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Van de voorzitter
Een volkstuinvereniging is een 
vrijwilligersorganisatie pur sang. Dat is een van 
de bijzondere kenmerken en het maakt het voor 
veel mensen daarom ook zo leuk om er deel van 
uit te maken. Gelukkig zijn er steeds opnieuw 
veel mensen die zich belangeloos en vrijwillig 
inzetten voor de organisatie. Voor nieuwe 
tuinders is het heel belangrijk dat zij er rekening 
mee houden dat ze deel gaan uitmaken van een 
vereniging en dat deze deelname wel vrijwillig 
maar niet vrijblijvend is. Dat geldt overigens niet 
voor de nieuwe rubriek ‘Kersvers’ (p.19) waarin 
we nieuwe tuinders een gezicht geven. Waarom 
hebben ze een tuin gekozen op Ons Buiten? Wat 
zijn ze van plan? Waar wonen ze in Amsterdam 
en wat doen ze zoal...? Leuk als je mee wilt doen, 
maar geen ‘must’. Ook nieuw in dit nummer is de 
bijdrage van Paul Pestman. Hij zal de komende 
nummers van Ons Buiten schrijven over alles 
wat te maken heeft met de ruimte om ons heen. 
Bestemmingsplannen, openbare orde, rechten 
en toekomstplannen van de gemeente en onze 
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buren. 
Paul zit al bijna negen jaar op Ons Buiten en 
is werkzaam als programmamanager bij het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
De lente is weer in volle gang, dus we gaan 
weer stevig aan de slag: zaaien, poten, maaien, 
snoeien. Genoeg te doen. Tot en met eind april 
kunnen de takken worden ingeleverd bij de 
werf. Deze worden verhakseld. Dit haksel kun 
je gebruiken om in je tuin plekken onkruidvrij te 
houden of paadjes mee te maken. In de agenda 
achter in het magazine vind je belangrijke data 
zoals de inschrijving voor het pinksterkamp, 
dat vorig jaar weer een enorm succes was. 
Erik, onze natuurvriendelijke tuinier, blijkt nu 
ook diervriendelijk te zijn. Lees er alles over in 
zijn verhaal over Natuurlijk Tuinieren. Ik wens 
iedereen weer een fijn tuinseizoen en voor wie 
wil: meld je aan voor jouw specifieke bijdrage. Er 
is altijd veel meer werk dan er vrijwilligers zijn. 
We hopen dan ook dat ons huidige bestand in 
2016 wordt aangevuld in plaats van zal afnemen. 
Jan Pot
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Nieuwbouwplannen 
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amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/koers-2025-amsterdam
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We hebben een nieuwe medewerker: Paul 
Pestman. Paul is van huis uit politicoloog en 
werkt momenteel als programmamanager 
bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Nieuwbouwplannen 
rond de Nieuwe Meer

Een donderwolk 
verschijnt boven 
Ons Buiten: de 
gemeente Amster-
dam denkt na over 
nieuwe woning-
bouwlocaties. De 
noordkant van de 
Nieuwe Meer staat 
ook op deze 
plannen ingetekend. 
Wat is er aan de 
hand en wat 
betekent dit voor 
(de toekomst) van 
Ons Buiten? 
Paul Pestman ging 
op onderzoek uit.

Hoe concreet zijn deze plannen? 
Antwoord: gelukkig nog zeer vaag. Dit idee is af-
gelopen najaar bedacht en opgeschreven in een nota 
over woningbehoefte, genaamd ‘Koers 2025’. Dat 
document wordt de komende maanden besproken 
met allerlei partijen. Voor de zomer ligt het bij de ge-
meenteraad. Als er steun is voor dit document, bete-
kent dat nog niet dat er op al die locaties gebouwd 
gaat worden. Wel dat er dan verdere plannen kunnen 
worden ontwikkeld. Bedenk verder dat de gemeente 
zelf geen huizen bouwt, dat doen projectontwikke-
laars. Die doen dat alleen als er vraag naar is. Het is nu 
weer rennen op de huizenmarkt, maar drie jaar terug 
zat alles nog op slot. Koers 2025 gaat over ruimte voor 
eventuele woningen als er in de toekomst behoefte aan 
is.

Wat werkt er in ons voordeel? 
Vergeleken met andere locaties moet de gemeente 
een paar lastige hindernissen nemen, als ze echt op de 
noordoever wil bouwen: het zijn er om precies te zijn 
vier: vliegtuigen, de provincie, groen voor de stad en 
beestjes.

Vliegtuigen
Schiphol wil blijven groeien. Dat kan alleen als het 
aantal mensen dat klaagt over geluidoverlast binnen 
de perken blijft. In de buurt van de aanvliegroutes 
mogen daarom niet zomaar nieuwe woningen worden 
gebouwd. Amsterdam en andere gemeenten dringen 
al een tijd aan op versoepeling van deze regels, maar 

Schiphol heeft een stevige vinger in de pap. Dit keer 
is dat gunstig voor Ons Buiten. De gemeente zelf ziet 
die regels als een forse belemmering.

De provincie
Voor Amsterdammers is de provincie meestal ‘de rest 

TEKST: PAUL PESTMAN
BEELD: AMSTERDAM.NL

DIE DONDERWOLKEN 
DREVEN TOT NU TOE STEEDS 

OVER

Koers 2025   Ruimte voor de Stad        27

Daar houdt hij zich bezig met de nieuwe 
Omgevingswet, die tal van oude wetten 
zal vervangen. Op ons tuinpark heeft hij 
bijna negen jaar een tuin.Voor Ons Buiten 

gaat Paul graag op zoek naar de 
verhalen achter nieuwsberichten. 
In dit nummer: eventuele bouw van 
huizen aan de Nieuwe Meer?
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De grote 
modderkruiper

van Nederland’, maar ik bedoel hier echt de provin-
cie Noord-Holland. De provincie wil graag zuinig 
omgaan met de open en groene gebieden. Het tover-
woord is hier ‘bestaand bebouwd gebied’. Daar hoort 
de noordoever als een van de weinige locaties niet toe, 
en dat is goed nieuws. Als gemeenten buiten bestaand 
bebouwd gebied willen bouwen, hebben ze toe-
stemming van de provincie nodig. Die kan pas toes-
temming geven als Amsterdam laat zien dat het écht 
nodig is en dat de plannen van voldoende ‘ruimtelijke 
kwaliteit’ zijn.

Groen voor de stad
Groen is belangrijk voor een stad. Voor recreatie, 
leefklimaat, hittedemping, luchtkwaliteit, biodiver-
siteit: noem maar op. Stedenbouwkundige Van Ees-
teren ontwierp in de jaren dertig van de vorige eeuw 
de grote stadsuitbreiding van Amsterdam. Zijn visie 
was: een stad met groene inhammen - scheggen ge-
noemd - die tot vlak in het centrum reiken. Daarom 
kunnen wij, nadat het onkruid is gewied en de laarzen 
zijn uitgedaan, binnen twintig minuten op een terrasje 
in het Vondelpark zitten. Wij zitten in zo’n scheg, en 
die maakt inmiddels ook deel uit van de gemeente-
lijke hoofdgroenstructuur. Die geniet een beschermde 
status, waardoor bouwplannen er zwaarder worden 
getoetst. Veertien van de zeventien locaties hebben 
die beschermde status niet, wij wel. 

Planten en beestjes
De vereniging ‘De Oeverlanden moeten blijven!’ 
heeft inmiddels 2500 verschillende plant- en dier-
soorten geteld aan de noordoever, waaronder de 
meerval, de kleine modderkruiper 
en rivierdonderpad. Dat zijn goed 
beschermde soorten. Opnieuw extra 
bescherming. Provincie en rijk kijk-
en mee: is dit wel echt nodig?

Het spel goed spelen
Kortom: volgens mij staan we 
niet boven aan het lijstje. Geen paniek dus, wel 
een verhoogde staat van paraatheid. Want het is wel 

een serieus spel dat wordt gespeeld en als een pro-
jectontwikkelaar over een paar jaar zijn oog laat val-
len op dit gebied, kunnen er opeens andere krachten 

vrijkomen. Wij moeten het spel 
dus goed spelen. Dat doe je door 
goede verhalen op te bouwen en 
te vertellen, en tijdig bondgenoten 
te zoeken. Volgens mij hebben we 
een klein verhaal en een groot ver-
haal te vertellen. Het grote verhaal: 
natuur en groen voor de stedeling. 

En bedreigde dier- en plantensoorten, altijd handig 
als buurman. Wat super dat we de vierde stip voor 

Paul Pestman

DE VERHALEN MOETEN 
OP ZOVEEL MOGELIJK 
MANIEREN WORDEN 
VERTELD

Deze kaart is te vinden op ftp.ruimtelijkeplannen.amsterdam.nl waar je een pdf kunt downloaden van het hele rapport ‘Koers 2025’.
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Gemeenteraad Amsterdam wil 
niet dat er in groene stadsranden 
wordt gebouwd. Een meerderheid 
in de gemeente-raad van Amster-
dam wil dat er niet gebouwd gaat 
worden in de groene stroken aan 
de stads-randen. Een motie van 
GroenLinks waarin het college 
van burgemeester en wethouders 
wordt gevraagd het groen in stand 
te houden werd gesteund door 
D66, SP en de PvdA. De partijen 
pleiten voor ver-dicht bouwen. Als 
panden gesloopt of vernieuwd 
worden, kunnen op de ruimte 
die vrijkomt woningen worden 
gebouwd. Ook zijn de mogelijk-

heden voor bouwen op IJburg 
nog lang niet uitgeput. Aanleiding 
voor de motie is de ontwikkel-
strategie Koers 2025. Daarin stelt 
wethouder Van der Burg voor de 
woningbouw te versnellen, zodat 
er al voor dat jaar 50.000 wonin-
gen in de stad worden gebouwd. 
In de oude ‘structuurvisie’ zouden 
er 70.000 woningen tot 2040 
worden gebouwd. De gemeenter-
aad steunt de versnelling, maar 
wil niet dat de eerder vastgestelde 
Hoofdgroenstructuur aantast.

Bron: 
Parool, 11/03/16

natuurlijk tuinieren hebben gekregen, houden zo! 
Het kleine verhaal is ons eigen verhaal: het verhaal 
van ons tuinpark. Bijna honderd jaar geschiedenis, 
maar ook een tuinpark dat past in het heden: open 
voor iedereen, onthaast, samen de schouders eronder, 
eenvoud, kindermoestuin, kunst et cetera. Als je Ons 
Buiten niet kent, heb je geen idee wat voor bijzondere 
plek het is. Die verhalen moeten op zo veel mogelijk 
manieren worden verteld. Met ons allen hebben we 
een geweldig netwerk, in alle haarvaten van de stad: 
media, natuurvrienden, andere tuinparken (Amstel-
glorie wordt ook genoemd), bewonersverenigingen, 
bestuurders, stedenbouwkundigen en raadsleden. 
Laat dit niet alleen een klus voor het bestuur zijn. a

Bebouwing van Ons Buiten zal  niet zomaar doorgaan:

Deze kaart is te vinden op ftp.ruimtelijkeplannen.amsterdam.nl waar je een pdf kunt downloaden van het hele rapport ‘Koers 2025’.



Wil jij ook een keertje in 
de rubriek Groentjes? 
Met een foto en ant-
woorden op de vragen 
die je hierboven kunt 
lezen? Stuur dan je 
mailtje naar redactie@
ons-buiten.nl. Zet je 
naam, telefoonnummer 
en leeftijd in de mail, 
dan nemen wij contact 
met je op. Ook als je 
zomaar iets leuks wilt 
vertellen over je avon-
turen op de tuin, mag je 
natuurlijk mailen!

Voornaam:  Yaro van den Kommer

Leeftijd: 2,5 jaar

Groep: Nog geen groep                       
                       

                     

Waar op de tuin? Elisabethlaan

Lievelingsdier: (Teddy)beer                      
                

Lievelingsboek: Helden in de groentetuin

Leukste om te doen: Spelen met graafmachine, hijskraan en kiepwagen 

Dit koop ik in de kantine: Nog niets :-)

Groentjes

In de vorige Groentjes kon 
je lezen over de vogeltel-
dagen. We blijven nog even 
bij vogels: 

Vliegen vogels als het 
stormt?
Enig idee? We hebben het 
voor je uitgezocht!

Bij hevige stormen zoeken 
alle vogels beschutting die 
bij ze past. In de lucht blijven 
is namelijk veel te gevaarlijk. 
Zangvogels zoeken bijvoor-

beeld een veilig plekje in 
een struik, heg of boom. Of 
ze blijven in de beschutting 
van gebouwen. Watervogels 
schuilen vaak in rietkragen 
en zeevogels blijven op zee. 

Een storm tijdens het 
broedseizoen kan heel 
vervelend uitpakken. Door 
zo’n voorjaarsstorm raken 
nesten vernield. Ook kunnen 
jonge vogels verdrinken door 
onder water gelopen nest-
plaatsen. 

De Engelse bioloog Lyall 
Watson heeft een biologi-
sche windschaal gemaakt 
die kan aantonen welke 
invloed de wind heeft op 
dieren en planten. Volgens 
zijn windschaal zijn er bij 
windkracht 8 nog maar 
weinig vogels in de lucht. 
Bij windkracht 9 (storm) 
durven alleen zwaluwen en 
eenden nog te vliegen. Bij 
windkracht 10 (zware storm) 
blijven alle vogels veilig aan 
de grond. Gelijk hebben ze!

Nog wat meer over vogels

Zonnebloemwedstrijd
Organiseer een zonnebloem-
wedstrijd met je vriendjes en 
vriendinnetjes. Wie de hoog-
ste bloem kweekt, krijgt een 
prijs. Stop de zaadjes eerst in 
een potje en doe er een plas-
tic zakje overheen. Wacht, 
wacht en wacht totdat je een 
klein plantje ziet verschijnen. 

Haal dit heeeeel voorzichtig 
uit het potje en zet het ergens 
in de tuin waarvan je zeker 
weet dat niemand er over-
heen loopt. Geef het water en 
dan gaat de rest vanzelf. Als 
het plantje een behoorlijke 
stengel is geworden zet je er 
een bamboe stokje naast en 
maak je deze met een draadje 

vast aan het stengeltje. Dan 
valt de plant niet zomaar om 
bij storm of regen. En dan 
maar hopen dat ie heeeeeel 
hoog wordt. Meetlintje er-
naast en aan het eind van de 
zomer op een afgesproken 
tijdstip ga je meten hoe hoog 
de bloem is geworden. De 
hoogste wint natuurlijk!
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Naam: Rob Hafkamp
Functie: Bestuurslid Ons Buiten

Wie de lijst bekijkt van de leden van het bestuur 
van Ons Buiten, komt de naam Rob Hafkamp 
tegen, met daarachter de vermelding: Algemene 
zaken. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Rob 
houdt zich bezig met zaken die niet specifiek 
met financiën of verzekeringen te maken 
hebben.

Rob is afkomstig uit de reclamewereld. Een van 
de eerste klusjes die hij voor Ons Buiten deed, 
was de vormgeving en het laten drukken van 
het boekje ‘Volkstuinen te Voet’: wandelingen 
over vijf tuinparken die aan de zuidwestrand van 
de stad liggen.
In die tijd stonden een aantal tuinparken - 
waaronder Ons Buiten - onder grote druk, 
omdat toenmalig wethouder Duco Stadig 
meer beton wilde. Gelukkig bleef ons tuinpark 
behouden. De werkgroep ‘Behoud Ons Buiten’ 
(BOB, haha!) waar Rob namens het bestuur aan 
deelnam, heeft daaraan bijgedragen.
Op verzoek van de Bond heeft Rob 
meegewerkt aan de oprichting van de jaarlijkse 
Opentuinendag, die nu TuinKunst heet. Deze 
heeft als doel mensen van buitenaf kennis te 
laten maken met ons tuinpark. Het draaiboek 
hiervoor werd al snel ook door andere 
tuinparken gebruikt. De tweede zondag van juni 
wordt het de elfde keer dat deze Tuinkunstdag 
plaatsvindt. 
Samen met Jan Pot heeft Rob het bomenbeleid 
opgezet, waar de aanvraag voor een 
kapvergunning deel van uitmaakt. Vroeger een 
enorme papierwinkel, maar tegenwoordig, 
dankzij het goede contact van Rob met het 
stadsdeel, veel efficiënter...

Opmerking van Rob: ‘Ons Buiten is een tuinpark 
waar letterlijk en figuurlijk op alle terreinen goed 
werk wordt geleverd. We mogen ons gelukkig 
prijzen met zo veel goedwillende vrijwilligers!’

BOB 
Bekende Ons Buitenaars

Aardappelen poten
Nee, aardappelen hebben geen 
poten… Maar zo heet dat, 
als je aardappelen plant. Heel 
eenvoudig, en leuk om te doen. 
Daarvoor heb je alleen een 
plekje in de moestuin nodig, 
en een paar aardappelen 
van thuis.  Zorg ervoor dat je 
‘oude aardappelen’ gebruikt, 
met ’uitlopers’ eraan – van 
die sprietjes. Oké, en je hebt 
wat tuingereedschap nodig 
natuurlijk…

Zo doe je het:
Maak de plek waar je de aar-
dappelen in de grond wilt 

stoppen onkruidvrij. Maak de 
grond lekker los en graaf een 
kuiltje van ongeveer 10 centim-
eter diep. Stop de aardappel 
in de aarde en bedek hem met 
aarde. Druk de grond stevig 
aan. Op ongeveer 40 centime-
ter afstand poot je de volgende 
aardappel. 

Wanneer kun je ze eten?
De aardappelen zijn goed 
wanneer de plant geel wordt 
en langzaam doodgaat. Graaf 
de plant dan voorzichtig uit en 
bekijk wat er onder de grond 
allemaal is gebeurd! 

De winter is alweer voorbij en 
we gaan weer lekker beginnen. 
Ik ben alweer begonnen met 
tuinbonen en kapucijners voor 
te zaaien in huisje 110. Door 
het grote raam kan je de bakjes 
zien staan. Dit huisje mogen we 
voorlopig gebruiken, dus we 
hoeven niet meer in de regen 
te werken. De bedjes in de tuin 
zijn ook iets veranderd. Met 
planken om de aarde op z’n 

plaats te houden en een mooi 
zandpadje. 
Inschrijven vind ik niet meer 
nodig. Wie er zaterdag wil 
komen helpen is welkom. De 
week na Pasen gaan we van 
start. Ik heb er veel zin in om 
jullie weer eens te zien; we 
hebben nog veel te zaaien!

Tot ziens 
Oom Theo

NIEUWS VAN DE KINDERTUIN
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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 Geert van Tijn (81). Geert is een musicus met 
twinkelende ogen - een Mokumer in hart en ziel. Hij heeft muziekles gegeven 
op middelbare scholen en hij had een eigen kwartet waarin hij de cello voor 
zijn rekening nam. Nu is Geert dirigent van een zangkoor en hij bespeelt de 
trekharmonica. Kortom: een man die naast zijn tuin nog een druk bestaan 
heeft. 

TEKST: JOKUH STIPSEN
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

B
Sinds wanneer zit je op ons Buiten?
Bijna 50 jaar geleden, 46 om precies te zijn, was 
ik medetuinder. Dat bestond toen. De tante van 
mijn vrouw had een tuin op Ons Buiten. Toen tante 
haar huisje opgaf, bleef ik in mijn achterhoofd de 
gedachte koesteren dat ik zelf wel zo’n huisje zou 
willen hebben. En dat gebeurde zo’n kleine 25 jaar 
geleden.

Waarom tuinpark Ons Buiten? 
Wij woonden hier in de buurt op een woonboot en 
kwamen vaak langs, en over het tuinpark wandelen. 

En doordat ik hier in het verleden als medetuinder 
had gewerkt, lag het voor de hand dat ik hier een 
huisje zou nemen.

Wat is zo leuk aan het hebben van 
een tuinhuis met tuin?
Ik vind het heerlijk om met mijn handen in de aarde 
te wroeten, en in het seizoen geeft het mij de ge-
legenheid om de drukte van de stad te ontvluchten. 
De eerste twee jaar dat ik de tuin had, hoefde ik geen 
tuinbeurten te doen, omdat de tuin zo vreselijk ver-
waarloosd was. Het was heel veel werk om er iets 
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moois van te maken. Ik probeerde op een natuurlijke 
manier te tuinieren, omdat ik dacht dat je dan weinig 
hoefde te doen, maar dat viel zwaar tegen… Het was 
hard werken. Ik gebruikte toen al geen bestrijdings-
middelen.
Ik heb deels een boerentuin gemaakt en deels een 
moestuin. Vooral de aardappel is mijn favoriet. Je 
stopt één aardappel in de grond en haalt er een maal-
tijd uit! Alleen zet ik ze vaak te dicht op elkaar, zo-
dat je van die kleine aardappeltjes krijgt. Ik probeer 
ook wat groenten te verbouwen, maar moet die altijd 
‘delen’ met de slakken. Die houden er ook van. En 
dat mogen ze van mij. Per slot van rekening waren 
ze er eerder dan ik! Vroeger kwamen er altijd fazan-
ten mijn tulpenbollen eten. Elke ochtend kwamen ze. 
Ik heb ze al lang niet meer gezien, wel jammer.
Vanaf mijn zestigste kreeg ik een stukje toebedeeld 
dat ik moest onderhouden: de heg en het pad ervoor. 
Ik moet er niet aan denken dat ik nu geen hulp meer 
zou krijgen om dat te onderhouden, want ik kan 
het echt niet meer. Mijn tuin kan ik nog zelf onder-
houden, maar alles daarbuiten is te zwaar geworden. 
Ik ben erg blij met de ouderenploeg. Als ze bezig 
zijn en ik ben op de tuin, dan speel ik een stukje op 
de trekharmonica.

Doe je mee aan een of meer 
activiteiten bij Ons Buiten?
Ik heb twee keer op de kunstmarkt een meerstemmig 
koor gevormd op Ons Buiten. Dat was erg leuk om 
te doen. 

Wat vind je het leukste van het 
hebben van een tuin?
Het is van mij, mijn tweede huis! En daar is er maar 
één van: dat huisje met het zadeldak. Het is meer 
mijn huis dan waar ik woon in de stad. Mijn eigen 
gedoetje; twee á drie dagen op de tuin, en dan even 

naar huis om snel weer terug te gaan.
Meestal kom ik hier voor de spits, om een uur of 
vier. Dan maak ik mijn eten klaar, steek de kaarsjes 
aan en, met toestemming van de buren, speel ik op 
mijn cello. Dat doe ik nog elke dag om de soepel-
heid in mijn vingers niet kwijt te raken. De volgende 
ochtend sta ik op en dan is er een doodse stilte. Zo 
heerlijk! Behalve als de vliegtuigen overvliegen, 
maar ook dat went. 
Ik begrijp niet zo goed dat er mensen zijn die hier 
per se een tv willen hebben. Vroeger maakte je een 
praatje met de mensen. Nu zitten velen voor hun tv. 
Het contact verarmt daardoor. Wat ik wel weer leuk 
vind, is om met de kampioenschappen voetbal in de 
kantine te kijken. Wel je oordopjes meenemen...

Heb je een tip voor de lezers?
Maak gebruik van de mentoren. Wij hadden dat 
systeem vroeger niet en je moest van alles zelf 
uitvinden. Nu kunnen de mentoren je vragen 
beantwoorden. Dat scheelt tijd. Je moet het fijn 
vinden om met je handen in de aarde te zitten. En 
sla in de maanden mei en juni geen week over, want 
dan kun je al het werk dat je al hebt gedaan weer 
opnieuw doen! a

IK BEGRIJP NIET ZO GOED 
DAT ER MENSEN ZIJN DIE 
HIER PER SE EEN TV 
WILLEN HEBBEN



Beestig
Als tuinder ben je bezig met groene zaken. Maar geen groen 
zonder het werk van beesten natuurlijk. En daar zijn er nogal 

wat van op of rondom Ons Buiten. Daarom deze ene keer 
geen beeldig maar beestig! Wat er zoal voorbij komt lopen 
als je niet oplet. En soms kun je ze wel de nek omdraaien 

(slakken!) maar meestal is het oooooooooh of 
aaaaaaaaaaaah. 

FOTOGRAFIE: PRIVÉ ARCHIEF
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Regen
De regen en de hoge 
temperaturen van afgelopen 
winter waren goed voor de 
tuin. Vaste planten schieten 
uit de grond, bomen en 
heesters lopen in een 
razend tempo uit en overal 
zie je ineens prachtige 
voorjaarsbloesem. Heerlijk 
om weer in de tuin bezig te 
zijn. Wat kun je nu zoal doen?

·Knip de afgestorven 
resten van vaste planten en 
siergrassen terug. Strooi 
de fijngeknipte resten bij 
voorkeur als mulchlaag 
tussen de planten, of gooi ze 
op de composthoop. 
·Snoei - als je dat nog niet 
hebt gedaan - laatbloeiende 
clematissen, en heesters 
zoals rozen en hortensia’s. 
·Maak een onkruidronde 
door de tuin. Onkruid wieden 
of schoffelen voordat het in 
zaad schiet, scheelt later een 
boel werk! 
·Vul de border aan met 
nieuwe aanwinsten. Geef 
ze een goed begin; werk 
compost door het plantgat 
en zorg ervoor dat de nieuwe 
aanplant de eerste tijd 

voldoende water krijgt.  
·Plant zomerbollen en knollen 
zoals dahlia’s en gladiolen. 
Zaai eenjarige zomerbloemen 
zoals Oost-Indische kers en 
afrikaantjes direct in de volle 
grond. 
·Grote pollen vaste planten 
kun je nu scheuren. Laat 
voorjaarsbloeiende soorten 
zoals longkruid echter met 
rust. 
·Bemest de border en ook 
rozen en (buxus)hagen met 
organische mest of met 
kunstmest. 
·Wil je een nieuw gazon 
aanleggen? April is ideaal 
om gras te zaaien of zoden 
te leggen. Zorg ervoor dat 
de grond de eerste weken 
na aanleg voldoende vochtig 
blijft.

Slak leest de krant!
Het is geen fijn werkje, maar 
iedere slak die je weghaalt, 
betekent driehonderd eitjes 
minder. Diervriendelijk 
weghalen? Leg een natte 
krant tussen de planten; de 
slakken zullen erop kruipen. 
Haal diezelfde avond de 
krant nog weg, voordat hij 
opdroogt.

Pioenrozen verplanten
Nou, verplant pioenrozen liever niet! Eigenlijk 
doen ze het steeds beter, naarmate ze langer 
op dezelfde plaats staan en voldoende 
voedsel krijgen in een goed gedraineerde, 
humus- en voedselrijke en kalkarme grond. 
Dat is nogal wat en toch moet je jaarlijks 
blijven bijmesten. Als je echt wilt of moet 
verplanten, doe dit dan het liefst in september, 
oktober, zodat de plant weer goed geworteld 
de winter ingaat. En let erop dat je de plant 
absoluut niet dieper plant dan hij heeft 
gestaan. Hij moet zelfs ondiep geplant 
worden. Er zijn verhalen bekend over pioenen 
die ‘het’ niet deden en daarom 25 keer in een 
tuin werden verplant. En nog deden ze het 
niet! Dus: ondiep planten, ieder jaar bijmesten 
en lang op dezelfde plaats laten staan.

Tweede bollenleven
Binnen genoten van bloeiende bollen? Geef 
ze een tweede leven en plant ze na de bloei in 
de tuin. Knip de uitgebloeide bloemen eruit, 
maar laat het groen zitten, zodat het op een 
natuurlijke manier kan verwelken. Tijdens 
dat proces slaan de bollen namelijk energie 
op om volgend jaar weer te bloeien. Tip: 
vlecht het blad of bind het bij elkaar in een 
paardenstaart, dan ziet het er minder rommelig 
uit.

Vallende klaproosblaadjes
Voor veel planten is het uitvouwen en 
uitgevouwen houden van bloembladen een 
flinke inspanning, zeker als deze groot zijn. 



Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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Planten doen dat door ze vol te pompen 
met water. De waterdruk die daarvoor 
nodig is, wordt in de wortels van de plant 
geproduceerd. Als een klaproos wortels 
mist, of als het extreem droog is, kan de 
plant die waterdruk niet handhaven. Omdat 
kroonbladeren van klaprozen ook nog eens 
veel water verdampen, zorgt de plant ervoor 
dat hij de kroonbladen snel verliest. Anders 
kan de hele plant verdrogen. Ook in de natuur 
vallen de kroonbladen van een klaproos snel af 
- meestal staan ze hooguit enkele dagen.

Wanneer knippen?
Buxushagen en bollen knip je aan het eind 
van de maand mei voor de eerste keer. Wacht 
op een bewolkte dag om zonnebrand aan het 
blad te voorkomen.

Overal beestjes
·Wacht nog even met spuiten tegen luizen en 
rupsen, want vogels vangen ze nu veel voor 
hun kroost. Zij helpen je zo van een plaag af...
·In mei leggen alle vogels een ei. Controleer 
struiken of hagen op vogelnesten, voordat je 
gaat snoeien.
·Leg een plank omhoog in de vijver. Hierlangs 
kunnen kikkers, salamanders en egels het 
water uit kruipen.
·Larven van lieveheersbeestjes zien er 
gevaarlijk uit, maar zijn dat niet. Integendeel: 
ze vreten honderden luizen op!

Slimme knijper
Schrijf de namen van planten die in een pot 

zijn gezaaid, in een mooi 
lettertje op houten knijpers en 
klem ze op de rand.

Schoon, schoon, schoon!
We gaan in het voorjaar ons 
huisje schoonmaken. Even 
een tip voor het lappen 
van de ramen. Je krijgt een 
absoluut streeploos effect 
als je een rauwe ui (zonder 
schil) aan het warme water 
toevoegt. Succes verzekerd!

Tuinadvies juni
Vergeet niet bij droogte water 
te geven. Steun hoge vaste 
planten en bind klimrozen 
en andere klimmers aan. 
Knip uitgebloeide rozen 
boven het eerste vijfblad af. 
Knip uitgebloeide bloemen 
weg. Knip hagen rond de 
langste dag (21 juni). Zaai nu 
tweejarige planten voor de 
bloei van volgend jaar. Haal 
zo veel mogelijk draadalg uit 
de vijver.

Rododendron snoeien
Een te groot geworden 
rododendron kun je heel 
goed terugsnoeien en 
verjongen. Haal alle oude 
takken helemaal weg en knip 

jongere takken terug tot op 
een sterke scheut. Het is 
zelfs mogelijk alle takken tot 
vlak boven de grond af te 
knippen. Gebruik een goede 
takkenschaar en snoei het 
liefst vlak na de bloei (eind 
mei of begin juni). Volgend 
jaar zullen er geen bloemen 
verschijnen, maar over twee 
jaar zeer waarschijnlijk wel. 
Het is verbazingwekkend hoe 
snel de struik zich herstelt. 
Dit kun je nog bevorderen 
door compost en een 
gemengde organische mest 
te verspreiden over de grond 
waarboven de eerste takken 
hingen. Geef extra water in 
droge perioden. a
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Tips & Trends
GOEDE KIP
En daar heb je ze weer op de televisie, tussen de 
programma’s door, die zielige kippetjes met een paar 
veertjes her en der op hun kont. Duizenden van die 
kippetjes die niet meer op hun pootjes kunnen staan. 
De plofkip. Zo zielig. Ik wil geen zielige kip meer eten. 
Gelukkig zijn de meeste supermarkten overgestapt 
op kippenvlees met het Beter Leven Keurmerk. Dat 
zijn die verpakkingen met groene sterretjes. Vlees 
zonder groen sterretje zou ik sowieso niet meer 
kopen, want dat is een zeer zeker zielige kip. Wat 
betekenen die sterren eigenlijk? Eén ster betekent 
dat ze daglicht hebben (moet je nagaan: dat heeft 
zo’n plofkip niet eens!), ze krijgen iedere dag graan 
en ze hebben een overdekte uitloop. Bij twee ster-
ren is de overdekte uitloop groter en hebben ze een 
klein stukje openlucht. En bij drie sterren hebben ze 
meer ruimte en worden hun snavels niet geknipt. O, 
dat gebeurt bij die vorige sterren dus wel. Mmmm. 
Een beetje blije kip uit de supermarkt heeft dus drie 
sterren. Maar het kan nog beter! We kunnen kip 
bestellen bij KOOPEENKIP. Deze kippen komen van 
de boerderij van Bart Kok uit Lelystad. De kippetjes 
lopen lekker buiten rond en hebben ook binnen veel 
ruimte. Het voer dat ze krijgen is geheel biologisch. 
Het slachtsysteem is sympathiek. De boer selecteert 
de kippen die zwaar genoeg zijn en klaar zijn voor de 
slacht. 
Deze kippen verschijnen dan op koopeenkip.nl en 
als er genoeg kopers zijn, worden de kippen op een 
diervriendelijke manier geslacht.  Alles van de kip 
wordt gebruikt. De snavels, lellen, kammen en poten 
worden vernietigd, want dat moet in Nederland. De 
karkassen gaan naar meesterpoelier Pieter van Meel 
in de Jan van Galenstraat die er bouillon van maakt 
en de rest van de kippen worden verdeeld over de 
pakketten. Dat betekent dat je een hele doos met kip 
thuis bezorgd krijgt, alles netjes geseald in pakketjes. 
Wat zit er allemaal in? 4 kipfilets, 2 kipfilets met vel, 
8 vleugels, 4 dijen, 4  karbonades, 8 drumsticks, 4 
saté en 2 leghaantjes. Die laatste krijg je met karkas 
en al. Deze leghaantjes zijn gered. Normaal gespro-
ken worden zij als kuikens al vernietigd, omdat ze 
geen eieren kunnen leggen. Nu hebben we weer een 
aardige boer, Ruud Zanders, die deze haantjes koopt 
en groot laat worden in een grote stal met goed voer. 
En die haantjes kunnen wij straks lekker braden in de 
oven met een mooi krokant velletje. Ik zeg jongens, 
een goed concept!

Koopeenkip.nl
Pakket 79,95 voor ca. 6,5 kilo vlees.
1 pakket past precies in een standaard diepvriesla 
van 46cmx30cmx10cm
NB koopeenkoe.nl en koopeenvarken.nl bestaan 
ook!

METEN IS WETEN
Sommigen onder ons kijken de hele dag op hun 
weerapp. Tegenwoordig is het handiger om even te 
checken op je iPhone wat het weer doet dan dat je 
even naar buiten kijkt. Soms zegt de app dat het re-
gent in Amsterdam, terwijl de zon vurig schijnt. Blijk-
baar willen we weten hoeveel regen, wind en of jawel 
storm er komt. Je kunt ook gewoon wachten en 
maar zien wat er gebeurt. Achteraf checken hoeveel 
regen er is gevallen kan met handige snuistereitjes 
die je tegenwoordig kunt kopen. Ooit gehoord van 
een regenmeter? Thermo- en barometers kennen 
we allemaal wel, maar nu zijn er ook diverse grap-
pige, mooie en lelijke objecten op de markt die je in 
je tuin kunt plaatsen die laten zien hoeveel regen er 
is gevallen. Handig toch? Geen app die dat voor je 
doet!

Bovenstaande producten zijn te krijgen via:
tuinieren.nl

MEVIUS OP DE HAVENSTRAAT
Nieuwe spullen zijn top! We slepen wat af en aan 
naar de tuin. Soms gaat er voor honderden euro’s 
het tuinpark op. Stoelen, tafels, barbecues, bloem-
potten, tuingereedschap, slaapbanken noem maar 
op. We zien het allemaal dagelijks op de karren naar 
binnen rijden. Zeker in het begin van het tuinseizoen. 
Voor wie het nog niet wist, op de Havenstraat (voor 
zo lang die nog bestaat) zit Mevius. Een groot 
kringloopbedrijf dat hele inboedels opkoopt. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of ze hebben het, en soms 
hebben ze het in duizendvoud. Voor als je een keer 
een andere route naar huis fietst of rijdt, de moeite 
waard om even naar binnen te lopen. Regelmatig 
staan er ook hele tuinsets, parasollen van horecater-
rassen, boeddhabeelden, servies of duizend schuur-
sponsjes. Wie heeft dat nou niet nodig? Je moet wel 
afdingen, want ze durven soms wel wat te vragen

Adres: Havenstraat nabij de tramremise

TIP!
Je kunt ook 
je eigen oude 
spullen eens 
naar een goed 
adres brengen 
ipv naar de 
stort. Geef je 
spullen een 
tweede leven. 
Of zet ze op 
de facebook-
pagina van 
ons buiten.
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Tips & Trends

TIP
Composteren is 
een vak apart. 
Het is aan te 
bevelen dit op 
Ons Buiten in 
een gesloten 
bak te doen. 
En zeker geen 
etensresten op 
de compost-
hoop gooien. 
Dat voorkomt 
overlast van 
ongedierte.   

CCEMENT
Voor de diehard do-it-
yourselvers onder ons hier 
een tip hoe je mooie sier-
bestrating zelf kunt maken. 
De bladeren vind je op Ons 
Buiten bij de oevers. Daar 
staat vaak hoefblad, met 
reuzeblad. Eigenlijk heel 
eenvoudig. Je plukt een 
blad, maakt wat cement aan 
in een emmer. Zorg voor een 
mal van hout of kunststof en 
leg die op het blad. Stort het 
cement erin, drogen klaar!

GOED BOEK
Het compostcirculatieplan van Anton Valens gaat 
over de geboorte van een tuinder en het logboek van 
een volkstuin. Het is een roman over verlies, dood en 
leven:
Jens de Jong, de ‘literaire butler’ van schrijver Peter 
Ververst, is dood. Terwijl Peter twee kuubaarde in 
Jens’ volkstuin verplaatst, 568 bollen plant, be-
schoeiingen aanlegt en de eeuwige strijd met de 
woelrat strijdt, herinnert hij zich hoe Jens schrapte 
en snoeide in de tekst van Peter: ‘een mentale 
scheerpartij zonder scheerzeep’. In acht seizoenen 
vergroeiden zij met elkaar – tot een ongeneeslijke 
ziekte Peters ideale lezer velde.
De recensie op de website van Athenaeum zegt het 
volgende: ‘Een vermakelijk tuinderslogboek, traag 
en contemplatief als Maarten ’t Harts door de VPRO 
geregistreerde omzwervingen in zijn moestuin.’

€ 19,99
Paperback, 256 blz. 
ISBN 9789025446857 februari 2016

Over de auteur:
Anton Valens is een Nederlands kunstschilder en 
schrijver. Valens kreeg zijn schilderopleiding aan de 
Gerrit Rietveld Academie en Rijksacademie en was 
daarnaast werkzaam in de thuiszorg. Hij brak in 2004 
als schrijver door met ‘Meester in de hygiëne’.

GOEDE SITES
We hebben wat aardige sites op een rijtje gezet, gewoon 
omdat je af en toe door de bomen het Ons-Buitenbos niet 
meer kunt zien. 
•nestkastlive.nl Een kijkje in de nestkassen van heel 
Nederland. Werkelijk bijna alle vogels worden gevolgd. 
Schrik niet, want soms zie je erbarmelijke taferelen. Jonge 
vogels met slechte pootjes die geen eten meer krijgen van 
hun ouders. 
•opentuinendagen.nl Hier vind je alle tuinen van Am-
sterdam die te bezichtigen zijn. Je hebt werkelijk geen 
idee hoeveel prachtige tuinen er (op de grachtengordel) te 
bewonderen zijn voor publiek. 
•groei.nl/tuinlog Als je eens wilt kijken hoe anderen het 
allemaal doen, of als je zelf een tuinlog wilt beginnen. 
•tuinboeken.com Voor degenen die toch liever een boek 
pakken dan de digitale snelweg. 
•tuinparkeigenhof.nl Dit tuinparkje is de moeite waard om 
eens te bezoeken. Het ligt aan de Sloterweg en is vanaf 
Ons Buiten goed te belopen. Kleinschalig en heel zoet. 
•bobbieshome.nl  Voor wie er weg van is, de botanische 
prenten van vroeger. Hier kun je je hart ophalen en ze 
bestellen!
•degeneeskrachtigekeuken.nl Kruiden die je zelf kunt 
kweken en die ook nog eens geneeskrachtig zijn! 
•welke.nl/lookbook/Inspiratie-voor-een-kindvriende-
lijke-tuin Voor als je inspiratie zoekt voor de kleintjes op 
Ons Buiten.

WWW
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Uit de oude doos

Wie: 
Elly Ooijen
Op de tuin sinds: 
1970
Waar: 
Linalaan 250
Kinderen: 
Jacqueline en Jan en
vier kleinkinderen

Boven en onder: verjaardagsfeest op de tuin. 
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IK MOET ER NIET AAN 
DENKEN DE HELE 
ZOMER OP MIJN BALKON 
TE MOETEN ZITTEN

TEKST: ANNET VOGELAAR
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN ELLY

We bleven vaak tot 
laat op de dansvloer
Elly, een geboren tuinliefhebster, staat met haar 83 
jaar nog regelmatig in de aarde te wroeten op haar 
prachtige tuin aan de Linalaan. Met de ondersteuning 
van buren, kinderen en vrienden lukt het haar om het 
plekkie op nummer 250 te behouden. 

Ongeveer vijfenveertig jaar geleden 
kwam Elly op Ons Buiten, samen met 
man Jan en hun twee kinderen Jacque-
line en Jan. Inmiddels is ze oma van vier 
kleinkinderen. Man Jan 

is 28 jaar geleden overleden
‘Via mijn schoonfamilie hebben mijn 
man en ik dit park zestig jaar geleden 
leren kennen. Mijn schoonzusje en 
haar man hadden een tuinhuisje, en 
we hielpen hen altijd met van alles en 
nog wat. Iedere zondag liep ik met de 
kinderwagen naar hun tuin en dan ging ik samen met 
mijn schoonzusje lekker rommelen in de aarde. Heer-
lijk vond ik dat! Ik heb ervoor gezorgd dat we ons ook 
inschreven. Omdat het hele A-complex verdween, van-
wege de komst van de snelweg, dachten we niet in aan-
merking te komen. Maar toen stond er toch ineens een 
huisje met een ‘te koop’-bordje in de tuin...’

Connecties hielpen!
‘De huisjes werden in die tijd volgens een ander sys-
teem toegewezen dan nu. We moesten eerst op gesprek 
komen bij de ballotagecommissie. Die beoordeelde 
of we wel geschikt waren voor een tuin. En die was 
vroeger streng hoor, vergis je niet! Maar wij hadden ge-
luk. De voorzitter van deze commissie was de buurman 
van mijn schoonzusje. Hij had ons al heel wat jaren hard 
zien werken, dus de tuin werd aan ons toegewezen.’

Een van de grootste tuinen
‘De tuin en het huisje waren in slechte conditie. Er stond 
nog een schep in de aarde met omgespit gras en de verf 
bladderde van het huisje af. Met veel enthousiasme gin-

gen we aan de slag, en we 
maakten er iets moois van. 
Mijn man kluste graag aan 
het huisje en ik was de grote 
tuinliefhebber, en had dus 
de tuin onder mijn beheer. 
Mijn tuin is de grootste van 
het park: wel 560 m2!  Er 

was flink wat werk te verzetten. 
Maar dat deed ik met veel plezier. Ik durf nu met trots 
te zeggen dat ik een van de mooiste tuinen heb van het 
park.’

De seizoensverhuizing
‘Ieder seizoen verhuisden we vanuit onze driekamer-
woning in Geuzenveld naar ons tuinhuisje. We hadden 
nog geen auto, dus we gingen op de fiets; bepakt en 
bezakt met de poes achterop.
We leefden vroeger wel onder andere omstandigheden 
dan nu, zoals het water dat we nog moesten halen bij 
de kraan in de laan. Ik vond dat altijd erg gezellig, want 
de kraan stond bij mij op de hoek. Ik kletste dan met 
iedereen die dagelijks voor het water kwam. Zo hoorde 
je van alles wat er speelde.’
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ZELFS EEN MUURTJE 
METSELEN HEB IK 
GEDAAN!

Elly met de mouwen opgestroopt een muurtje aan het metselen. Midden: perfect verzorgde siertuin zoals vroeger 
wenselijk was. Rechts: Elly geeft de fazanten eten.

Vrijwilligerswerk
‘Mijn man Jan en ik waren actieve tuinders op Ons 
Buiten. Jan was vroeger vrijwilliger in de verfraaiings-
commissie. Nadat het nieuwe clubhuis was gebouwd, 
heeft hij samen met Henkie van Raaij het hele verwar-
mingssysteem geïnstalleerd. En toen de kinderen wat 
zelfstandiger werden, en gingen spelen op het veld, wil-
de ik ook wat terugdoen voor het park. Zo werd ik bar-
medewerkster in de kantine tijdens de klaverjasavonden 
en soms op de woensdagmiddag.’

Was er vroeger ook vertier? 
‘Ik heb ontzettend veel lol gehad met alle creatieve ac-
tiviteiten die georganiseerd werden. Ik deed altijd mee 
met bloemschikken en later ook met tekenen en mo-
zaïeken dat Ali organiseerde. Ieder jaar als de mannen 
de kramen opbouwden voor de fancy fair, werden wij 
dames met een bus opgehaald om een dagje te shoppen 
in een andere stad. Als we dan om acht uur terugkwa-
men, stonden alle kramen klaar. 
Mijn man en ik gingen ook regelmatig naar de feest-
avonden op het park. We zaten op dansen - daarom 
waren de dansavonden onze favoriet. 
Aan het slot van die avonden speelde 
Henkie nog wat muziek, zoals de rumba 
en de cha cha cha. En omdat we zo ge-
noten van die liedjes, bleven we vaak tot 
laat op de dansvloer.  
Een ander hoogtepunt is mijn verjaardag Bij speciale 
leeftijden, zoals toen ik 75 of 80 werd, werd er groots 
uitgepakt. Dan zetten we met de buren een feesttent op, 
werd de tuin versierd en de barbecue buiten gezet. Ik 

heb ontzettend lieve buren met wie ik het heel goed heb.
De kinderen hebben het ook zo fijn gehad op het park. 
Ze waren altijd de hele dag lekker buiten aan het spelen 
en er werd van alles georganiseerd. Mijn dochter Jac-
queline wilde in de zomer liever op de tuin blijven dan 
dat we op vakantie gingen. Anders miste ze van alles: de 
disco of de bingo...’

Dorp Ons Buiten
‘Ons Buiten was vroeger eigenlijk een dorpje. In de 
supermarkt was het altijd erg gezellig. Even kort bood-
schappen doen zat er niet in, want dan werd er weer een 
mooi verhaal verteld en was het zo een uur later. En als 
je een wens had, bijvoorbeeld een pakje mariabiscuitjes, 
dan lag dat de volgende dag in de schappen!’

Het winterkoninkje en andere dieren…
‘Toen ik op een middag voor mijn huisje zat, zat er in-
eens een klein winterkoninkje voor me heen en weer 
wippen. Toen hij zich heel makkelijk liet oppakken, 
bleek er een grote teek aan zijn nekje te bungelen. Die 
heb ik eruit gehaald en ik gaf het vogeltje wat water. 

Daarna fladderde hij weer weg.  Maar 
toen ik ‘s avonds binnen zat, kwam er 
ineens een klein winterkoninkje voor 
mijn raam zitten. Hij tikte met zijn 
snavel tegen mijn raam. Ik weet na-
tuurlijk niet of het dezelfde was. Maar 

ik denk dat hij kwam om me te bedanken. Dat is toch 
ontroerend hé? 
Alle vogels zijn zo bijzonder. De roodborstjes komen al-
tijd heel dichtbij als je lekker aan het tuinieren bent. En 
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de koolmeesjes eten zo uit je hand als je geduldig bent. 
Dan nog de eenden: die komen zo vanuit mijn kamer 
door de keuken het huisje door. Ik vind dat geweldig.
Ook hadden we fazanten die ik altijd eten gaf. Maar op 
een gegeven moment waren ze er niet meer. Ik denk 
dat de vos op het park ze op heeft gegeten. Die vos heb 
ik overigens ook een keer in mijn tuin gehad. Een heel 
grote, en die sprong zo over het hek de laan op. Prachtig 
om te zien!’

Van samen naar alleen
‘Toen mijn man Jan 28 jaar geleden overleed, wilde ik 
in eerste instantie de tuin wegdoen. Ik geloofde namelijk 
niet dat ik zelf alles zou kunnen onderhouden. Toen zei 
mijn dochter Jacqueline dat ik mezelf een jaar bedenk-
tijd moest geven, en het gewoon even aan moest zien. Ik 
ben haar zo dankbaar, want het bleek dat ik mezelf best 
goed kon redden - ook met het onderhoud van het huis-
je. Zelfs een muurtje metselen heb ik gedaan als vrouw 
alleen! Als ik de tuin had weggedaan, had ik nooit meer 
zo’n mooi plekkie teruggevonden. Ik moet er niet aan 
denken dat ik de hele zomer thuis op mijn balkonnetje 
zou moeten zitten. Alleen al aan de gedachte word ik 
droevig.’

Zin in het voorjaar
‘Als ik in het voorjaar met mijn handen in de aarde zit, 
voel ik gewoon energie door mijn lijf gaan. Dan vergeet 
ik helemaal de tijd! Van mijn buren moet ik soms even 
stoppen, voor een theepauze of een sigaretje, omdat ik 
maar door ga. Er zijn veel lieve mensen op het park die 
me een beetje in de gaten houden.’ a

Elk seizoen vertrekken er tuinders 
van Ons Buiten. En dus komen er ook 
nieuwe tuinders bij! We geven deze 
‘kersverse Ons Buitenaars’ graag een 
stem en gezicht in deze rubriek.
 
Wie?: Björn Ottenheim
Woont in: De Baarsjes
Laan Ons Buiten: Helenalaan
Beroep: softwaretechnicus én zanger & drummer van 
de band ‘zZz’.

‘Ik ben zo blij met mijn huisje. Kijk eens hoeveel licht 
en ruimte hier is? Wie weet wordt dit in de toekomst 
wel mijn atelier. Ik heb altijd nog eens willen schil-
deren.’
Björn is sinds vorige lente nieuw op Ons Buiten. Op 
1 april 2015 schreef hij zich in op het park en een 
maand later kwam er een huisje met een sterretje 
vrij. Hij bleek de eerste te zijn die erop inschreven 
had en werd dus eigenaar.
‘Het was wel een opknapper en ik denk dat de 
meeste mensen daar geen zin in hadden. Maar ja, 
het huisje is voor mij goed genoeg en daar gaat het 
om. De fundering van het huisje is sterk en ik houd 
van klussen.’
Trots laat Björn de nieuwe badkamer zien en hij 
vertelt enthousiast over zijn toekomstplannen.
‘Eerst ga ik binnen aan de slag: al het houtwerk en 
de vloer moeten geverfd worden. Als dat gedaan is, 
ga ik verder met de buitenkant. Er zijn een aantal 
rotplekjes op het hout die ik moet behandelen. En in 
het voorjaar wordt het helemaal genieten; dan wil ik 
aan de zonnige kant van mijn tuin een groentetuintje 
beginnen.
Mijn ouders vinden het hier ook ontzettend leuk 
en ze komen regelmatig helpen met klussen en 
tuinieren. Heel leuk om dat samen met mijn ouders 
te ervaren, daar ben ik dankbaar voor.’
Eén keer per maand krijgt Bjorn ondersteuning van 
zijn mentor Hanneke Zwart: ‘Ik ben heel blij met 
Hanneke. Ze weet veel te vertellen over mijn planten 
en hoe ik de verzorging het beste aanpak.
De omgeving van het park is ook ontzettend fijn, je 
ben hier echt de stad uit. Ik hou van zwemmen en 
sinds ik hier op het park zit, ga ik iedere dag naar 
de steiger bij het ganzenpad. Daar neem ik dan een 
duik in De Nieuwe Meer. Ik heb zelfs een trap aan de 
steiger gehangen, omdat het heel lastig is om daar 
uit het water te komen.
Ik kan niet wachten tot het zomerseizoen weer 
begint. Dan wil ik hier het liefst iedere dag wel zijn. 
Lekker tuinieren, barbecueën, zwemmen en relaxen. 
Ik heb er heel veel zin in!’
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Verrot
Het is elk jaar hetzelfde: ik vind februari een 
rotmaand. Het einde van de wintertijd, met nog 
geen lente in het vooruitzicht. 
Ja, elk jaar als ik me in februari aan een ‘Moes & 
Meer’ zet, denk ik: in hemelsnaam! 

Nu is het ook zo dat ik geen alcohol drink in 
februari. Ja, dat doe ik mijzelf vrijwillig aan, ik weet 
het. Maar toch: Ik mag géén alcohol drinken deze 
maand. Zo saai.

Ik drink thee, water, sapje, thee, thee met gember, 
thee met munt, thee met gember en munt (wauw!), 
uitgeperste appels met gember en limoen, en nog 
eens theeeeeee en echt het allerlekkerste drankje 
vind ik ’s ochtends in alle vroegte, een kop koffie. 
Dan heb ik tenminste nog het gevoel dat ik iets 
drink wat niet goed voor me is.

Vorig jaar was het iets leuker. Iedereen om me heen 
dronk toen nog. Heerlijk om te zien en horen dat 
iedereen naar de klote ging, katers had, van de fiets 
was gevallen en mensen vreselijk had beledigd. Ha, 
dacht ik dan: ik lekker niet. Ik ben schoon en zuiver 
en verstandig en jullie lekker niet.
Maar wat wil er nu gebeuren?
Bijna iedereen lijkt te stoppen met drinken. 
Sommigen de maand februari, sommigen waren al 
begonnen in januari en sommigen gaan helemaal 
nooit meer drinken!
Ja zeg.

Ik wil geen saai leven, dus er moet iets gebeuren. 
Gelukkig zijn er de dagen dat ik werk. De overige 
dagen vul ik met het denken over, en maken van 
voedsel.
Als ik om half zeven met twee grote koppen koffie 
terug in bed kom, vraag ik opgewekt aan de man 
die de slaap nog uit zijn ogen wrijft: ‘Wat zullen we 
eten vanavond?’
Daar krijg ik dan geen antwoord op. Vervolgens ga 
ik allerlei mogelijkheden opnoemen. ‘Mmm, er is 
nog bloemkool, curry? Soep? Ik zag nog pompoen. 
Of zijn er nog worstjes? Wat zit er eigenlijk in die 
gele bak in de koelkast?’  De man gaat wijselijk 

Moes & Meer
onder de douche.

Als hij beneden komt, zit ik al met een stapel 
kookboeken. ‘Dit is er nog, dan maak ik dat, en van 
die chocolade kan ik nog brownies maken, en ik 
denk dat…’
En zo kom ik op gerechten die ik nooit maak. 
Vervolgens sta ik de hele dag in de keuken. 
Als de jongens uit school komen, is er altijd 
taart of een bijzonder koekje. ‘Gebakken eitje 
of pannenkoeken? Of willen jullie liever een 
broodje zuurkool met worst met zelfgemaakte 
honingmosterdmayonaise?’

Op de dag dat ik stopte met drinken…(lekker 
dramatisch), op maandag 1 februari, stond er een 
artikel over fermenteren in de Volkskrant, over 
rotten. De grote behoefte mij verrot te voelen, 
wakkerde mijn interesse voor fermenteren aan.
Er werd een boek besproken van Christian Weij: 
‘Verrot lekker’. Een week later stond er in het NRC 
ook een artikel over fermenteren. Deze keer een 
bespreking van een boek van meneer Wateetons. 
Aha, dacht ik, interessant: we gaan groentes laten 
verrotten!
En omdat ik een schrijver die zich meneer noemt, 
stom vind, heb ik het boek van Christan Weij 
aangeschaft. 
Ik kon aan de slag.

Wat staat er allemaal in ‘Verrot lekker’? Zelf 
zuurkool maken, bataatprik, zuurdesembrood, bier.
Bier… Bier? Bierrr! Jaaa lekker. Mmmm, mag 
nog niet. Klein beetje bier? Blader blader, 
gember. Aaah lekker. Iets lekkers met gember. 
Gemberbier! Precies. Dat is wat ik zoek. Dat gaan 
we maken. Gemberbier en niet op de manier van 
de Surinamers of de Afrikanen die gewoon heel 
veel geraspte gember mengen met kruidnagel, 
limoensap en kilo’s suiker en dat gekoeld in grote 
bekers leegdrinken. Nee, we gaan het laten gisten, 
waardoor er een piepklein beetje alcohol in komt te 
zitten. Ja jottem. Dat mag toch wel he? Ik voel me 
echt een beetje stout.

Gember. Een lelijke wortel. Johannes van Dam 
heeft het over een hand met ernstige reumatiek. 
Dat is fijn visueel.
Gember verbouwen is voor ons tuinders niet te 
doen. Het plantje moet het namelijk heel warm 
hebben. Je kunt uit een stuk wortel wel een plantje 
laten groeien. Leuk voor in de huiskamer. Dat is 
op zich natuurlijk altijd een leuk experiment, maar 
grote stukken wortel zullen we niet krijgen. 
Koop een stuk verse gember. Ik zou het in een 
biowinkel halen, want de voorverpakte gember in 
de supermarkt ziet er toch altijd enigszins zielig 
en droog uit. Doe de knol een nachtje in water. 
Stop ‘m vervolgens onder goede potgrond met 
de worteluitsteeksels naar boven. Elke dag beetje 
water geven. De knol heeft veel ruimte nodig, 
sowieso het dubbele van zijn eigen formaat. Dan 
komt er een plantje.

Maar dit terzijde. 

We willen nu fermenteren, bier maken, gemberbier, 
om deze rotmaand door te komen.
En ook leuk: het is hartstikke hip, en vreselijk 

ONDER REDACTIE VAN MAARTJE KOUWENBERG
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Gemberthee
Je hebt nodig: 4 cm gember, 400 g rietsuiker en 4 
liter water. Een grote pan en schone petflessen (spa 
rood).

Rasp de gember met schil en al fijn. 
Breng het water aan de kook, doe de gember 
erdoor. Laat 15 minuutjes zacht koken.
Suiker erdoor roeren en de boel laten afkoelen.

Stap 3
Gemberbier
Pak je potje gingerbug en giet dit bij de thee.
Even doorroeren en de pan nog 24 uur laten staan. 
Gewoon op het aanrecht. Of in de koude oven. Doe 
er iets overheen, want we willen geen vliegjes.

Nu gaan we de thee zeven, en de petflessen vullen. 
Vul ze niet tot bovenaan! Er vormt zich koolzuurgas 
en dat heeft wat ruimte nodig. Vul de fles daarom 
tot tweederde met gembervocht.

En nu zijn we nog niet klaar. Heel leuk hoor, 
fermenteren. Maar voor je wat hebt, ben je een paar 
weken verder. Ik mag al zowat weer aan het echte 
bier!  We gaan door. Deze flessen moeten nog twee 
tot zeven dagen bij kamertemperatuur fermenteren.
Je kunt testen wanneer het klaar is. Namelijk als je 
bijna niet meer in de fles kunt knijpen, dan is het 
goed. Leuk he? 

Nu mogen ze met z’n allen in de koelkast, of als het 
buiten koud is, gewoon op balkon of in de tuin. Het 
fermenteren stopt nu vrijwel helemaal. De bacteriën 
houden niet van koude.

Ik zeg proost! Op maart! 

Christian Weij
Verrot Lekker
Zelf fermenteren, eenvoudig, lekker & gezond
22,50 euro

Meneer Wateetons
Over Rot
Het handboek over fermenteren
29,95 euro

gezond allemaal voor je darmen.

Stap 1
Om gember te laten fermenteren, hebben we de 
micro-organismen nodig die van nature op de 
gember zitten. Van belang is dus een biologische 
gember die niet met chemicaliën is platgespoten.
En nu komen allemaal interessante termen, want 
hé, we zijn wel cool bezig. We gaan een starter 
maken, een gingerbug, wauwie.

Gingerbug
Je hebt nodig: 2 cm gember met schil, 2 eetlepels 
rietsuiker, 100 ml water en een schoon jampotje.

Rasp de gember heel fijn. Doe deze samen met 
water en suiker in het potje. Goed door elkaar 
schudden. Dan het dekseltje weer een beetje 
losdraaien. 

Dit potje laat je zeven dagen op het aanrecht staan. 
Elke ochtend draai je het deksel vast en schud 
je de boel weer flink door elkaar. Daarna draai je 
de deksel weer wat los. En dit doe je zo ook elke 
avond.

Nu de boel in de gaten houden. Dat is leuk. Dag 1 
gebeurt er niets, dag 2 gebeurt er niets, bij dag 3 
denk je dat er wat gebeurt, maar concludeer je toch 
dat er nog niets gebeurt. Op dag 4 denk je dat je 
iets niet goed hebt gedaan, want er gebeurt niets, 
en dan ja: op dag 5 is er iets gaande. Er zit iets te 
borrelen. Na 7 dagen heb je een gezellig borrelend 
potje. Proefje geslaagd.

Stap 2
We gaan gemberthee maken. 2
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Agenda

   
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN – OP VOLGORDE DAG
Vanaf  tot en met   Activiteit   Locatie  Aanvang
24 mei 30 augustus dinsdag  Tekenen   Zaal  19.30 uur
7 mei 31 augustus woensdag Jeu de boules  Veld  19.00 uur
8 juni 24 augustus woensdag Spelletjesavond  Zaal  19.30 uur
26 mei 25 augustus donderdag Sjoelen   Zaal  19.30 uur
1 april  30 september vrijdag  Klaverjassen  Zaal  20.00 uur
2 april  3 september zaterdag Inschrijving aspiranten* Zaal  11.00 uur
7 mei 27 augustus zaterdag Jeu de boules  Veld  13.00 uur

OVERIGE ACTIVITEITEN
 Maand   Activiteit     Locatie  Aanvang
7 mei zaterdag Algemene ledenvergadering  Zaal  13.00 uur
5 mei donderdag Inschrijven pinksterkamp  Zaal  13.00 uur
14-16  mei za t/m ma Pinksterkamp (inschrijven op 5 mei)  
14 mei zaterdag Bingo     Zaal  20.00 uur
12 juni zondag  Tuinkunstmarkt en open tuinen  Veld en zaal 11.00 uur

*Toekomstige leden kunnen vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur een inschrijfvolgnummer afhalen in de kantine.

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

Amsterdamse Bos
Zondag 27 maart
Paasactiviteit
De natuur heeft nu wel lang genoeg geslapen. 
We spelen paasspelletjes, verstoppen en 
zoeken eitjes, doen een eierbosrace en 
schieten met een katapult. Voor kinderen van 4 
tot 8 jaar en ouders/begeleiders o.l.v. ‘Natuur 
is een Feest’. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 
voor volwassen. Start bij De Boswinkel. 
Duur 1 uur. 
Reserveren aangeraden: 020-5456100 of 
boswinkel@amsterdam.nl.

Zondag 3 april
start 14.00 uur
Terug in de Tijd met de Boswachter
Hoe zag het Bos er 82 jaar geleden uit? De 
boswachter vertelt wat er in 82 jaar allemaal 
veranderd is. Na een korte presentatie volgt 
een wandeling langs een paar historische 
plekken. Start bij De Boswinkel. 
Kosten € 4,60 p.p.
Aanmelden: 020-5456100 of 
boswinkel@amsterdam.nl.

Zaterdag 9 april
15.00 uur
Cherry Blossom Festival
Sakura, Japans lentefeest
De kersenbomen in het prachtige 

Bloesempark in het 
Amsterdamse Bos staan in 
het voorjaar in bloei. Jaarlijks 
vindt er in maart of april het 
Cherry Blossom Festival 
plaats. Dit jaar is dat op 
zaterdag 9 april - hopelijk zijn 
de kersenbomen dan in volle 
bloei.
Het festival heeft deels een 
besloten karakter (voor 
genodigden) maar zal later 
opengesteld worden voor 
publiek. Het publiek is 
welkom vanaf 15:00 uur. Met 
slecht weer wordt het door 
de organisatie afgeraden om 
naar het festival te komen, 
vanwege de beperkte 
capaciteit in de tent. Met 
mooi weer zal het evenement 
zich grotendeels buiten 
afspelen.
Japanse hapjes en drankjes: 
met contant geld via 
consumptiebonnen. 

Zondag 24 april
12.00-15.30 uur
Wildplukken en bossoep 
maken

Pluk eten uit de natuur 
en maak bossoep. De 
hele middag zijn er 
plukmomenten, daarna 
maken we er wat lekkers 
van. Voor alle kinderen en 
ouders/begeleiders o.l.v. 
‘Natuur is een Feest’. Kosten 
€ 5,00 per kind en € 2,50 
voor volwassen (incl. soep en 
een broodje). Alleen soep en 
een broodje kost € 1,50. Start 
bij De Boswinkel.

Rialto 
Film: An (a sweet taste of life)
Deze film gaat over een 
eettentje. In een piepklein 
keukentje wordt elke dag 
verse ‘dorayaki’ bereid. Dit 
zijn twee pannekoekjes, 
gevuld met zoete 
bonenpasta. Er is iemand 
nodig in het tentje. Een 
mevrouw van 76 komt 
soliciteren. De bakker vindt 
haar te oud natuurlijk. Elke 
dag komt ze weer voor 
het tentje staan, begint 
over de kersenbomen die 
in bloei staan en vraagt 
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Mag ik uien planten in volle grond? 
De grond van OB is nogal zuur. Uien worden 
vooral in Zeeland en de Wieringermeer geteeld. 
Op ons tuinpark kun je ze het beste planten in 
potten met zand en compost. Heb je uien die 
flink uitgelopen zijn? Zet ze in een pot, want na 
de bloei heb je uienzaad.

Kun je op Ons Buiten aardappels poten? 
Sommige soorten doen het aardig. Je kunt dit 
aan Theo (van de kindermoestuin bij de ingang) 
vragen of andere tuinders die aardappelen telen 
op Ons Buiten.

Moet ik compost over de grond strooien, 
omspitten of erdoor harken? 
Je kunt de compost over de bodem strooien. 
Deze regent vanzelf in.

Welke groenten en kruiden gedijen goed in 
de schaduw? 
Dit zijn snijbiet, postelein, daslook, spinazie, 
munt, bosbes, blauwe bes, aalbes en zwarte 
bes.

Tot wanneer kan ik stokrozen zaaien? En 
doen die het überhaupt op Ons Buiten? 
Stokrozen zaai je in de nazomer. In oktober 
komen de planten op, en die plant je in het 
voorjaar uit. Hiervoor geldt dat de grond wat 
vermengd moet worden met zand waarin 
schelpdeeltjes zitten. Volle zon! In het voorjaar 
zaaien geeft een slechter resultaat. De zaden 
zijn minder kiemkrachtig.

Zit er onkruidzaad in tuinaarde? 
Jazeker, onder andere hennepnetel, brand-
netel en andere schaduwonkruiden. Potgrond 
wordt gestoomd en hierdoor worden de zaden 
gedood. Een goed werkende composthoop is 
dodelijk voor onkruidzaden. De temperatuur 
kan oplopen tot 60 graden. Haksel in je hoop 
verwerken beinvloedt het broei-effect positief. 
Uit de hakselhoop bij de loods komt de stoom 
uit de hoop. Hier is de vertering in volle gang.

De ligusterheg kwijnt; wat kan ik doen? 
Liguster is kalkminnend en houdt van lucht in de 
grond. Het beste kun je nu stekken snijden van 
lonicera nitida, een struikkamperfoelie. De stek-
ken wortelen gemakkelijk en leveren uiteindelijk 
een dichte haag.

Kan ik slootbagger toepassen? 
De bagger uit de sloot is zeer stikstofrijk. Dit is 
ideaal voor bladgroenten. Bagger op de com-
posthoop is gunstig voor de vertering. a

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER
of de vacature nog vrij 
is. Uiteindelijk neemt de 
eigenaar haar dan toch 
maar aan. Ze wil zo graag! 
En… haar bonenpasta 
is verukkelijk. Het is een 
prachtig mooi verhaaltje. 
En af en toe een traantje 
wegpinken mag.

Landmarkt
Schellingwouderdijk 339
Een leuk uitje en 
boodschappen halen ineen. 
Ga eens lang bij Landmarkt. 
Een gigagrote winkel in 
Amsterdam-Noord met 
allemaal streekproducten: 
vlees, vis, groente, allemaal 
Okee. Als je klaar bent met 
de boodschappen: ze hebben 
een heerlijk groot terras waar 
je fijn buiten in het zonnetje 
kunt ontbijten of lunchen. 

Park Frankendael
Zondag 10 april 
11.00 -18.00 uur
Pure Markt
Meer dan 90 ambachtelijke 
ondernemers op het 
gebied van lekker eten en 
drinken en een bijzonder 
assortiment non-food. Haal 
je boodschappen voor thuis 
of kom lekker proeven op 
onze gezellige terrassen met 
livemuziek en de leukste 
zweefmolen van Nederland, 
in een van de mooiste parken 
van Amsterdam.

Tulpfestival
1 tot 30 april
Op zestig locaties in 
Amsterdam
Het tulpfestival zal een kaart 
uitbrengen waar alle locaties 
op staan in de stad. Die is 
er op moment van drukken 
nog niet. Hou in de gaten: 
tulpfestival.com

Open Tuinen Dagen
Vrijdag 17 juni t/m zondag 
19 juni
10.00 uur tot 17.00 uur
Weinig tuinen zijn vrij 
toegankelijk, maar elk jaar 

zetten ruim vijfentwintig 
grachtentuinen in het derde 
weekend van juni hun 
poorten open tijdens het 
evenement Open Tuinen 
Dagen. Een passe-partout, 
waarmee je gedurende 
drie dagen alle tuinen één 
keer kunt bezoeken, kost 
aan de deur  € 20,-. In de 
voorverkoop € 18,-. De tuinen 
zijn op die dagen geopend 
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
De passe-partouts zijn 
verkrijgbaar bij de volgende 
startadressen:

Amnesty International 
Keizersgracht 177
Bijbels Museum
Herengracht 366-368
Museum Van Loon 
Keizersgracht 672
Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605
Huis Marseille
Keizersgracht 401



Winterslaap?
De natuur is wakker
Het is half februari als Erik over de lanen van 
Ons Buiten loopt. En wat blijkt? Er wordt al van alles 
wakker in de natuur. Je zou denken dat alles nog in een 
diepe winterslaap verkeert, maar niets is minder waar...

TEKST: ERIK HOOIJBERG
FOTO’S: JASPER DE RUITER EN ERIK HOOIJBERG
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Het is half febru-
ari als ik over de 
paden en lanen 
van Ons Buiten 
wandel. Een 

helder zonnetje zorgt voor ideale 
omstandigheden om vroegbloei-
ers op de gevoelige plaat vast 
te leggen. Verbazing alom; het 
nieskruid bloeit wellicht iets aan 
de vroege kant, maar de gouds-
bloem is nog steeds niet gestopt. 
Ik zie blauwpaarse maagden-
palm en gele mahonie in bloei, 

net als sneeuwklokjes, narcissen 
en heide. De kornoelje bloeit met 
een heel aparte gele bloeiwijze, 
net als de viburnum en in ver-
schillende tuinen staan prunus-
sen in bloei. Een geweldig mooi 
gezicht: roomwitte bloesem 
tegen een strakblauwe lucht. 
Een stronk van een eerder omge-
waaide berk toont korstmossen 
in de vorm van wijnglazen en 
een andere omgehakte boom is 
gastheer van fraaie zwammen. 
Prachtig! Wat een genot om hier 

rond te lopen. 
De natuur ontwaakt uit haar 
winterslaap, ofschoon we dit 
jaar niet van een echte winter 
kunnen spreken. Overal om me 
heen hoor ik al vogels zingen. 
Het territorium moet verdedigd 
worden en de vrouwtjes moe-
ten worden versierd. Een week 
eerder hebben mijn dochter en 
haar vriendjes tijdens haar ver-
jaardagsfeestje bij ‘de Nature-
luur’ hun eerste ijsvogel gezien. 
Onwerkelijk gewoon; deze kin-

Natuurlijk Tuinieren
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Bekermos aan de voet van een berkenstam, bloeiende mahonie en berkenzwam (ten onrechte ook 
wel berkendoder genoemd).

deren zijn acht of negen jaar en 
hebben nu al een blauwe flits 
gezien. 
Met de ijsvogel gaat het goed, 
mede dankzij de zachte winters 
van de afgelopen jaren. Vorig 
jaar zag ik ook ijsvogels op Ons 
Buiten: aan de Zuidsingel en de 
Westsingel. Het laat duidelijk zien 
dat de tuinen er niet alleen zijn 
voor de mens. In stedelijk gebied 
zijn tuinparken van onschatbare 
waarde voor heel veel vogels.

Zien is kennen!
Nog steeds kijk ik af en toe in het 
vogelboek van mijn vaders vader, 
getiteld ‘Zien is kennen!’. Ja ja, 
met een uitroepteken... Geschre-
ven door Nol Binsbergen en mr. 
D. Mooij en geïllustreerd door 
Rein Stuurman. Wat een weelde 
was dat voor mij als beginnende 
vogelaar. De derde druk van april 
1942 bevatte vreemde spelling 
zoals bijvoorbeeld ‘De Hegge-
musch, algemeene broedvogel 
door het geheele land’ en ‘Musch-

achtig gekleurd, echter lang niet 
zoo plomp als de huismusch’. Die 
uitgave geeft ook volksnamen. 
Voor de heggemus bijvoorbeeld: 
bastaardnachtegaal, doornkrui-
per, blauwpieper en winterzanger. 
Tegenwoordig zijn er heel veel 
mooie boeken over de natuur, 
misschien wel omdat de natuur 
steeds meer onder druk komt te 
staan.

Diervriendelijk 
Voor tuinliefhebbers die hun tuin 
met oog voor de natuur willen in-
richten kan ik het volgende boek 
van harte aanbevelen: ‘Diervrien-
delijk tuinieren’ van de hand van 
Adrian Thomas en uitgegeven 
door Kosmos uitgevers. Het boek 
gaat niet uitsluitend over vogels, 
maar ook over (nacht)vlinders, 
zoogdieren, reptielen, amfibieën, 
bijen en libellen. Het bevat verder 
een top vierhonderd van diervrien-
delijke planten en het rekent af 
met de volgende mythen: 
·Alleen wie diervriendelijk tui-

niert, trekt veel dieren.
·Diervriendelijk tuinieren doe je in 
een hoekje van je tuin.
·Een diervriendelijke tuin moet 
wild zijn. 
·Er bestaat een blauwdruk voor de 
aanleg van een diervriendelijke 
tuin.
·Je kunt dieren naar je tuin lokken.
·Je moet inheemse flora planten.

Allemaal onzin dus. Wat wel 
belangrijk is, is dat je bij een 
diervriendelijke tuin rekening 
houdt met alle behoeften van de 
dieren die je een kans wilt geven. 
Dus niet alleen voedsel, maar ook 
water om te drinken en in te bad-
deren, schuil- en nestgelegenheid 
en gelaagdheid van ondergroei, 
struiken en bomen. Ook rom-

WIE DIERVRIENDELIJK 
TUINIERT, TREKT VEEL 
DIEREN
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Tuinvogelzoekkaart (gratis te donwloaden van jasperderuiter.com). Rechts (van boven naar beneden): winterbloeiers; 
kornoelje, nieskruid en viburnum. 

melige hoekjes, een takkenwal en 
rust zijn van grote waarde.

Nestgelegenheid
Om vogels in je tuin te laten 
broeden, is het zaak voor nestge-
legenheid te zorgen. Je kunt een 
takkenwal aanleggen, dicht struik-
gewas planten, zoals een braam of  
klimplanten tegen een muur zetten. 
Zorg ervoor dat (verwilderde) kat-
ten er niet bij kunnen, want die 
vreten veel jonge en volwassen 
vogels gewoon op. Een aantal vo-
gels vindt het niet vervelend om 

kunstmatige nestelplaatsen te be-
trekken. Pimpelmees, koolmees, 
roodborstje, huismus, ringmus, 
huiszwaluw en spreeuw broeden 
graag in een nestkastje. Merels 
en lijsters doen dat zeker niet, net 
zomin als de ijsvogel, de meerkoet 
en de fuut. Met speciale kasten zou 

je het winterkoninkje, de grauwe 
vliegenvanger, de witte kwik-
staart, de boomklever en uilen 
misschien nog kunnen verleiden. 
In mijn eigen tuin had de merel 
een nest in een dichte conifeer, het 
winterkoninkje in onooglijke oe-
verbegroeiing en een koolmezen-
paar had een van de nestkasten 
betrokken. Ieder zijn eigen smaak, 
zullen we maar zeggen. 

Vlieggat
Er zijn nestkasten in allerlei for-
maten te koop, bijvoorbeeld bij de 

MAAK DE KAST IN HET 
NAJAAR SCHOON 
ZODAT DE VOGELS IN 
DE WINTER WENNEN



Bronnen: 
beleefdelente.nl 
(bekijk levende beelden)
vogelbescherming.nl/tuinvogel/
tuinvogels/vogels_dichterbij 
(vraag de gratis folder aan)
jasperderuiter.com

Vogelbescherming, maar ook bij 
doe-het-zelf-zaken. Een betrekke-
lijk simpele kast is vaak het beste. 
Als je zelf een kast wilt maken, 
is het van belang het vlieggat af 
te stemmen op de vogel die je 
graag in je tuin wilt laten broeden. 
Voor de pimpelmees en de zwarte 
mees is dat een gat van 25 mm, 
koolmees en ringmus 28 mm, 
huismus en boomklever 32 mm. 
Hang de kast op in een rustig deel 
van de tuin en richt het gat naar 
het noorden tot zuidoosten, om te 
voorkomen dat de jonge vogels 
door de zon oververhit raken en 
doodgaan. Maak het belagers niet 
gemakkelijk en steek geen stokje 
onder het vlieggat. 
Maak de kast in het najaar schoon, 
zodat de vogels in de winter al 
kunnen wennen. Verwacht het 
onverwachte, zorg voor rust en 
probeer je nieuwsgierigheid te 
bedwingen. En die van de kin-
deren!  Als je heel graag mee-
kijkt in een nest, dan kun je on-
line een aantal broedvogelparen 
volgen (zie www.beleefdelente.
nl). Overigens kun je bij de Vo-
gelbescherming tegenwoordig 
zelfs een nestkast met ingebouw-
de webcam bestellen om je eigen 
broedpaartjes te begluren. Je kunt 
ook een gratis folder (‘Vogels 
dichterbij’) bestellen met veel 
weetjes over tuinvogels. 
Ik wens alle tuinders een mooi 
broedseizoen en hoor graag wel-
ke vogels er dit jaar in jouw tuin 
broeden. a

groen@ons-buiten.nl
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Bestuursinformatie

Het bestuur nodigt de leden en de overige 
geïnteresseerden uit om de 112e alge-
mene ledenvergadering (alv) van tuinpark 

Ons Buiten bij te wonen. De vergadering vindt 
plaats op zaterdagmiddag 7 mei 2016 in het Ver-
enigingsgebouw aan het Vroegopplein. Aanvang 
13.00 uur.
Vragen over de agendapunten kunnen tot uiterlijk 
twee weken voor de vergadering schriftelijk aan 
de secretaris worden opgegeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen 
namens hem in de afdelingsvergadering zijn stem 

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Verslag van de 111e vergadering van 12 
   december 2015

6. Verslag over 2015 (inclusief financieel verslag    
    en verslag van de kascommissie)

7. Verkiezing leden van het bestuur

In 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter  Jan Pot
Secretaris  Ella Moens
Penningmeester  Roel Wessels
2e Penningmeester Reno Vegting
Bestuurslid algemeen Rob Hafkamp
Bestuurslid groen 1)

Schema aftreden bestuursleden
Voorzitter  Jan Pot  2018
Secretaris  Ella Moens 2017
Penningmeester  Roel Wessels 2016
2e Penningmeester Reno Vegting 2017
Bestuurslid algemeen Rob Hafkamp 2018
Bestuurslid groen 1) 

Aftredende bestuursleden in 2016 zijn:
Volgens het schema is Roel Wessels aftredend. 
Roel stelt zich herkiesbaar.

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

8. Benoeming Kascommissie
Schema aftreden leden kascommissie
Marianne Haafkens 2016
Patrick Danko  2017
Hans Drenth  2018

De leden van de Kascommissie worden voor 3 
jaar benoemd. Judith Mellema is reserve kas-
commissielid en treedt tot de Kascommissie 
toe. Het is van belang dat er één nieuw reserve 
kascommissielid gekozen wordt. Bij voorkeur 
iemand met financiële kennis.

9. Benoeming Afgevaardigden
Schema aftreden afgevaardigden
Bieneke Ruitinga  2015
Erik Hooijberg  2015
Rudy de Vries  2015

De afgevaardigden worden voor 3 jaar benoemd. 
Na afloop van deze benoemings¬periode kunnen 
afgevaardigden worden herbenoemd.
De afgevaardigde vertegenwoordigt de afdeling 
in de bondsvergadering. Hans Krijger is reserve 
afgevaardigde.

10. Bondsvergadering voorjaar 2016
De datum en plaats waar deze gehouden wordt 
en de agendapunten zijn nog onbekend. In het 
blad Vroegop staat hierover meer informatie. In 
de alv van 12 december 2015 zijn de 3 afgevaar-
digden gekozen. Zonder tegenbericht voor de 
duur van 3 jaar.

11. Rondvraag

12. Sluiting

AGENDA voor de 112e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

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

uit te brengen. Dat betekent dat ieder lid slechts 
door één ander lid kan worden gemachtigd. 
Zij die een ander lid willen machtigen, kunnen 
dit met het machtigingsformulier doen. Dit 
machtigingsformulier moet uiterlijk een half uur 
voor aanvang van de vergadering in het bezit van 
de secretaris zijn. Het machtigingsformulier ligt in 
de kantine en staat op de website van Ons Buiten.

Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. 
Tijdens de vergadering graag de mobiele telefoon 
uitzetten.
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Verslag van de 111e algemene ledenvergadering van tuinpark 
Ons Buiten dd zaterdag 12 december 2015

Aan het begin van de vergadering worden 
een aantal vrijwilligers specifiek genoemd. 
Het is voor een vrijwilligersorganisatie als 

Ons Buiten enorm belangrijk over voldoende gemo-
tiveerde mensen te kunnen beschikken. Joop Snij-
ders stopt als taxateur bij de overdrachten en Els 
Pieters stopt na 10 jaar met de organisatie van de 
jaarlijkse Tuinkunstmarkt.
Joost de Graaf en Chris de Winter worden ook spe-
ciaal bedankt voor hun inzet in al die jaren.
Hennie Kamsteeg heeft in 2015 na 63 jaar haar tuin 
opgezegd en is met de werkzaamheden voor de bi-
bliotheek gestopt. Hennie is als dank voor haar jaren-
lange inzet Lid van Verdienste geworden.

De werkgroep Elektra heeft besloten om het onder-
zoek voor elektra op de tuin af te sluiten. Het blijkt 
namelijk enorm duur en een zeer grote klus 
om dit aan te leggen. De verwachting 
is dat er onvoldoende belangstelling is 
om deze investeringen te doen. Er 
is een goed alternatief in de 
vorm van zonne-energie. De 
werkgroep zal informatie 
gaan verschaffen over 
het gebruik van zonne-
energie: de zogeheten 
tips en tricks. Boven-
dien gaat de werkgroep 
onderzoeken hoe het en-
ergiegebruik voor alge-
mene gebouwen ver-
minderd kan worden. 
Wat betreft draad-
loos internet zullen 
er verder geen acti-
viteiten worden onder-
nomen.
De werkgroep 
Geluidsoverlast heeft 
een verslag gemaakt over 
haar activiteiten in 2015. Dit 
verslag is op de website gep-
laatst. Bij de werkgroep zijn 
meerdere klachten binnengekomen over 
geluidsoverlast op Ons Buiten. Het bestuur gaat in 
gesprek met organiserende commissies hoe deze ge-
luidsoverlast kan worden voorkomen.

Bomenbeleid
Tijdens de alv van december 2007 is het bomen-

beleid officieel vastgesteld. Vanaf 2016 zijn er voor 
tuinders op Ons Buiten kosten verbonden aan de 
aanvraag van een kapvergunning. Dit bedrag is vast-
gesteld op € 20,00 per aanvraag (per boom). Ook 
moeten de betreffende bomen worden voorzien van 
een roodwit lint. Kortom: de regels worden wat aan-
gescherpt om de procedure beter te laten verlopen.

Algen
Op Ons Buiten houden we bij het onderhoud van het 
algemeen groen al jaren rekening met de uitgangs-
punten van natuurlijk tuinieren en met ecologische 
aspecten. Gelukkig hangen ook veel tuinders deze 
uitgangspunten aan bij het onderhoud van de eigen 
tuin. Onze zakken tuinaarde en potgrond die in de 
winkel verkocht worden bevatten echter nog veel 
kunstmest. Er is een beter alternatief, namelijk biolo-
gische aarde. Bij het ophogen van tuinen kan goed 

gebruik worden gemaakt van tuinaarde of zwarte 
grond. Je voorkomt op deze manier dat 

er te veel mest aan de tuin wordt toe-
gevoegd.

Hiermee hangt de algenvorm-
ing in de sloten samen. Onze 

sloten zijn rijk aan voedsel, 
waardoor er algengroei 
ontstaat. Dat komt dus 
door het gebruik van 
kunstmest. De kunst-

mest komt via de 
tuin-aarde in het 
grondwater terecht 
en daarmee ook in 
de sloten. Als we 
stoppen met het ge-

bruik van kunstmest, 
zal dus de algengroei 

in de sloten afnemen. Het 
bestuur roept de tuinders dan 

ook op om te stoppen met het ge-
bruik van kunstmest en roept hen op 
in het vervolg biologische aarde te 
gebruiken. Het bestuur gaat in over-
leg met de commissies, om met hen 

te bespreken hoe we dit het beste kunnen regelen. 
Er wordt gedacht aan bulkopslag, waarbij de tuinder 
de tuinaarde per kruiwagen kan ophalen.

De leden gaan akkoord met de voorgestelde door-
berekening jaarkosten 2016 en de begroting 2016
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Senioren
In 2002 is in de alv de regeling Ondersteuning senioren 
vastgesteld. In de praktijk is de regeling steeds meer 
een 70-plusregeling geworden, waardoor tuinders in 
de praktijk 5, 10 of 20 jaar continu hulp krijgen bij het 
onderhoud van hun tuin. De bedoeling van de rege-
ling is echter dat tuinders in de laatste jaren van hun 
verblijf op het tuinpark wat hulp konden krijgen.
Het is ook nooit de bedoeling geweest dat als er nog 
jongeren of een jongere partner op de betreffende tuin 
zijn, Ons Buiten toch mensen vrijmaakt om senioren-
tuinders te helpen. De regeling wordt steeds meer 
gezien als een verworven recht en dat is het niet. 
Sommige tuinders gaan ook wat minder elegant met 
de regeling om. Zo is er een voorbeeld van een tuinder 
bij wie in het kader van de regeling het gras gemaaid 
wordt, terwijl de seniortuinder vervolgens zelf het gras 
gaat maaien in de tuin van zijn zoon. Daarvoor is de 
regeling nooit be-doeld. Om recht te doen aan de 
vastgestelde uitgangspunten in 2002 zijn de volgende 
aanvullingen op de regeling noodzakelijk:
-Wanneer er op de tuin sprake is van een partner, kin-
deren of medetuinders die jonger zijn dan 70 jaar dan 
krijgt de seniortuinder van Ons Buiten geen hulp.
-De tuinder moet minimaal 10 jaar lid zijn van Ons 
Buiten om hulp te ontvangen.
-Het ondersteunen van de tuinder geldt voor maxi-
maal 2 jaar.

70+
Vanuit de zaal wordt voorgesteld om de leeftijd van 
70 jaar te verhogen naar 75 of 80 jaar en dan de 
maximumtermijn te laten vallen. Want 70-plussers 
zijn doorgaans nog vitaal genoeg om de eigen tuin te 
onderhouden.
Eveneens wordt voorgesteld dat de regeling eigenlijk 
alleen voor zieke mensen moet gelden. De praktijk 
is toch dat veel tuinders op het tuinpark een sociaal 
netwerk hebben waardoor vrienden, familie en buren 
klussen kunnen doen in de tuin van de seniortuinder.

De voorzitter antwoordt dat die saamhorigheid en so-
ciale steun zeker aanwezig zijn op Ons Buiten. Dat 
zie je bijvoorbeeld bij het baggeren. Hij benadrukt dat 
een regeling met objectieve voorwaarden nodig is 
om te voorkomen dat vrijwilligers zelf keuzes moeten 
gaan maken wie wel en wie niet geholpen wordt.
De voorstellen worden meegenomen bij de uitwerking 
ervan. De tuinders die in 2015 hulp hebben gehad, 
krijgen een brief van het bestuur waarin hun wordt 
gevraagd of ze de hulp willen houden. Tegelijk zal dan 
duidelijk worden gemaakt dat er een limiet is gesteld 
aan die hulp. De voorzitter hoopt dat de jongere se-
nioren goed zullen nadenken over de vraag of zij nu al 
hulp nodig hebben of dat zij ervoor kiezen te wachten 
tot het moment dat zij die hulp echt nodig hebben.
Het bestuur vindt ook dat mensen van een andere 
leeftijd die ziek zijn of om andere zwaarwegende 
redenen tijdelijk hun tuin niet kunnen onderhouden, 
ook eventueel aanspraak moeten kunnen maken op 
tijdelijke ondersteuning. Verder ligt er ook een grote 
verantwoordelijkheid bij de tuinders om elkaar te 
helpen als dat nodig is.
Bij de bespreking van de inbraken op de parkeer-
plaats komt opnieuw naar voren dat veel tuinders 
die daar mee te maken hebben (gehad), het bestuur 
daarover niet schriftelijk informeren. Het is belangrijk 
dat de schademeldingen wel worden gedaan, omdat 
het bestuur zonder deze informatie geen goed beleid 
kan maken.
Een uitgebreid verslag van de alv van 12 december 
2015 staat op de website van tuinpark Ons Buiten.

Jaarverslag over 2015
Het bestuur heeft op verschillende momenten veel 
tijd moeten inruimen voor overleg met de Bond van 
Volkstuinders (BVV). De samenwerking met de BVV 
verliep in 2015 wederom niet optimaal. Het is helaas 
opnieuw gebleken dat het niet lukt om hier structureel 
een verandering en een verbetering in aan te brengen.
Ook in 2015 zijn er veel geslaagde evenementen 



DOOR DE ZWARE STORM 
IN JULI 2015 WAS ER VEEL 
WERK AAN HET OPRUIMEN 
VAN 60 BOMEN
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georganiseerd. De Tuinkunstmarkt werd weer druk-
bezocht en de grote activiteiten zoals de zeskamp, 
fancy fair en familiedag waren bijzonder gezellig.
In begin 2015 is de plaatsing van de nieuwe loods 
afgerond en in het najaar is ge-
start met het opkrikken van de 
oude loods en het aanbrengen 
van fundering en een nieuwe 
vloer. De verwachting is dat dit 
voor het nieuwe seizoen is af-
gerond.
De gebruikelijk zaken zoals het 
inschrijven van nieuwe aspiranten, de overdrachten, 
het bomenbeheer, de financiën, de bezetting van de 
kantine, het brengen van de nieuwsbrief en het Ons 
Buiten et cetera vroegen weer veel aandacht.
Door de zware storm in juli 2015 was er veel werk aan 
het opruimen van ca. 60 omgewaaide bomen.
Het jaar kon zo goed verlopen, omdat we opnieuw 
een beroep konden doen op onze vele vrijwilligers. 

Het dagelijks beheer was in handen van Piet Broerse, 
Marianne Haafkens verzorgde het ziekenbezoek. Bet-
tie Keirsgieter, Loes Blaauw en Atie Sollard zijn vaste 
medewerkers van het bestuur. Erik Hooijberg vult de 
functie Groen in namens het bestuur. De redactie Ons 
Buiten, diverse werkgroepen en vele personen onder-
steunen het bestuur bij specifieke activiteiten.

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich in 2015 
hebben ingezet voor het goed laten draaien van tuin-
park Ons Buiten.

Financieel verslag
Het jaar 2015 kon worden afgesloten met een batig 
saldo van ruim € 26.000 (2014 € 18.873). De bouw-
kundige activiteiten (€ 52.035) zijn ten laste van de 
Reserve groot onderhoud gebracht. Het restant-
bedrag van de grondhuur is als dotatie aan de Re-
serve groot onderhoud toegevoegd. De kosten van 

de opentuinendag TuinKunst is gefinancierd ten laste 
van de Bijdrage BOB.
De baten waren € 14.000 lager dan in 2014.
De administratieve vergoedingen (boetes) en de 

diverse vergoedingen door 
achterstallig onderhoud en 
openstaande werkbeurten 
waren ca. € 1.000 lager dan in 
2014.
Op de volgende pagina’s staan 
de balans en het resultateno-
verzicht over het jaar 2015. De 

begroting voor 2016 is al vastgesteld in de najaars-
vergadering.
Het bestuur heeft het voordelig saldo van € 26.480 
in lijn met eerder gemaakte afspra-ken bestemd. Zie 
voor de specificatie in het Resultatenoverzicht. De 
bestemming van het resultaat is reeds in de balans 
verwerkt.

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

Kascommissie
De leden van de kascommissie verklaren dat zij de 
boeken en bescheiden van de penningmeester heb-
ben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij 
stellen de afdelingsvergadering voor het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde beheer.
Was getekend: Marianne Haafkens, Patrick Danko en 
Hans Drenth.
De getekende verklaring bevindt zich in het archief 
van de secretaris. a
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Aanbod
Abonnement op ONS BUITEN

Geniet je ook zo van ons kwartaalblad ONS BUITEN? Neem 
dan nu een abonnement! Je ontvangt vier nummers per jaar 
voor €17,-. Stuur een e-mail naar redactie@ons-buiten.nl met 
daarin duidelijk je naam, adres en postcode. Dan ontvang je 
spoedig onze betaalgegevens. Zodra je hebt betaald, ontvang 
je het eerstvolgende nummer en gaat je abonnement in.
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In dit nummer een groot interview met Chris Zijde-veld, voorzitter van de AVVN
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In dit themanummer: alles overLEZEN. Zo komen we de winter door!
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BUITENIn dit nummer extra veel aandachtvoor NatuurlijkTuinierenen TuinKunst
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Gluren bij de buren! 
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MOESTUINspecial 
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fijne 

feestdagen 

en een 

gelukkig 

2015
!
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In dit nummer
speciale 

aandacht voor 

onze mentoren, 

de duizendknoop 

en buitenbadjes
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activiteiten special:veel te doen op Ons Buiten 
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AFSCHEID!
van de zomer
van Ons Buiten
van bewoners
van je huisje
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FIJNE 
FEESTDAGEN

& EEN BLOEIEND
2016
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LENTE!!
Nieuwe rubriek

Kersvers:
nieuwe tuinders 
op Ons Buiten

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


