takken staat te hakselen in de vrieskou… Zie 
je het voor je?
Het is duidelijk; er is behoefte aan vers bloed. 
Jonge(re) mannen en vrouwen, nieuwe zowel als 
oude tuinders, die bereid zijn om vrijwilligersta-
ken over te nemen en in te springen. Vandaar 
deze oproep; meld je aan voor werkzaamheden 
op ons park. Dat zijn heel uiteenlopende taken: 
bardiensten draaien, in een commissie zitten, 
maar denk ook aan de glossy  of de woens-
dagochtendploeg. Als je  bijvoorbeeld een praatje 
maakt met tuinders die vrijwilligerswerk doen, 
kun je vragen wat er zoal moet gebeuren en waar 
je kunt inspringen. Vele handen maken licht werk.

Column
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maken. Wat ze vergeten, is dat ze hun tuin verzilten 
en uiteindelijk al hun mooie planten ten dode zijn 
opgeschreven.’

Hebben jullie een leuke anekdote?
Anneke: ‘Ik was bij iemand die een schijnbaar 
dode boom in zijn tuin had. Ik vroeg hem waarom 
hij die dorre boom nou nog niet uit zijn tuin had 
verwijderd. Toen zei hij dat het wel weer goed kwam 
met die boom. En dat was dus ook zo. Hij wist er 
meer van dan ik! Toen heb ik hem gevraagd om de 
mentorengroep te versterken. Dat wilde hij wel, dus 
nu is hij ook mentor!’
Anna: ‘Ik had een heel jong stel met klein kindje. 
Ze hadden weinig verstand van tuinieren. Ik heb 
toen aangewezen wat onkruid was. De jonge vrouw 
legde al dat onkruid op een tafeltje neer en aan de 
hand daarvan hebben ze hun hele tuin onder handen 
genomen en de tuin verder in tact gelaten. Het is 
zo’n geweldige tuin geworden!’
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Uit de oude doos

Tinie in het midden met vader (links), familie Meyerink en Opoe Nel (rechts).
Onder het huisje van Opoe Nel.
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HET EERSTE HUISJE 
WAS GEMAAKT VAN 
SINAASAPPELKISTJESHOUT

Op tuinnummer 153 hebben drie ver-
schillende huisjes gestaan: het huisje 
van sinaasappelkistjeshout dat er oor-
spronkelijk stond, het huisje dat opoe 
Nel later heeft laten bouwen, en het 
huisje van nu, van kleindochter Tinie. 

 TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN TINIE

‘Tinie, ben je nog 
op? Godsamme wat 
ben jij een nachtuil’

´Opoe Nel Schouten, mijn oma, kwam 
hier in 1966 met haar dochter Hen-
nie. Ze kende het hier al, want veel 
leden van haar schoonfamilie, de 

Schoutens, woonden hier. Hennie is de zus van mijn 
moeder (zie: Oude Doos, Ons Buiten oktober 2014). 
Mijn opa was toen al over-
leden. Er was een behoorlijke 
wachtlijst, zo’n zeven jaar. 
Opoe en mijn vader stonden 
beiden ingeschreven, en mijn 
vader kreeg op een gegeven 
moment een huisje. Het was 
gemaakt van sinaasappelkistjeshout, bekleed met 
steengaas en gestukadoord. Mijn vader heette Evert 
Steenman, maar iedereen kende hem hier als Junne. 
Zijn moeder kwam uit Brabant en hij was de enige 
jongen tussen drie meiden en in Brabant noemen 
ze zo’n jongen een ‘junne’. Door omstandigheden 
konden mijn vader en moeder hier niet veel zijn. Mijn 
opoe heeft de tuin op een gegeven moment van hem 
overgenomen. Er staan nog boompjes en struiken die 
zij geplant heeft. Zoals die donkerroze azalea. Nu is 
het een prachtige plant, iedereen roemt erover!’ 

De vogeltjesdans
‘Toen opoe Nel eindelijk een eigen plek had, bloeide 
ze op. Als er een feestavond was en ze zag niemand 
dansen, dan trok ze zo mensen de vloer op. Ze was dol 
op dansen. Er was niemand die zoveel loten verkocht 

als zij. Vroeger stonden er fabrieken aan de andere 
kant van de sluis. Daar liep ze gewoon naartoe. De 
lootjes waren onder andere voor het jubileumhuisje. 
Ze zag er altijd goed verzorgd uit, ook op hoge leef-
tijd vond ze dat belangrijk. Als ze ging kaarten, of er 
was een dansavond, dan moest ik haar nagels lakken 

en haar haar doen. Dan trok 
ze haar gouden schoentjes 
aan en was ze klaar om uit te 
gaan! Toen ze overleed, begin 
jaren 90, kwam de halve tuin 
naar de uitvaart en daar werd 
haar favoriete dansnummer 

gespeeld: de vogeltjesdans. Ze is 86 geworden.’

Bij opoe op de tuin
‘Ik was 14 jaar toen ik met opoe meekwam. We 
konden het heel goed met elkaar vinden. Ik was hier 
in de weekenden en natuurlijk in de vakanties. Ik nam 
mijn vriendinnen mee naar de tuin. Wij gingen dan 
naar het grote veld en hingen wat rond of we gingen 
zwemmen bij het strandje. Bij opoe kregen we altijd 
soep. Ze maakte zo veel: iedereen die wilde, kreeg wat 
mee. En garnalen pellen! Die heeft wat gepeld zeg. 
Ik heb het van haar geleerd. Ze kocht ze op de Ten 
Katemarkt en op de tuin zat ze te pellen. En mensen 
die langskwamen vroegen dan: ´Tante Nel, zit je te 
pellen? Kun je voor mij ook wat pellen?’ Dan zei ze: 
‘Is goed hoor, breng ze maar. Maar je moet wel zelf de 
doppen mee terugnemen, die hou ik hier niet.’ Haring 

Wie: Tinie Steenman (66)
Op de tuin sinds: 1966
Waar: Wilhelminalaan 153

Kinderen: Nancy (47) en Aretha (46)
Kleinkinderen: Joey (17), Mandy (21) en 
Kelly (17) en achterkleinkind Kyano (3)
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en paling schoonmaken deed ze ook zelf. Die paling 
vond ik altijd wel eng als kind. Dan zag je die glib-
berige dingen nog bewegen, ook al waren ze dood.´ 

Nachtuil
´Toen mijn kinderen werden geboren, woonden we 
nog niet hier. Dat was pas vanaf hun 6e, 7e jaar. We 
zouden namelijk met vakantie gaan, maar door om-
standigheden ging dat niet door. Toen zei mijn opoe: 
‘Je komt lekker naar de tuin met je kinderen.’ Dat heb-
ben we gedaan en we zijn nooit meer weggegaan! We 
sliepen met zijn allen in het huisje van opoe. We had-
den stapelbedden: ik lag met opoe in de ene kamer en 
mijn dochters in de andere. Opoe ging meestal eerder 
naar bed dan ik. Als ik ’s avonds laat nog licht aan 
had, riep ze: ´Tinie!´ ‘Ja?’ ´Ben je nog op?’ Dan zei 
ik: ‘Ja…´ En dan zei ze altijd: ‘Godsamme, wat ben 
jij een nachtuil!’ 

Zwaaihandje en Aagje
´Mijn opoe had altijd aanspraak als ze op haar tuintje 
was. Telkens hoorde je iemand groeten: ‘Daag, tante 
Nel! Hoe gaat het?’ En mijn opoe zwaaide dan vrolijk 
terug. Op een gegeven moment zei een kennis: `Tante 
Nel, u moet zo’n handje nemen voor aan het raam. 
Daar geef je een klap tegen en dan zwaait het heel 
lang door.’ En ja hoor, ze kreeg 
zo´n ding voor haar verjaardag! 
Ze hield ervan; ze genoot. Ze 
zei: ´Jullie kunnen er wel van 
alles van vinden, maar als ik 
straks in mijn kist lig, dan kan ik 
niet meer gedag zeggen. Laat het me daarom nu maar 
doen.’ Dat heb ik nu ook, vooral als ik met mijn do-
chters ben. En ik ben nieuwsgierig, daar kom ik voor 
uit. Als er iemand langskomt die mijn dochter groet, 
wil ik weten wie dat is, hè. Dan zeggen ze: ´O, Aagje. 
Wil je weer weten wie ik gedag heb gezegd?’ 

Jan des Bouvrie
´Mijn huisje is gebouwd door mijn broer en mijn 
vader in de jaren 80. Ik heb mijn buren thuis wel eens 
verteld dat ik op een tuincomplex zit. Ze dachten een 
groentetuintje. Tot ik ze een keer heb meegenomen. 
Ze konden hun ogen niet geloven, zo mooi vonden ze 
het hier. Het fijnste vind ik dat je zo bezig kunt blijven 
met je tuin. Als ik eventjes zit, zeg ik: ‘Jan des Bou-
vrie is weer aan het denken’. Want dan ga ik weer wat 
veranderen:  verplaats ik bijvoorbeeld hele boompjes, 
omdat een paadje net iets anders moet lopen. Nu krijg 

ik veel hulp aangeboden, vooral van mijn schoon-
zoons. Maar dan zeg ik: ‘Tegen de tijd dat jullie terug 
zijn van je werk, heb ik het al gedaan.’

Tuinvriendinnen
´Mijn dochters zijn hier opgegroeid. Ze hebben altijd 
met elkaar opgetrokken. Dat doen ze tot de dag van 
vandaag. Ze hebben altijd meegedaan met de acti-
viteiten hier: sportdag, busreisjes, pinksterkamp. Ze 
speelden veel met Barbara van der Raay (dochter van 
Henk van der Raay, voorzitter van de Bouwtechnische 
Commissie) en Nancy Jansen (de dochter van Paul 
Jansen, voorzitter van de kantinecommissie). Ze zijn 
ook weleens met elkaar op vakantie geweest. Ze zijn 
nog steeds goed bevriend. Net als met Paulien van 
Gestel en Gerda de Bas, die veel voor det JOC doen. 
Vroeger ging ik met Hennie weleens een broodje ha-
len bij bakker Bertram. Gerda werkte daar destijds.  Ze 
hoorde vaak dat we het over de tuin hadden. En jaren 
later heeft ze hier ook een tuin en is ze de beste vriendin 
van mijn dochter!´

Nieuwe generaties
´Als mijn dochters naar de kantine gaan, vragen ze 
me altijd mee. Dan zitten we met een hele ploeg bij 
elkaar, vooral mensen van hun leeftijd. Ik kan heel 

goed met jonge mensen opschieten, 
dus wat dat betreft vermaak ik me wel. 
Mijn dochters hebben hun echtgenoten 
hier ontmoet en zitten ook op de tuin. 
De ouders van Mark, de man van mijn 
Aretha, zaten hier ook al. De man van 

mijn andere dochter, Marco Riegelman, heeft met 
zijn ouders in deze laan gezeten. Mijn kleindochter 
Mandy heeft ook een tuin en haar zoontje Kyano 
krijgt het tuinleven al vroeg mee. Het is heel goed 
dat het park verjongt.´

Advies voor nieuwe tuinders
´Als mensen zich aanmelden voor een tuin, moeten 
ze goed weten dat je niet zomaar weer kan gaan zit-
ten. Kijk, het hoeft er niet als een project van Jan des 
Bouvrie uit te zien, maar je tuin moet toch wel netjes 
zijn. Na de winter begin ik altijd eerst met de tuin. 
Het is lijkt dan alsof er een bom is ontploft: bladeren, 
eikels, noem maar op. Dat ruim ik eerst op. Dan ga 
ik binnen werken. Sommige mensen denken er heel 
gemakkelijk over. Maar het tuinieren moet echt wel 
een liefhebberij van je zijn.´ 

DAN ZEG IK: ‘JAN DES 
BOUVRIE IS WEER AAN 
HET DENKEN’

Uit de oude doos

Tinie18 jaar en 
Opoe Nel, Tinie 
met Nancy en 
Aretha bij de 
ingang (jaren ‘70) 
en uiterst rechts 
Tinie ongeveer 
22 jaar met Opoe 
Nel. 
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Voornaam: Casper                      
                

Leeftijd: 9 jaar                      
                       

                       
    

Groep: 6                        
                       

                       
  

Waar op de tuin? Hillegondalaan                        
           

Lievelingsboek: Strips                       
                       

     

Lievelingsdier: Zwarte panter                      
                       

      

Leukste om te doen op de tuin: Voetballen met mijn vrienden                 

Lievelingsplek op de tuin: Het eilandje

                  

Dit koop ik in de kantine: Aardbeiensnoepjes                 

Tuinieren
Heb je in het voorjaar ook 
meegedaan met die actie van 
de Albert Heijn (AH)? Met die 
‘minimoestuintjes’? Heb je de 
zaadjes geplant? Ja? En, is het 
iets geworden? Heb je sla en 
radijs kunnen oogsten? Of hield 
je bakjes met zielige sprietjes 
over? Als je nog potjes over 
hebt, of je wilt andere groentes 
verbouwen, dan kun je gebruik-
maken van de tips hieronder:
Een week geleden heb ik de 
eerste minimoestuintjes gezaaid. 
Na een paar dagen kwamen 
de eerste kiemen al boven! Nu 
is het tijd om de zaailingen te 
verpotten, anders groeien de 
wortels door elkaar heen en  
beschadigen ze als ik ze loshaal. 
Meestal is het dan ook einde 
plantje…En dat zou jammer zijn!
De zaadjes zaten wel erg dicht 
op elkaar in het papiertje, dus de 
zaailingen staan ook erg dicht 
op elkaar in het potje. Normaal 
gesproken zaai ik veel verder uit 
elkaar. Je moet nu dan ook heel 
erg voorzichtig te werk gaan.
 
Potjes
Zet de potjes waar je de zaailin-
gen in wilt zetten alvast klaar 
met potgrond. Maak hierin een 
gaatje van ongeveer 1,5 cm 
diep. Dit kun je gewoon met je 
vinger doen. Ik gebruik het liefst 
kleine plastic kweekpotjes (hier 
zaai ik ook in) en zet dan de 
stekjes per stuk in een potje. Als 
je ze dan in de tuin gaat zetten 
(of nog een keer gaat verpotten), 
beschadig je de wortels niet 
meer. Scheur eerst het turfpotje 
helemaal open. Die van mij zijn 
helaas wat gaan schimmelen, en 
dus helemaal niet meer geschikt 
om in de grond te zetten. Heel 
voorzichtig haal je er een stekje 
/ zaailing uit. Dit kun je met een 
mesje of lepeltje doen. Doe 
het echt héél voorzichtig! Je 
mag het stekje niet beschadi-
gen. Probeer er verder zo min 
mogelijk grond af te halen.
 
Zaailingen 
Breng de zaailing nu over naar 
het nieuwe potje. Stop het 
voorzichtig in het gaatje en druk 
aan met wat grond. Als jouw 
zaailingen wat uitgeschoten zijn 
(heel lang geworden), kun je 
proberen om ze nog te redden 
door de zaailing iets dieper in de 
grond te steken.

Doe er een labeltje bij in het 
potje, zodat je weet welk plantje 
het is.
Zet je plantjes nu iets koeler 
weg. In de woonkamer is het 
meestal te warm en daardoor 
kunnen je zaailingen uitschieten 
en te lang worden. Bij weinig 

licht moet je het potje een paar keer per dag 
draaien, omdat de plantjes ook te lang en te dun 
kunnen worden. Vaak kun je je zaailingen het beste 
op je slaapkamer zetten, omdat het daar meestal 
wat koeler is.
En natuurlijk naar de tuin met die groente en dat 
fruit! Veel succes ermee!
Bron: www.kaboutertuinblogt.nl

Dit koop ik in de kantine: Aardbeiensnoepjes

Groentjes



Barbaren
Je houdt ervan of je houdt er helemaal niet van. 
Kinderen lusten het sowieso meestal niet, en op 
wat Noord-Europeanen na, eet de rest van de 
wereld het ook niet. 
Rabarber, Rheum rhabarbarum. Ik houd er wel 
van!

Rare naam eigenlijk, rabarber. Maar hoe duidelijk 
kan een naam zijn: de Rha is een oude bena-
ming voor rivier de Wolga en barber staat voor 
barbaar. Ha! De barbaren hebben het mee-
genomen uit het verre Siberië. Ziet u het voor 
zich? Zo’n boot vol met tuig en stengels? Het 
is bijna schattig. Aten ze het dan ook in Siberië, 
denkt u nu. Nee, dat dan weer niet. Die vieze 
schurftige onbeschaafde barbaren gebruikten 
de wortels van de plant heel ordinair om beter te 
kunnen poepen. Als laxeermiddel. De stengels 
werden gewoon weggekieperd en die bladeren 
al helemaal, want ze hadden al snel door dat die 
giftig waren.

Het waren de Britten die zijn begonnen met 
het eten van de stengels. Ja, eindelijk eens de 
Britten - zelfs de Fransen geven dat toe. Rare 
jongens die Britten, dachten ze toen ze met 
die zure stengels aan de kook gingen. Maar de 
rhuharb pie is toch maar mooi een klassieker 
geworden; zo klassiek dat ook de Amerikanen 
deze overnamen van de Engelsen. En omdat die 
Amerikanen verder niet wisten wat ze met die 
rabarber moesten, noemden ze de plant maar de 
pie plant. Ook rare jongens, die Amerikanen...

Toen mijn schoonvader een paar jaar geleden 
vroeg of we een paar rabarberplanten van hem 
wilden hebben, zei ik natuurlijk ja. Ten eerste 
omdat rabarber natuurlijk vreselijk lekker is, 
maar ten tweede omdat ik al een schitterende 
slootkant voor me zag, met allemaal giga ra-
barberplanten. Een hele slootkant lang gegaran-
deerd onkruidvrij. Ha! We hebben ze inderdaad 
in onze tuin aan de sloot gezet. Gedurende twee 
jaar gingen de planten er steeds treuriger uitzien, 
tot er bijna niets meer van over was en sommige 
zelfs helemaal verdwenen. Hè? Iemand? Voch-
tige grond heeft rabarber toch nodig? Beetje 
zon, en een flinke koude periode vindt ie ook fijn. 
Dat was er allemaal bij mij. Maar nee, de rabar-
ber wilde niet! Ik kon het niet meer aanzien. De 
kleine miezerige potloodsteeltjes met hun kleine 
miezerige blaadjes heb ik uitgegraven en in een 
hele grote bak gezet die ik vulde met een rijk 
aardemengsel. En zie, er komen opeens nieuwe 

spruiten uit de grond. Hoera! Zou het dan toch 
eindelijk gaan lukken? Ik hoop het, want dan 
kan ik volgend jaar eindelijk mijn eigen stengels 
verwerken om er lekkers van te maken.

Er lekkers van maken… Nu ik erover nadenk, is 
dat eigenlijk altijd hetzelfde. Altijd zoet. Als het 
rabarbertijd is, maak ik standaard acht potten 
rabarbercompote met gember om die vervol-
gens elke ochtend door mijn yoghurt te doen. 
Dus ik kan hier wel fijn een stukje over rabarber 
gaan schrijven, maar als ik er niet eens mee 
kan koken, slaat dat natuurlijk nergens op. Dus 
hopla, kookboeken erbij. Ik kom van alles tegen. 
Ik focus me nu even niet op de taarten, jams en 
moes, maar op alles wat hartig is. 
Ik weet het niet hoor… Johannes van Dam heeft 
het over een ‘zure soep’. Hm, ik raak niet echt 
enthousiast. De groentebijbel heeft het over ra-
barbersalade met een dressing van knoflook en 
over rabarber met spinazie. Hm, ik weet het nog 
steeds niet… En dan met linzen? Nee, ik geloof 
niet dat ik een fijn gevoel krijg bij een hartig ra-
barbergerecht.

Engelse koks! Ik moet natuurlijk bij de Engelsen 
kijken; zij zijn samen met de Nederlanders de 
grootste rabarberverbruikers. We hebben Jamie 
Oliver, maar Nigela Lawson is natuurlijk ook een 
fijne Engelse kok. Er staan wel twintig rabarber-
recepten in haar kookboeken. Vrijwel allemaal 
zoet. Dat zal toch wel de beste combinatie zijn: 
rabarber en suiker. Rabarberwijngelei voor bij vet 
varkensvlees, rabarbercrumble, rabarbertrifle, 
rabarberijs, noem maar op. Ik maak rabarber-
schuimtaart. 
Barbaars lekker! 

Moes & Meer
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Voor het deeg:
140 g bloem
70 g boter
sap van ½ sinaasappel
snuf zout
(Ik doe een paar schepjes suiker door het deeg, 
vind ik lekkerder, maar dat hoeft volgens Nigela 
niet.)
quichevorm met doorsnee van 21cm
zak bruine bonen of keramische balletjes

Voor de rabarbervulling:
500g  rabarber (vuil gewicht)
sap van ½ sinaasappel
2 gesplitste eieren
150 g suiker
en nog eens 120 g suiker
2 eetlepels bloem
30 g gesmolten boter

Oké, aan de slag. Weeg de bloem en de suiker af 
en zet dit een kwartiertje in de vriezer. Dit is een 
fi jn trucje, want op een of andere manier krijg 
je zo snel een mooie bal deeg. Zet de helft van 
het sap, met snufje zout, ook koud. Nu kun je de 
eieren alvast splitsten.

Verwarm de oven voor op 200 graden.
Ik gooi de bloem en boter in de keukenmachine 
en draai tot kruim. Dan schenk ik er beetje bij 
beetje het sap bij. Even voelen. Ik kieper de 
kruimels in een grote bak en kneed ze tot een 
bal. (Dit kan natuurlijk ook met de hand.) Vet 
de quichevorm in, rol het deeg uit op een met 
bloem bestoven blad. Bekleed de vorm en snij 
de randen netjes bij. Doe een stuk bakpapier 
over het deeg en vul met harde bonen. Het deeg 
wordt nu blind gebakken. Bak het deeg gaar, zeg 
in zo’n 15 minuten. Haal uit de oven. Bakpapier 
en bonen eraf en laten afkoelen. 

Maak de rabarber schoon en snij deze in stukken 
van een centimeter. Spoel ze af. Doe rabarber 

met sap (van de andere helft) van de sinaasappel 
in een pan. Laat een paar minuutjes heet worden. 
Schep een paar keer om, zodat de rabarber iets-
jes zacht is geworden. Laat de rabarber uitlekken 
en VANG HET VOCHT OP.

Klop de dooiers met 150 g suiker, de bloem en 
de gesmolten boter. Giet er dan zo veel rabarber-
vocht bij tot het een dik beslag is. Leg de stukjes 
rabarber op het deeg, giet het eierbeslag erover 
en zet zo’n 20 minuten in de oven. Het beslag 
moet gestold zijn. 
Haal uit de oven.

Ondertussen klop je de eiwitten stijf met de 120 
gram suiker. Kloppen en kloppen tot het glanst. 
Het eiwitmengsel strijk je over de taartvulling. 
Het geheel mag nog eens 15 minuten terug in 
de oven. Let op: het schuim mag bruin worden, 
maar niet zwart natuurlijk. Nigela vindt deze 
taart afgekoeld het lekkerst, maar daar kon ik 
natuurlijk niet op wachten. Ook net uit de oven, 
te lekker!
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Excursies Oeverlanden
Zondag 30 augustus
Waterdieren
(11.00 - 12.30 u)
Deze dag kunt u kennismaken 
met de geheimzinnige onder-
waterwereld onder leiding van 
Kees Wabeke en JanKees van 
Dijk. Met schepnet gaan we 
op zoek naar waterdieren en 
insecten, die daarna in ‘De Wa-
terkant’ onder de microscoop 
worden bekeken. Niet alleen 
interessant voor kinderen.

Zondag 20 september
Cultuurhistorie aan de Sloter-
weg (11.00 - 14.00 u)
De Sloterweg vormt de noord-
grens van de Riekerpolder en 

Agenda

Wekelijkse activiteiten op volgorde dag

Vanaf  Tot en met   Activiteit  Locatie  Aanvang
13 juli 24 augustus maandag Bridgen   zaal  19.30 uur
26 mei 25 augustus dinsdag  Tekenen   zaal  19.30 uur
7 juli 11 augustus dinsdag  Sport en Spel  veld  19.00 uur
6 mei 26 augustus woensdag Jeu-de-Boules  veld  19.00 uur
3 juni 12 augustus woensdag Spelletjesavond  zaal  19.30 uur
28 mei 27 augustus donderdag Sjoelen   zaal  19.30 uur
9 juli 13 augustus donderdag Sport en Spel  zaal  19.00 uur
3 april  25 september vrijdag  Klaverjassen  zaal  20.00 uur
4 april  5 september zaterdag  Inschrijving aspiranten* zaal  11.00 uur
9 mei 29 augustus zaterdag  Jeu-de-Boules  veld  13.00 uur
7  juli      11 augustus    dinsdag    Kinderknutselen             zaal     13.00 uur

*(toekomstige leden) Vanaf 10.00 tot uiterlijk  10.45 uur afhalen inschrijfvolgnummer in de kantine  
 
Overige activiteiten

Maand      Activiteit  Locatie  Aanvang
11 juli  zaterdag   Bingo   zaal  20.00 uur
12 juli  zondag   Zeskamp  veld  10.00 uur
12 juli  zondag   Crea – voederhuisje zaal  19.30 uur
18 juli  zaterdag   Spareribsavond  zaal  16.00 uur
25 juli  zaterdag   Bingo   zaal  20.00 uur
26 juli  zondag   Kindervissen    10.00 uur
26 juli  zondag   Hogehoed  toernooi veld  13.00 uur
26 juli  zondag   Crea – houten kalender zaal  19.30 uur
29 juli  woensdag  Opbouw fancy fair veld  10.00 uur
29 juli  woensdag  Winkelbusreis     09.00 uur
1 augustus zaterdag   Fancy fair  veld  12.00 uur
2 augustus zondag   Keezentoernooi  zaal  19.00 uur
6 augustus donderdag  Busreis Meppel    09.00 uur
8 augustus zaterdag   Feestavond  zaal  20.00 uur
9	 augustus	 zondag	 	 	 Crea	-mozaїeken	 	 zaal	 	 19.30	uur
10	 augustus	 maandag	 	 Crea	-mozaїeken	voegen	 zaal	 	 19.30	uur
15 augustus zaterdag   Familiedag (Hollandse dag)  veld  10.00 uur
26 augustus zaterdag   Spelletjesavond  zaal   19.30 uur

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

dateert uit de 12de eeuw. In de 20ste eeuw is de 
Sloterweg voor een deel gesloopt ten gevolge 
van het Algemeen Uitbreidingsplan van Cornelis 
van	Eesteren	uit	1934.	We	gaan	per	fiets	vanaf	de	
Overtoomse sluis, waar de Sloterweg ooit begon, 
naar het dorp Sloten. We stoppen waar nodig 
voor nadere bestudering van oude foto’s en de 
huidige situatie.
Deze excursie is niet geschikt voor jonge kinderen 
vanwege de lastige verkeerssituatie langs een 
flink	deel	van	de	Sloterweg.
Verzamelen hoek Surinamestraat en Sloterkade.
Onder leiding van Nico Jansen. Tel. 020-6202897 
of e-mail: bestuur@oeverlanden.nl.

Amsterdamse Bos
12-7 Yoga en ontbijt Geitenboerderij
Zondag 12 juli kun je om 9.00 uur yoga beoefenen 
en aansluitend genieten van een biologisch boe-
renontbijt bij Geitenboerderij Ridammerhoeve.



Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Er ligt allemaal bruine drab in de sloot achter mijn 
huisje. Moet ik daar iets aan doen en zo ja, wat? 
Dat is bagger, verteerde plantenresten. Die drab kun 
je composteren of boven op de bestaande compost-
hoop deponeren. Dit versnelt de vertering in de hoop.

Wat is de beste en onschuldigste manier om 
slakken uit mijn groentetuin te houden? 
Zo veel mogelijk materialen verwijderen waaronder 
slakken zich kunnen verstoppen: denk hierbij aan 
stenen en boomstammen. Raster de moestuin met 
gaas af, haal elke dag de slakken weg en werp ze 
bijvoorbeeld bij De Nieuwe Meer in het gras. Dan 
worden ze opgegeten. Heb je prei geplant? Vergeet 
dan niet bij elke plant een lepel soda te gooien voor 
de diktegroei van de plant.

Wat kan ik allemaal composteren?
Alle soorten plantenresten; ik composteer ook sinaas-
appelschillen, bananenschillen enzovoort.

Hoe krijg ik het beste rendement van mijn spina-
zieplanten?
Spinazie, snijbiet en brave hendrik zijn gek op 
stikstof. Als je bagger uit de sloot toevoegt, kun je 
rekenen op een goede opbrengst. 

Hoe krijg ik rattenstaarten uit mijn tuin?
Je bedoelt waarschijnlijk heermoes, een paarden-
staart. Het is een sporenplant die in de evolutie van 
de aarde grote bossen vormde. Het beste is om deze 
steeds uit te trekken. Net als bij zevenblad zal de 
plant dan minder uitdrukkelijk aanwezig zijn.

Is er een manier om het maanlandschap, door 
mollen veroorzaakt, weer vlak te maken?
Als je molbezoek hebt, dan heb je een vruchtbare 
bodem met veel leven. De mollen komen op de wor-
men af. Strijk de molshoop na ontstaan meteen glad. 

Is het toegestaan verse koeien- of paardenmest 
te gebruiken (in verband met stankoverlast)?
Paardenmest ruikt het minst. Nadeel is dat deze mest 
zaden van planten bevat. Je kunt op paardenmest wel 
heel goed champignons kweken. Spreid de mest uit 
(10 cm); doe er een laag potgrond over en leg dan de 
rijpe champignonhoedjes (zwart onder door sporen) 
erover. Je zult verbaasd zijn over het resultaat! Koe-
ienmest en duivenmest in de winter op de compost-
hoop. Ik gebruik kippen- of duivenmest. Deze mest 
zorgt voor een actieve vertering.  

Waardoor zit er geen leven in de sloten?
Onze sloten bevatten te veel meststoffen en weinig 
water- en oeverplanten. Hier wordt al beleid op 
gemaakt door de commissie waterverbetering, met 
behoud van de beschoeiing.
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Zaterdag 18-7 
Dance-evenement Electronic 
Family Festival op het ‘Land van 
Bosse’ 18 juli 2015

Zaterdag 18-7
OWW Zwemwedstrijd
Op zaterdag 18 juli vindt de 
Open Water zwemwedstrijd 
plaats op de Bosbaan.

Zondag 19-7 9.00 uur 
Yoga en aansluitend genieten 
van een biologisch boe-
renontbijt bij Geitenboerderij 
Ridammerhoeve.

Zondag 19-7 Rondvaart
Zondagmiddag 19 juli om 14.00 
uur kun je een rondvaart maken 
door de wateren van het Am-
sterdamse Bos.

Dinsdag 21-7 t/m 5-9 
Bostheater:
BosTheater speelt van 21 juli 
t/m 5 september ‘Much ado 
about nothing’ in het Open-
luchttheater Amsterdamse Bos.

Zondag 25-7 
Workshop kaas maken
Lijkt het je leuk om zelf kaas te 
maken? Zaterdag 25 juli kun je 
na de boerenmarkt bij Geiten-
boerderij Ridammerhoeve 
meedoen met een workshop 
kaas maken.

Zaterdag 31-7 t/m 2-8 
Dekmantel festival
Dekmantel Festival is dit jaar 
weer in het Amsterdamse Bos, 
op vrijdag 31 juli, zaterdag 1 en 
zondag 2 augustus.

Zaterdag 31 juli 2015
31-7/ - 1-8 Bostheater
Nacht-brakers: One.
ONE. is een vierstemmig koor-
stuk, gezongen door één vrouw. 
De partituur is vijfenzeventig 
meter lang. Te zien en horen 
op 31 juli en 1 augustus in het 
Amsterdamse Bostheater.

Zaterdag 1-8 Fotografievaart
Zaterdagavond 1 augus-
tus om 19.00 uur kun je een 
fotografievaart maken door de 
wateren van het Amsterdamse 
Bos.

Zondag 2-8 Rondvaart
Zondagmiddag 2 augustus om 
14.00 uur kun je een rondvaart 
maken door de wateren van het 
Amsterdamse Bos.

Botanische tuin 
juli - augustus  
Muziek onder de boom
Het is inmiddels een zomerse 
traditie geworden; live muziek 
in de Hortus van Amsterdam. 
Iedere zondag in juli en aug-
ustus brengen verschillende 
bands weer heerlijke muziek 
op het terras van de Oranjerie. 
De tuin en het café blijven die 
dagen ook tot 19.00 uur open. 
Geniet van de zomeravond op 
het terras en laat u verrassen 
door onder andere the Awk-
ward Silence, ‘Lion’s Den en 
Boys Harmony and Soul’! Alle 
optredens vinden plaats tussen 
16.00 en 19.00 uur. Voor de en-
tree gelden de reguliere prijzen 
voor de Hortus.
5 juli - Awkward Silence
12 juli - Boys Harmony and 
Soul
19 juli - Jazzkwartet van Efraim 
Schulz-Wackerbarth
26 juli - Mazacrocha

22 juli - 30 augustus - Hortus 
Festival 2015: Nachtlied
De nacht is voor componisten 
als Schumann, Chopin, Poulenc 
en Schönberg een grote inspira-
tiebron geweest, ze schreven er 
prachtige werken over. Het Hor-
tus Festival staat daarom deze 
zomer geheel in het teken van 
de nacht. Nederlands groenste 
zomerfestival voor kamermuz-
iek programmeert van 22 juli 
t/m 30 augustus. Kaartverkoop 
via www.hortusfestival.nl
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De Japanse duizend-
knoop (Fallopia 
japonica) is een fris-
groene plant met 

een prachtige aarvormige bloei-
wijze. Van oorsprong komt de 
plant uit Taiwan, Korea, China 
en natuurlijk Japan. Het is een 
diepwortelende vaste plant, die 
bestaat uit een lange holle stengel 
van een halve tot wel drie meter 
lang. De stengel vormt zijtakken 
met daaraan bladeren van 5 tot 12 
centimeter. De plant vormt ste-
vige wortelstokken. In de winter 
sterft de plant bovengronds ge-
heel af. De stengel is opgebouwd 
uit holle compartimenten, zoals 
we die ook kennen van een an-
dere woekeraar: de bamboe. Op 
de grens van twee van die holle 
compartimenten bevindt zich een 

knoop, waaraan zich weer een 
zijtak en een blad bevinden. Ook 
de zijtakken zijn op deze wijze 
verder onderverdeeld. De wand 
van de stengel bestaat uit twee 
delen: een dik deel dat groen is 
en voor de stevigheid zorgt, en 
een heel dun deel dat bestaat uit 
een doorzichtig vlies met rode 
vlekjes. De plant bloeit in augus-
tus en september met crèmewitte, 
soms witroze bloempjes die een 
sterke gelijkenis vertonen met die 
van de bruidssluier waarvan hij 
familie is.

Niet te stuiten
De plant groeit in groepen op 
voedselrijke vochtige grond en 
staat het liefst in de volle zon, 
maar verdraagt schaduw ook heel 
goed. Verder woekert hij sterk, en 

Invasieve exoten: 
de Japanse 
duizendknoop
Een plant die menig tuinder en gemeenteambtenaar hoofdbre-
kens bezorgt: de Japanse duizendknoop. Tuinders die vorig jaar 
de cursus ‘Natuurlijk tuinieren’ op ons park hebben gevolgd, 
herinneren zich vast nog dat Roos Broerse ons er een exemplaar 
van liet zien. Maar hoe komen we eigenlijk aan deze invasieve 
exoot in Nederland? En nog belangrijker: hoe komen we ervan 
af? Erik heeft onderzoek gedaan.

TEKST ERIK HOOIJBERG

Natuurlijk Tuinieren

zodra hij zich ergens heeft geves-
tigd, is hij vrijwel onuitroeibaar. 
In maart en april schieten de sten-
gels relatief snel uit de grond, 
tussen de verdorde stengels van 
het jaar ervoor. Vervolgens ont-
wikkelen zich lichtgroene bla-
deren op regelmatige hoogten op 
de stengel. Deze stengel is in het 
begin nog vrij flexibel, hoewel hij 
al snel dikker wordt. De planten 
groeien tot minimaal een meter 
hoog, zonder ondersteuning van 
andere planten of hekken.

Von Siebold: bedankt…
Het eerste ‘Nederlandse’ exem-
plaar is ergens tussen 1829 en 
1841 op Nederlands bodem ge-
plant door de botanicus Von Sie-
bold. 
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Natuurlijk Tuinieren

De Japanse Duizendknoop vanaf nu voor iedereen herkenbaar. Onder de voorbereidingen voor de crumble met sten-
gels van de Japanse Duizendknoop. Eet smakelijk. 
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Vanuit zijn kwekerij in Leiden 
heeft de plant tuinen in heel Eu-
ropa bereikt. De eerste gedocu-
menteerde waarneming van 
verwildering binnen Nederland 
dateert uit 1886. Pas na 1950 is 
de soort op grote schaal gaan 
verwilderen. De groeiplaatsen 
ontstaan doordat iemand tuin-
afval stort met plantenresten. Uit 
kleine stukken wortelstok kunnen 
al gauw nieuwe planten ontstaan. 
Japanse duizendknoop komt 
vooral voor op ruderale plekken 
nabij bebouwing. Doordat hij 
zich vegetatief vermeerdert, met 
behulp van kruipende wortel-
stokken, kan de soort zich sterk 
uitbreiden en alle andere kruiden 
ter plekke verdringen. Versprei-
dingskaarten laten zien dat de 
Japanse duizendknoop in grote 
delen van Nederland veelvuldig 
voorkomt. De plant ontbreekt al-
leen in laagveengebieden en in 
grootschalige landbouwgebieden 
op kleigrond. 

Wortelstokken
De Japanse duizendknoop is een 
taaie rakker die boven de grond 
komt met rode stengels en rood 
blad dat later naar groen ver-
kleurt. De plant groeit sneller dan 
kool en zijn prachtige bloemetjes 
verleiden menig tuinder om de 
plant in de tuin ‘te gedogen’. De 
plant heeft alleen vrouwelijke 
bloemen en kan zich dus niet 
via zaad vermeerderen. Andere 
soorten kunnen dat in principe 
wel, maar de belangrijkste ma-
nier van verspreiden is door wor-
telstokken en stengelstukken. 
Over die wortelstokken doen de 
meest bizarre verhalen de ronde: 
huizen zouden erdoor gewurgd 
worden, funderingen en riolering-
en volkomen vernield… Feit is 
echter wel dat elke spleet, barst 
of holte in bebouwingen door de 
wortelstokken gekoloniseerd kan 
worden, met mogelijk veel schade 
tot gevolg. Kleine stukjes wortel-
stok die slecht verwijderd en af-
gevoerd worden, kunnen makke-
lijk uitgroeien tot een nieuwe 

plant, en daarna hele hagen. Op 
ons park is dat over de Zuidsin-
gel heen goed te zien, aan de rand 
van het bos van de Oeverlanden. 
Maar ook delen van het talud van 
het betrekkelijk nieuwe fietspad 
achter het Olympisch Stadion zijn 
inmiddels overwoekerd geraakt.

Bestrijden
Krap tweehonderd jaar nadat Von 
Siebold de soort naar Europa 
heeft gehaald, geven gemeenten 
en provincies veel geld uit om de 
plant te bestrijden. De studenten 
Pander en van den Top hebben in 
2013 een inventarisatie gemaakt 
voor de gemeente Renkum over 
voorkomen en bestrijding van de 
Japanse duizendknoop. Zij kwa-
men tot de volgende conclusies: 
“Het feit dat het bamboeachtige 
wortelgestel gemiddeld 3 me-
ter diep zit, zorgt ervoor dat het 
moeilijk wordt deze stevige wor-
tels te verwijderen. Ook is er 
sprake van dat de plant kan ont-
kiemen uit kleine stukjes wortel-
stok. De grootste verspreider is 
de mens door onzorgvuldigheid 
met maaien en met het verplaat-
sen van grond. Uit veel weten-
schappelijke onderzoeken komen 
zes bestrijdingstechnieken naar 
voren voor de bestrijding van de 
Japanse duizendknoop. Maaien, 
begrazen, afdekken, afgraven, 
chemisch bestrijden en biologisch 
bestrijden.” De studenten con-
cluderen dat voorkomen beter is 
dan genezen en dat op plekken 
waar de duizendknoop zich al 
heeft gevestigd, vermeden moet 
worden dat de plant zich nog ver-
der kan verspreiden.

Biologische bestrijding
Het tv-programma ‘Vroege Vo-
gels’ wist enige tijd geleden te 
melden dat er in Renkum nu ex-
perimenten gaande zijn om de 
Japanse duizendknoop te bestri-
jden met varkens (Bonte Benthei-
mers). Die houden van wroeten 
en scharrelen en eten niet alleen 
het blad en de stengels, maar ook 
de wortelstokken van de plant. 

Nu zie ik dat op ons tuinpark nog 
niet zo snel gebeuren, maar het 
zou wel leuk zijn: de Bentheimers 
eten zich van het voorjaar tot het 
najaar rond aan de duizendknoop 
en in de slachtmaand zijn wij aan 
de beurt! Zo lang hoeven we na-
tuurlijk niet te wachten, want wat 
voor een varken lekker is, kunnen 
wij wellicht ook eten. De eerste 
recepten zijn al opgedoken, zie 
bijvoorbeeld ‘Onkruid op Tafel’ 
(www.mevrouwonkruid.nl) voor 
een crumble van duizendknoop.

 Afsnijden en afvoeren
Voor tuinders op Ons Buiten rest 
er eigenlijk maar één ding om de 
duizendknoop in te perken en te 
bestrijden, en dat is herhaaldelijk 
(elke vier weken) bovengronds 
afknippen of afsnijden en secuur 
afvoeren van het restmateriaal. 
Ook de stengels hebben name-
lijk enorme groeikracht. Niet op 
de composthoop gooien, is het 
devies. Op die manier kunnen 
we een poging doen de plant uit 
te putten. Eventueel kunnen we 
inzetten op ondergronds uitgra-
ven en verantwoord afvoeren van 
elk stukje wortelstok, maar dat 
put eerder de tuinder uit dan de 
plant. Laat me positief eindigen: 
de verse stengels zijn eetbaar en 
de droge stengels lenen zich heel 
goed voor de bouw van een in-
sectenhotel. In de gladde droge 
stengels kunnen allerlei wilde 
bijen en hommels hun eieren leg-
gen, maar daarover een andere 
keer meer.

Internetbronnen:  
www.verspreidingsatlas.nl/planten
www.student.vhl.wur.nl
www.vroegevogels.vara.nl
www.wilde-planten.nl

Illustraties: 
www.ecopedia.be
www.wikipedia.nl
www.de-veluwenaar.nl
www.wageningenur.nl
www.degroenvinger.nl 



Ondertusen op de Zuidsingel
Er wordt hard gewerkt aan de 
beschoeïng op de Zuidsingel. 
Erik Hooijberg had het er al 
over in zijn column. En zie hier 
de eerste aanzetten. Zoals de 
bovenste foto toont, komt er 
in elk bassin gevormd door 
de houten palen verschillende 
beplanting. Voor wie het te druk 
heeft deze zomer met zijn eigen 
buitengebeuren, toch even de 
moeite waard je avondwande-
ling langs dit staaltje vakman- 
en vrijwilligersschap te bewon-
deren. In de nieuwsbrief werd 
er onlangs ook al melding van 
gemaakt, maar we kunnen het 
niet vaak genoeg benadrukken: 
dit werk is eigenlijk onbetaal-
baar. Een diervriendelijke wa-
terkant die nog mooi is om te 
zien bovendien! Chapeau voor 
iedereen die hier aan mee heeft 
gewerkt! 

Vele handen.....
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Naam: Joke Riebel
Functie: Beheerder Jubileumhuisje 
Woont in de: Johannalaan

Wie kent het Jubileumhuisje niet: het 
toevluchtsoord voor de oud-tuinders 
die weer contact willen hebben met 
hun vrienden? Of de plek waar je 
familie en vrienden de smaak van Ons 
Buiten kunnen proeven? Joke is 19 jaar 
geleden, met de steun van haar man 
Peter, begonnen met de zorg voor het 
jubileumhuisje. Het huisje dat er toen 
stond, werd in de winter gebruikt door 
de hondenbewaking. Als het nieuwe 
seizoen dan aanbrak, was er heel wat 
werk aan de winkel om het huisje weer 
bewoonbaar te maken. Het huidige 
huisje is zo’n 10 jaar geleden gebouwd, 
en veel gemakkelijker schoon te 
houden. In het voorjaar sopt Joke het 
huisje van onder tot boven: ze wast de 
gordijnen, dekbedden, moltons en het 
douchegordijn, zodat alles weer fris is 
voor de nieuwe gasten. Aanmeldingen 
die vroeger via het formulier uit het OBK 
binnenkwamen, gaan nu via de digitale 
nieuwsbrief. Die verschijnt half maart 
en je hebt tot eind maart de tijd om je 
op te geven. Joke heeft een lijst waarop 
ze bijhoudt wie wanneer wil komen. 
Soms moet Joke ‘nee’ verkopen; dan 
komt ze met alternatieve data. Een hele 
uitzoekerij waarbij ook de financiële 
afhandeling niet vergeten wordt. 
Zaterdags om 13:00 worden de gasten 
verwacht en de zaterdag daarna om 
11:00 moeten ze weer uit het huisje zijn. 
Tussen 11.00 en 13.00 heeft joke dus tijd 
om schoon te maken. Deze hele zomer is 
het huisje vol geboekt. Als hardwerkende 
vrijwilligster vindt Joke het heerlijk te 
zien dat de mensen zo genieten van 
Ons Buiten. Daarom poetst ze elke 
week weer, het hele seizoen door! Een 
applausje waard!

BOB 
Bekende Ons Buitenaars
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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 dochter-
tje of zoontje op de Groentjespagina zou willen staan. Voor 
de rubriek 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. 

De redactie
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