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Van de voorzitter
Het zomerseizoen zit er bijna op, maar door het 
prachtige najaarsweer kunnen we nog volop 
genieten op de tuin. Ook dit jaar valt de afsluiting 
van het zomerseizoen samen met de overgang 
van de zomertijd naar de wintertijd. Dit jaar is dat 
op zondag 30 oktober 2016. In het bestuur is de 
penningmeester in het voorjaar 2016 gestopt, de 
secretaris stopt in december en ik blijf in functie 
tot de alv van mei 2017. Verder bestaat er een 
grote kans dat de andere bestuursleden ook gaan 
stoppen... Kortom: nieuwe bestuursleden zijn 
zeer gewenst. We zijn dan ook druk bezig met het 
werven van nieuwe bestuursleden en medewerkers. 
In de algemene ledenvergadering en ook in onze 
nieuwsbrief hebben we tuinders opgeroepen om 
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zich aan te melden. Hierop hebben we meerdere 
reacties ontvangen. Wij zijn daar uiteraard erg 
blij mee, want zonder goede bestuurders en 
medewerkers wordt het moeilijk om de goede 
organisatie van Ons Buiten in stand te houden.
We wilden het werk van het bestuur minder 
omvangrijk maken, en zijn daarom gaan werken met 
teams. We verwachten dat deze zeer zelfstandig 
werkende teams veel werk van de bestuursleden 
kunnen overnemen. Hierdoor valt een bestuurstaak 
voortaan beter te combineren met een (betaalde) 
baan. Heb je interesse om je in te zetten voor Ons 
Buiten, neem dan contact met ons op. Zie pagina 
14 voor meer informatie. Verder veel aandacht voor 
het (laten) bouwen van huisjes op Ons Buiten en de 
nieuwe Tiny houses movement.  Jan Pot
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Leuk is dat. Tuinpark, bijna 100 jaar oud. Blijkt überhip. 
In de VS groeit een beweging van klein en simpel wonen: 
‘Tiny houses’. Die beweging grijpt ook In Nederland om 
zich heen. Wat is er gaande? Paul Pestman zocht het uit.

TEKST: PAUL PESTMAN BEELD: INTERNET
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Paul Pestman

Vraag tien tuinders wat Ons Buiten zo’n 
fijne plek maakt en zeker weten dat meer 
dan de helft onder andere zegt: eenvoud. 
Minder schoonmaken, minder opruimen 

en een minder gecompliceerd buitenleven. Die hang 
naar eenvoud hebben wij niet alleen. Er is, onder 
meer in de VS, een beweging en een heuse architec-
tonische stroming ontstaan die eenvoudig wonen als 
motto hebben. Neem de Amerikaanse Dee Williams. 
Zij hoorde een tijd geleden dat ze aan een chronis-
che hartkwaal leed. Het leven is kort, realiseerde 
Williams zich: hoe wilde ze haar tijd écht besteden? 
Bezit geeft zorgen. Ze deed haar spullen de deur uit, 
verkocht haar ruime bungalow en bouwde in 2004 
een Tiny house: een klein huisje. In haar geval één op 
wielen met een oppervlakte van nog geen 8 m2. Ze 
parkeerde het bij vrienden in de achtertuin. Inmid-
dels hebben miljoenen mensen via haar website 
padtinyhouses.com/dee-williams een virtuele tour 
door het huisje gevolgd. Haar boek ‘The Big Tiny’ 
werd een hit. Talloze boeken van anderen volgden. 
Jonge architecten doken op, en inmiddels is er ook 
een aardige bouwpakkettenmarkt ontstaan. Geholpen 
door de financiële crisis en rampen als orkaan Katrina 
gingen mensen op zoek naar alternatieve woonruimtes. 
Inmiddels zijn naar schatting tienduizend Tiny 
houses gebouwd. Geschikt voor permanente bewo-
ning. Groter of kleiner, met wielen of met een fun-
dering, van hout of van aluminium. De focus bij Tiny 
houses ligt op eenvoudig, milieubewust leven en op 
het creëren van meer vrijheid. Google maar eens op 

Volkstuinen als voorhoede? 
Tiny houses

afbeeldingen van Tiny houses: 
je vindt er de meest fantastische, 
jaloersmakende bouwsels. Er is 
zelfs een tv-serie Tiny house Na-
tion met inspirerende voorbeelden 
(zie YouTube).

Tiny house Nederland
Na rock and roll, bubblegum, de 
diepvriesmaaltijd en de personal 
trainer kwam ook de Tiny house-
beweging vanuit de VS overwaai-
en naar Nederland. Tiny houses, 
architecten, handboeken, goede 
voorbeelden en discussiefora, 
lekker ‘open source’ natuurlijk. 
Er zijn inmiddels plannen voor 
Tiny housewijken: onder meer in 
Almere en Rotterdam. En er zijn 
zelfs plannen voor een Tiny house 
village. Zie ‘Tiny Database’ op 
internet voor een overzicht van 
alle initiatieven. Wat drijft deze 
mensen? Een aantal Tiny house-
bewoners in Nederland kwam 
onlangs in NRC aan het woord:
•“Het kwam voort uit een be-
hoefte om dichter bij de natuur 
te zijn en een verlangen naar een 
eenvoudigere manier van leven”.
•“Het is een zoektocht naar vrij-

heid. Lichter wonen, minder fi-
nanciële druk, meer ruimte om te 
doen wat je echt leuk vindt – door 
een Tiny house wordt het gevoel 
van onmacht en onbehagen over 
problemen in de wereld, en die in 
je eigen leven, omgezet naar ‘ik 
kan er iets aan doen’.”
•“Niet meer drie verdiepingen 
te stofzuigen, of die garage vol 
onnodige spullen nou eens uit te 
ruimen”.
Klinkt lekker, niet? Waarom 
steeds meer consumeren, om 
steeds grotere en duurdere spul-
len en huizen te kopen? Om 
dat te kunnen doen, moeten we 
steeds harder werken en heb-
ben we steeds minder vrije tijd 
(met elkaar) te besteden. Wan-
neer is het genoeg? Wat hebben 
we nu eigenlijk echt nodig om 
fijn te kunnen leven? Een klein 
(zelfgebouwd) huisje heeft grote 
voordelen. Geen druk om elke 
maand hoge woonlasten op te 
hoesten, een e-reader in plaats 
van een boekenkast. En nooit 
meer zoeken naar een speld in 
een hooiberg; er is immers geen 
hooiberg meer. Een klein huis om 

	  



WAT HEBBEN WE NU EIGENLIJK ECHT 
NODIG OM FIJN TE KUNNEN LEVEN?
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Volkstuinen als voorhoede? 
Tiny houses

te verwarmen, et cetera. Kortom: 
vrijheid, eenvoud en een kleiner 
milieubeslag.... Wat wil een mens 
nog meer?

Juridische obstakels
Staan er in Nederland over een 
paar jaar ook 10.000 Tiny houses? 
Dat hangt, naast het enthousiasme 
van de toekomstige bewoners, 
ook van regelgeving af. Het is een 
bekend verhaal: regels zijn ooit 
met goede bedoelingen opgesteld 
om zwakkere groepen aan de 
onderkant van de woningmarkt te 
beschermen tegen huisjesmelkers 
en andere sjoemelaars. Maar deze 
zelfde regels blokkeren nu de in-
novatie van creatievelingen. ‘Het 
Bouwbesluit’ kent gebruiksregels 
als de minimale bouwhoogte, de 
vloeroppervlakte van het toilet en 
de breedte van de deuren. Ooit 
een goed idee, nu niet handig 
voor die Tiny houses. Die regels 
worden op termijn soepeler, maar 
eenvoudig zijn ze niet voor deze 
specifieke doelgroep. (Denk aan 
de eis voor nieuwbouw dat er een 
gang tussen toilet en keuken moet 
zitten...)

Verder moet een bestemmings-
plan permanente bewoning op 
een bepaalde plek ook toestaan. 
In de jaren ‘90 was er intensieve 
discussie over de permanente 
bewoning van recreatiewoningen. 
Uitkomst: illegale bewoning van 
voor 2003 is alleen toegestaan 
met een persoonsgebonden be-
schikking. Nieuwe gevallen laat 
het rijk over aan de gemeenten. 
Permanente bewoning is toege-
staan als in het bestemmingsplan 
die plek de bestemming wonen 
heeft. Eigenaren van recreatie-
woningen met een permanente 
woonwens moeten er dus voor 
zorgen dat het bestemmingsplan 

wordt aangepast. Tiny houses 
staan nu veelal op een plek die 
die bestemming nog niet heeft. 
De discussie over de recreatie-
woning revisited.

Tiny housedorp 
Leuk dat ze in Achterhoek een 
Tiny house village willen begin-

nen. Die voordelen van het eenvoudige leven kennen 
wij op de tuin maar al te goed. Eigenlijk hebben we, 
zonder het te beseffen, al zo’n überhip Tiny house-
dorp. Met een belangrijk verschil: we wonen er niet 
het hele jaar door. We hebben natuurlijk allemaal 
onze woning in de stad of elders. Droom even mee: 
het rijk past de bouwregels aan, de gemeente het 
bestemmingsplan en ook de gemeente en het bestuur 
van Ons Buiten doen een duit in het zakje en maken 
winterbewoning mogelijk. We zijn tien jaar ver-
der, er liggen leuke zonnepaneeltjes met een hoge 
opbrengst, we hebben overal wifi, warmtepompen 
en nog zo wat voorzieningen. We hebben de huur 
van onze woning in de stad opgezegd of ons huis 
verkocht en verlost van die hypotheek. Veel spullen 
die we toch nooit gebruikten zijn bij de kringloop 
beland. Dat deed even pijn, maar het leverde wel 
een leeg hoofd op. Boekenkast ingeruild voor een 

e-reader, het 120-delig servies op Marktplaats ver-
kocht. Omdat we geld overhouden, hoeven we min-
der te werken, kunnen we langer reizen, of overwin-
teren we in Spanje of .... Ja of nee? Toch maar niet? 
Ook goed. Maar werp dan wel even een blik op deze 
websites voor de meest fantastische ideeën om je 
tuinhuis te pimpen: thetinylife.com of tinyhousened-
erland.nl. Daar kunnen we vervolgens in de rubriek 
Binnen in Ons Buiten weer van meegenieten.

	   	  

	  

	  

	  

	   	  

Diverse voorbeelden van Tiny houses en hier recht boven Dee Williams voor haar huisje op wielen.
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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 op bezoek bij 
Dominique van der Heijde en Annet de Jong. Zij hebben af-
gelopen winter een nieuw huisje neergezet ter vervanging 
van het oude.

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS (LINKS) & 
PRIVÉARCHIEF (VOLGENDE PAGINA)

Dominique en Annet, nu 10 jaar getrouwd, zijn twee 
sterke vrouwen die naast hun werk als journalist 
ook samen onder het pseudoniem Anna Levander 
drie boeken hebben geschreven: de politieke 
‘Morten Trilogie’ Annet publiceerde daarvoor ook al 
vier thrillers.

Sinds wanneer zit je op ons Buiten?
‘We hebben ons ingeschreven in september 2014. 
Nadat we op veel tuinen hadden ingetekend en tel-
kens misgrepen, dachten we dat het nog heel lang 
zou duren. Maar nee, binnen een jaar kregen we 
deze tuin. Waarschijnlijk wilde niemand hem heb-
ben, want toen we gingen kijken, stond het huisje 
met ‘de voeten’ helemaal onder water en de tuin was 
een zwembad. Het had wekenlang heel hard gere-
gend. Je kon meteen zien dat hier veel gedaan moest 
worden en dat de tuin behoorlijk verzakt was. Later 
kwamen we erachter dat het erger was dan we ge-
dacht hadden...
Desondanks voelde het meteen goed. De tuin ligt op 

B
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het zuiden, er staan bomen. En we zagen meteen hoe 
groot hij was, ondanks ‘het oerwoud’. Niemand had 
klaarblijkelijk de moeite genomen om erdoorheen te 
kijken. Wij zagen meteen dat er aan beide kanten van 
het huisje nog wel 4 meter ruimte tot de volgende 
tuin was.’

Waarom tuinpark Ons Buiten? 
‘We zijn op verschillende tuinparken geweest. 
Vriendinnen van ons hadden een huisje op Wijcker-
gouw in Noord. Daar hebben we ook gekeken, maar 
wij houden van wandelen en dat was daar niet echt 
mogelijk. Op een feestje vertelden vrienden dat ze 
een huisje hadden op Ons Buiten, waar ze na het 
feest gingen slapen. We wisten niet eens dat Ons 
Buiten bestond! En dat terwijl het 10-15 minuten fiet-
sen van ons huis ligt. Al jaren gaan we regelmatig met 
de hond wandelen in het Amsterdamse Bos, maar aan 
deze kant van De Nieuwe Meer waren we nog nooit 
geweest. Toen we gingen kijken, waren we meteen 
verkocht. We vonden het prachtig en schreven ons in. 
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Iedereen op Ons Buiten zal het met ons eens zijn 
dat dit het mooiste volkstuinpark is in Amsterdam. 
Het is zo oud en heeft zulke prachtige bomen. En we 
zijn nu al helemaal verslingerd aan zwemmen in De 
Nieuwe Meer.’

Dus jullie kochten een tuin met daarop een 
huisje en heel veel water. Wat toen?
‘We dachten dat we het met wat drainage wel konden 
oplossen, maar uiteindelijk hebben we het geheel 
wel zo’n 20 cm moeten ophogen. Twee vrachtwa-
gens vol tuinaarde. Piet, Henk, Ron en anderen heb-
ben wat af- en aangereden met aarde.
Eerst moest het oude huisje tegen de vlakte. Daar had-
den we ons ook op verkeken. We dachten dat het een 
houten huisje was, maar het bleek een stenen huisje te 
zijn dat van buiten was betimmerd. Dat was meteen 
een grote kostenpost, want dat hebben we laten doen. 
We zagen het niet zitten om zelf het puin af te voeren. 
Het terras hebben we wel zelf helemaal verwijderd. 
Dat was een enorme klus en fysiek heel zwaar.’

Hebben jullie nooit het gevoel gekregen dat 
het te veel werd?
Annet: ‘We waren er in de winter aan het werk en er 
waren momenten dat ik dacht ‘Het wordt nooit wat’. 
Pas toen de palen fundering er stond, zag ik het weer 
zitten.’
Dominique: ‘We wilden er geen driejarenproject van 
maken en alles zelf doen. Niet huilend naar de tuin 
en huilend terug naar huis. We waren in de geluk-
kige positie dat we konden investeren in het huisje 
en de tuin, dus we huurden een hoveniersbedrijf in 
om het achterstallige onderhoud aan te pakken. Alle 
oude troep ging meteen in de hakselmachine. We 
hebben trouwens al een naam voor ons huisje: niet 
de Blokhut maar de Slokhut, omdat het al ons geld 
opslokt, haha.’

Annet heeft 22 jaar bij ‘de Telegraaf’ gewerkt. Nu is 
ze als journalist voor zichzelf begonnen: het huisje 
kan ze mooi gebruiken om in te schrijven. De ‘Morten 
Trilogie’ die ze samen met Dominique schreef, komt 
misschien op televisie; er wordt momenteel geschre-
ven aan een serie en als deze in 2018 wordt uitge-

zonden, is de tuin weer snel terugverdiend. ‘Dus we 
duimen dat het doorgaat.’

Doen jullie vrijwilligerswerk?
‘Ons Buiten is een vereniging die bestaat bij de 
gratie van vrijwilligers. Meteen toen wij hoorden 
over de bouwplannen van de gemeente Amsterdam 
zijn wij deel gaan nemen aan de BOB (Behoud Ons 
Buiten). Samen met de andere BOB’ers hebben we 
veel achter de schermen gedaan en ons politieke 
netwerk aangesproken. Annet heeft de inspreektekst 
geschreven voor Carla Donker en is samen met haar 
naar de commissievergadering Ruimtelijke Orde-
ning geweest. We hebben met de BOB vergaderd 
en politici gesproken over Ons Buiten. Tijdens de 
laatste vergadering, waar Annet ook bij was, kwam 
er een harde toezegging van de wethouder dat hij 
in elk geval de komende jaren geen plannen heeft 
voor woningbouw op ons park. Maar er moet nog 
heel veel gedaan worden, willen we Ons Buiten ook 
in de toekomst kunnen behouden. De politiek vindt 
namelijk dat Ons Buiten een open park voor ALLE 
Amsterdammers moet worden. Dit hoeft helemaal 
niet ingewikkeld te zijn. Je kunt denken aan wegwij-
zers naar Ons Buiten, wegwijzers naar de Vlinder-
tuin, meer banken en picknicktafels en bijvoor-
beeld fitnesstoestellen, zodat Amsterdammers hier 
hun jogrondje of bootcamp kunnen doen. Mensen 
van buiten moeten ons tuinpark makkelijk kunnen 
vinden en weten dat ze er welkom zijn. 
Zelf zijn we van plan om in elk geval één keer per 
jaar een barbecue te geven voor vrijwilligers en voor 
de laan. Dat hebben we laatst gedaan en het was echt 
heel gezellig.’ Annet heeft het idee om een paar keer 
per jaar de Pure Markt (biologische streekprodukten) 
naar Ons Buiten te halen. ‘Die staat nu vaak in het 
Beatrixpark of het Amstelpark, maar Ons Buiten zou 
een perfecte locatie zijn. Daar komen veel mensen 
op af en voor de tuinders is het natuurlijk ook heer-
lijk om daar boodschappen te doen.’

Wat zouden jullie nieuwelingen aanraden?
‘Ik zou mensen willen adviseren eerst goed de kos-
ten te berekenen voor je denkt dat je een nieuw huisje 
kunt neerzetten. Het viel ons namelijk enorm tegen!’
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Herfstblad
Herfstbladeren kun je prima 
in de border en onder bomen 
en struiken verspreiden. Als 
er dan nog een heleboel blad 
over is, kun je het blad in 
de compostbak doen. Leg 
een gestorven plant op de 
composthoop om hem door 
bacteriën, wormen en pis-
sebedden te laten verteren. 
Met de verwerkte resten kun 
je volgend jaar een nieuwe 
plant grootbrengen.

Knoflook planttijd
Als je in het voorjaar wilt 
oogsten, is oktober de plant-
tijd voor knoflook. Plant de 
teentjes niet meer dan vijf cm 
onder de aarde, met de punt 
naar boven. Knoflook groeit 
goed op elke grond, mits 
die niet te nat is. Knoflook is 
net als ui extra gevoelig voor 
onkruid, dus plant op een 
onkruidvrij stukje grond en 
houd het daarna goed bij. Als 
je nu plant, zullen de teentjes 
nog voor de winter gaan 
groeien. Je kunt het gewas 
oogsten als de stengels geel 
verkleuren. Dan kun je de 
knoflookbollen uit de grond 
halen, laten drogen en tot 
mooie stengels binden. Knof-
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look kun je overigens ook in 
potten kweken.

Bomen en struiken 
snoeien
Bladverliezende bomen en 
struiken kunnen, indien no-
dig, tussen nu en half maart 
gesnoeid worden, behalve 
op dagen dat het vriest. 
Verwijder dode en bescha-
digde takken en zaag of 
knip takken weg die elkaar 
kruisen. Let op: bomen die 
‘bloeden’, oftewel veel vocht 
verliezen, zoals berk, wal-
noot, esdoorn en kastanje, 
snoei je voor eind december, 
vóór de sapstroom op gang 
komt.

Voorzorg
Laat gieters niet stukvriezen!
Nog even en de eerste 
nachtvorst dient zich aan. 
Voorkom dat gieters, em-
mers en regentonnen kapot 
vriezen. Laat regentonnen 
leeglopen en sluit ze af. Zet 
emmers, kuipen, gieters en 
lege bloempotten die je buiten 
bewaart, op hun kop. Zo kan 
er geen regen in blijven staan. 
Stenen potten vriezen soms 
stuk als regenwater bevriest. 
Zinken emmers en gieters 

gaan bol staan door bevroren water.

Kerstroos
De kerstroos Helleborus orientalis verrast al in 
januari met sprookjesachtige mooie bloemen 
op parmantige stelen. De bloemen variëren 
van wit naar rozerood, tot dieppaars. Soms 
zijn ze ook prachtig gespikkeld of ze hebben 
een mooie tekening aan de binnenkant. Knip 
voor extra veel bloemen voordat de winter 
begint (in oktober, november) het blad royaal 
weg. De kerstroos houdt van vruchtbare, vocht-
houdende grond op een beschutte plek. 

Kerstster
Rondom de feestdagen staan bloemenwinkels 
er vol mee: vuurrode kerststerren. Deze plant 
komt eigenlijk uit Mexico, waar hij ‘de bloem 
van de heilige nacht’ wordt genoemd. Dat 
heeft een goede reden, want in de kerstperi-
ode kleuren de bladeren rood en staat de plant 
in volle bloei. Zoals het een echte ster betaamt, 
ontstond de wereldfaam van de kerstster begin 
20e eeuw in Hollywood, waar een kweker 
tijdens de feestdagen verse kerststerrentakken 
verkocht op Hollywood Boulevard.

Mistletoe
Zoals zo veel tradities stamt ook het kussen 
onder de mistletoe af van de Kelten en de 
Germanen. Bij deze volkeren was de mare-
tak (mistletoe) een heilige plant die symbool 
stond voor vruchtbaarheid en vrede. Wanneer 
vijanden elkaar in het bos onder de maretak 
tegenkwamen, moesten ze voor een dag hun 
wapens neerleggen. Daar komt de gewoonte 
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Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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dus vandaan om een maretak aan het pla-
fond te hangen en elkaar te kussen; het is 
een teken van vriendschap en vrede. Dat past 
natuurlijk perfect bij de kerstgedachte! 

Tuinklussen december 
•Waterleiding afsluiten.
•Met afgevallen blad vorstgevoelige planten 
afdekken.
•Bladafval uit de dakgoten verwijderen.
•Een bevroren gazon kun je beter niet belo-
pen; het veroorzaakt veel schade die zicht-
baar is in het volgend voorjaar!
•Sneeuw in de tuin laten liggen: sneeuw 
vormt een goede isolatie voor planten. Van 
takken kun je de sneeuw beter wel af schud-
den, zodat deze niet breken. 
•IJs in de vijver gedeeltelijk sneeuwvrij maken, 
anders sterven de vissen. 
•Haal ook de sneeuw van de buxus.
•Vogels bijvoederen.

De lekkerste hapjes!
Niet elke vogel eet hetzelfde of vanaf dezelfde 
plek. Even een heel kort wie-wat-waar:
Merels, spreeuwen en zanglijsters eten het 
liefst stukjes brood, gewelde krenten en rozij-
nen op een sneeuwvrije plaats bij de struiken. 
Mezen geef je vetbollen met zonnepitten 
en zaden. Aan een slinger van ongezouten 
pinda’s kunnen ze hun kunsten vertonen – 
een genot om naar te kijken. Winterkoninkjes 
en roodborstjes eten naast broodkruimels 
het liefst een mix van zaden en gedroogde 
meelwormen, of kant-en-klare blokken met 
meelwormen, of pindakaas met meelwor-

men. Mussen, vinken en 
groenlingen geef je een mix 
van zaden met zonnepitten 
en restjes eten zonder zout! 
Kruimels bruinbrood vinden 
ze ook lekker. Spechten en 
boomklevers houden van 
vet, spekzwoerd, pinda’s, 
gedroogde zonnebloempitten 
en vetbollen. Hang de vetbol-
len op in een boom op een 
plek waar niet veel mensen 
langskomen.

Recept
Sinds een paar jaar geef ik 
een leuk recept aan het eind 
van het jaar, en dat ga ik nu 
weer doen. Deze broodtaart 
is leuk om te maken en je 
kunt hem bijvoorbeeld op 
nieuwjaarsdageten. De kleine 
flesjes van het merk ‘JOLA’ 
met vanille en amandel koop 
je bij een Surinaamse winkel. 
Ik haal ze op het Osdorpplein 
in de shopperhal. Bij ons 
vinden de kinderen het altijd 
heerlijk. En weet je: als je te 
veel hebt, dan kun je mak-
kelijk wat stukjes invriezen. 
Heerlijk later voor bij de koffie 
of thee. Eet ze hoor, en laat 
me weten hoe je het vond. 
Groetjes van Ali

Surinaamse broodtaart
8 eieren    
1 glas melk
12 sneetjes (oud) brood  
2 ½ eetlepel vanille
200 gram boter   
2 ½ eetlepel amandel  
300 gram goede rozijnen 
180 gram suiker
50 gram ons geschaafde 
amandelen 
150 gram cakemeel
2 flinke handen havermout

Week het brood zonder 
korsten met de melk en sui-
ker. Smelt boter en voeg deze 
toe. Kluts de eieren en doe 
ze erbij. Klop dan de aman-
del, vanille en het zelfrijzend 
bakmeel even goed door. Als 
laatste doe je de rozijnen en 
de havermout erbij.
Doe alles in een beboterd 
vierkant bakblik en strooi 
hierop de geschaafde 
amandelen. Ongeveer 45 
min bakken op 200 graden. 
Daarna even prikken met een 
satéprikker om te kijken of 
het brood gaar is.
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Groentjes

Voornaam: Linge                       
              

Leeftijd: 7 jaar                      
                       

                       
    

Groep: 4

Lievelingsboek: Floor is smoor                      
                       

    

Lievelingsdier: Paard en hond

Leukste om te doen: Naar het pretpark de Julianatoren                 

Lievelingsplek op de tuin: Thuis

                  

Dit koop ik in de kantine: Snoepjes en ijsjes                

Ben jij ook zo dol op bloe-
men? Van die grote lekkere 
gekleurde fleurige kanjers? 
Helaas komen die niet zomaar 
de grond uit piepen. Daar 
moet je natuurlijk wat voor 
doen. Maar op zich is het best 
makkelijk hoor. De pret begint 
eigenlijk al met het planten 
van de bollen in de herfst. 
Dan word je in het voorjaar 
beloond met een kleurrijke 
lentetuin.
Een bloembol is geen fluit aan 
als je die zo ziet. Een soort ui, 
maar als je goed kijkt, kun je 
al zien waar straks het plantje 
uit gaat groeien en waar de 
wortels naar beneden gaan. 
Dit is de kant die je in de 
grond stopt. En dat doen we 

nu meteen natuurlijk, want 
de herfst is de beste tijd. 
Dan kun je in het voorjaar de 
eerste sprietjes uit de grond 
zien piepen en vanaf dat mo-
ment zullen jullie de vorming 
van blad, knoppen en het 
ontluiken van de bloemen op 
de voet kunnen volgen. Dat 
vergeet je nooit meer.

Planttijd van voorjaarsbollen
De beste tijd om bloembol-
len te planten is in oktober 
en november. Het is een leuk 
herfstklusje om samen te 
doen. Vanaf januari verschij-
nen de eerste bloemen. 
En hoe diep moet dat dan, 
zo’n bol in de grond? Twee 
keer zo diep als de bol hoog 

is en… met het puntje omhoog. Als de bollen 
in de grond zitten, geef dan meteen water. Zo 
kunnen de wortels zich snel ontwikkelen. 

Bloeitijd
Elke bloembol heeft zijn eigen bloeitijd. Op 
de meeste verpakkingen staat aangegeven 
wanneer dat is. In januari bloeien bijvoorbeeld 
winterakonieten en sneeuwklokjes, gevolgd 
door krokussen en irissen in februari. De eerste 
narcissen, hyacinten en blauwe druifjes laten 
zich in maart zien. Tulpen bloeien in april/mei 
en sieruien sluiten het bloembollenseizoen in 
juni af.

Dollen met bollen
Je kunt helemaal los gaan trouwens met 
het planten van bollen. Enige vervelende op 
Ons Buiten is dat konijntjes bollen wel lekker 
vinden. Dus als je ze niet diep genoeg in de 
grond stopt, worden ze opgevreten. Dit kun je 

Dollen met bollen



Elk seizoen vertrekken er tuinders van Ons Buiten. 
En dus komen er ook nieuwe tuinders bij! We 
geven deze ‘kersverse Ons Buitenaars’ graag een 
gezicht en stem in deze rubriek.
Wie: Sjef Gistmans, Lititia Hartman, Toon (9) en Bob (5) 
Laan Ons Buiten: Cornelialaan
Beroep: jurist (Sjef) en arts (Lititia)

Sjef en Lititia en hun twee zonen Toon en Bob zijn sinds deze 
zomer kersvers op Ons Buiten en hebben een huisje op de Cor-
nelialaan. Via de oppas van hun kinderen raakten ze bekend met 
het park. Toen ze de oppas een keer ophaalden van haar tuin-
huisje, raakten ze onder de indruk van ons mooie park. Dus ze 
werden lid van de vereniging en schreven zich in 2011 in op het 
park.
Sjef: ‘Na een bewogen periode van twee verhuizingen en een 
lange reis naar Australië met het gezin duurde het toch een tijd-
je voordat onze zoektocht naar een tuinhuisje serieus werd. De 
laatste verhuizing naar een bovenwoning ging gepaard met onze 
wens er dan wel een buitenplek bij te hebben. En toen hebben 
we dit fijne plekje gekocht.’
Lititia: ‘Deze beslissing voelt helemaal goed. We zijn ontzet-
tend blij met deze plek en iedere keer als ik het park op fiets, 
word ik ontzettend vrolijk. Nadat we de sleutel hadden ontvan-
gen, zijn we dan ook direct de eerste nacht blijven slapen met 
onze kampeerspullen. Daarna hebben we een slaapbank en een 
stapelbed aangeschaft en we slapen nu al weken op de tuin. 
De tuin heeft wel veel schaduw, maar biedt ook veel privacy en 
het is een spannende tuin voor de kinderen, met een klimboom 
achterin.’ 
Sjef: ‘Het huisje is best wel in goede staat, dus daar hoeven we 
gelukkig niet heel veel aan te doen. Het schuurtje valt echter 
bijna om, dus dat moeten we vervangen. En voor de toekomst 
zou het ook fijn zijn om onze telefoon op te kunnen laden en 
warm water te hebben. Dus dat wordt ons plan: een geiser en 
een goed zonnepaneel plaatsen.’
Lititia: ‘Twee dagen lang hebben we brandnetels en bramen-
struiken weggehaald en paden aangelegd. Nadat de brandne-
tels verdwenen waren, kwam er ineens van alles tevoorschijn. 
Sjef doet veel van het fysieke werk en heeft onlangs alle klimop 
uit de hulst getrokken. Dat is nu een fantastische klimboom ge-
worden. Ik vind het leuk om de tuin een beetje ruig en bossig te 
houden, maar we moeten toch nadenken welke bomen in de 
weg staan en misschien beter weg kunnen. Na de kunstmarkt 
kregen we ineens bezoek van de vorige eigenaars. Zij konden 
ons veel vertellen over de tuin en de geschiedenis. Zoals deze 
grote den naast ons huisje die een geplante kerstboom van hen 
blijkt te zijn. Maar goed, deze is nu enorm uit de kluiten gewas-
sen en de wortels vormen mogelijk een gevaar voor de fundering 
van ons huisje. We moeten daarom binnenkort maar eens met 
de bomencommissie praten.’
‘We hebben een heel fijn vakantiegevoel op het park; we  gaan 
nu regelmatig zwemmen in De Nieuwe Meer en de kinderen 
zijn  hier vrijwel de gehele dag lekker buiten aan het spelen. Ze 
klimmen in de bomen en rijden op de skelter rond. Heel fijn! Ook 
willen we binnenkort een surfplank aanschaffen. Lititia heeft 
vroeger veel gesurft en voelt het weer kriebelen…’

Kersvers
TEKST: ANNET VOGELAAR

BEEELD: JEROEN SCHEELINGS
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voorkomen door de bollen in potten te doen. 
Met een hoge rand. Een enkel konijn heeft de 
moed daar nog in te springen, maar de meeste 
echt niet!!

Tip
Als je van tekenen of schrijven houdt, maak 
dan je naam met bollen. Leuke verrassing voor 
je ouders, als die in de lente de tuin op komen 
lopen.
Met krokusjes kun je dat heel goed in het gras 
doen. Heb je er wel heeeel veeeeel nodig, maar 
superleuk natuurlijk. Leg ze nu vast op het gras 
in de letters van je naam. Dan kun je nog even 
afstand nemen om te kijken of het leesbaar is 
(wordt). Daarna met een schepje de gaatjes 
scheppen. Erin laten kukelen en klaar! Weer 
de aarde terug scheppen in de kuiltjes hoor, 
anders is het wel heeeel gemakkelijk voor de 
konijntjes om erbij te komen!

>>>>> Wist je dat Nederland vanuit  
het vliegtuig in het voorjaar er dus 
uitziet als een gestreepte deken? 
Alle bloembollen staan dan in volle 
bloei!
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Oproep

❧
Ons prachtige park bestaat al meer dan 
90 jaar. Geweldig toch? Dat komt door de 
inzet van vele vrijwilligers die activiteiten 
organiseren, het groen onderhouden en 
zorgen voor het dagelijks beheer. 

Na jarenlange inzet van de huidige 
bestuursleden is het tijd voor ‘nieuw 
groen’. Ons Buiten is daarom op zoek naar 
bestuursleden. Hieronder kun je lezen welke 
dat zijn en wat deze functies inhouden.

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur, zet de 
koers uit voor het tuinpark en zorgt ervoor dat die 
uitgevoerd wordt. Verder bewaakt de voorzitter de 
continuïteit en onderhoudt contacten met externe 
relaties op bestuurlijk niveau.

Secretaris
De secretaris bereidt verschillende vergadering voor 
en notuleert deze ook. Verder verzorgt de secretaris 
(de uitvoering van) tuinregistraties, overdrachten, 
ledenadministratie en correspondentie. Enkele 
vrijwilligers ondersteunen de secretaris bij deze taken.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het 
financieel beheer: begroting, budget- en kasbeheer, 
betalingen, het opstellen van jaarrekening en 
verzekeringen. Enkele taken hiervan worden 
uitgevoerd door de 2e penningmeester.

Meld je aan!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jan Pot. Je kunt een mailtje sturen naar voorzitter@
ons-buiten.nl of bellen: 0610194968.

HET BESTUUR BESTAAT VERDER UIT:

Bestuurslid Algemeen
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor in- en 
externe communicatie (nieuwsbrief, kwartaalblad), 
en is contactpersoon van activiteiten. Verder is dit 
bestuurslid aanspreekpunt voor bouwtechnische 
zaken en sleutelbeheer.

Bestuurslid Groen
Dit bestuurslid is verantwoordelijk voor het 
opstellen, coördineren en uitvoeren van het 
openbaar groenbeleid, onderhoudsplannen en het 
bomenbeleid van Ons Buiten. Dit alles gebeurt in 
samenwerking met relevante commissies, zoals de 
VFC (de verfraaiingscommissie).

2e penningmeester
De 2e penningmeester registreert de kantineomzet 
en afdrachten, verzorgt de schademeldingen en 
coördineert de verzekeringen.

Het bestuur wordt bijgestaan door verschillende 
medewerkers en commissies.
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Beeldig
Paul Pestman heeft het allemaal al uitgelegd. 

Wij waren natuurlijk al laaaaaaang superhip met 
onze Tiny houses. Vertel ons niet hoe dat 

allemaal moet natuurlijk. En hoe tiny kun je zijn? 
Zie hier de architectonische hoogstandjes op 

Ons Buiten.
FOTOGRAFIE: JEROEN SCHEELINGS

❧
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PLANTENHERKENNINGSAPP
Ken je dat? Je ziet een plant en je hebt geen idee 
wat het is, maar je bent verkocht en wil hem of 
haar. Hoe kom je er nu achter wat het is? Jawel: 
hiervoor is er een app ontwikkeld. Je maakt een 
foto van de plant en de app doet de rest. Je krijgt 
de naam (latijnse) en een boel informatie erbij! Het 
is wel zaak de foto nauwkeurig te maken. Je moet 
ervoor zorgen dat er niet te veel ‘ruis’ bij zit. Dus 
het liefst tegen een lichte achtergrond fotografe-
ren. Maar hé de app is gratis en helpt je dus altijd 
uit de brand. 

PLANTENNET (gratis te downloaden)

 

Tips & Trends

TIP!
Er zijn nog 
veel meer 
apps te vinden 
over planten-
kennis. Je 
kunt zelfs 
spelletjes 
spelen waarin 
je elkaar uit-
daagt. Zo iets 
als wordfeud, 
maar dan met 
planten. 

BUNKER
Er was eens een boerderij. En lang lang geleden 
toen ik geboren werd, brandde die af. Precies op 
die dag. Nu was dit niet zomaar een boerderij, nee: 
het was het ouderlijk huis van mijn moeder, alwaar 
zij met haar elf broertjes en zusjes is opgegroeid.
Mijn moeder lag mij in Amsterdam eruit te persen 
en in de Achterhoek waren ze met man en macht 
de boel aan het blussen. Dat heeft niet geholpen.
Helemaal niets was er van over. Mijn opa zei tegen 
zijn vrouw toen hij hoorde van mijn geboorte: ‘Zo 
zie je moar (maar) weer moeder, dat er na tegenslag 
altiet (altijd) weer iets moois begint.’
Dat is waar, maar ze zaten nu wel zonder boerderij. 
Alle kinderen die nog thuis woonden, werden bij 
de buren ondergebracht en er werd ‘gewoon’ een 
nieuwe boerderij gebouwd. Een stuk verderop.
Toen die klaar was, ging het leven daar weer verder 
met melkkoeien, trekpaarden, kippen, een moestuin 
en natuurlijk een grote hooizolder.
Van het oude rondeel, zoals de oude boerderij door 
de buurt genoemd werd, was alleen nog een stuk 
betonnen vloer over. Het oude voorhuis. Omringd 
door metershoge bomen die de brand hadden 
overleefd.
Toen een broer van mijn moeder ouder werd en 
zijn andere broer de nieuwe boerderij had over-
genomen, vond hij dat er iets moest gebeuren met 
dat mooie stuk land. Maar er mocht door allerlei 
regelgeving niet meer op gebouwd worden. Wat 
ging ons Jan doen? Hij ging graven. Hij ging een 
bunker bouwen, helemaal onder de grond met 
alleen aan de voorkant een deur en aan de achter-
kant een laag raam met uitzicht op de weilanden. 
Binnen een houtkachel, met de grote stoel van opa 
ervoor. Een grote tafel met stoelen eromheen en 

een minikeukentje. Dit zou de plek worden voor de 
familie om samen te komen.
En tot op de dag van vandaag komt de familie hier 
samen op verjaardagen of gewoon om eens fijn te 
kamperen. Een bunker dus, daar wou ik heen.
Er is namelijk een ontzettend leuk boekje te krijgen 
met de merkwaardige titel Cabin Porn. Het is 
een boek ter inspiratie om ergens in de middle 
of nowhere een huisje te bouwen. Bovengronds, 
ondergronds of waarom niet: gewoon boven in een 
boom. Al deze prachtige minihuisjes staan voor-
namelijk in landen met veel natuur: Amerika, Zwe-
den, maar ook Thailand en Frankrijk. Ze dachten 
natuurlijk: dat hebben ze in Nederland niet. Nou, 
mooi wel dus. In de Achterhoek!
Ook als je geen groot stuk land bezit, is dit een heel 
leuk boekje. Ter inspiratie voor je volkstuintje of 
gewoon om fijn in weg te dromen. 

Cabin Porn, Penguin Books
16.50 euro
verkrijgbaar bij Athenaeum Nieuwscentrum

WINTERKLAAR
Er is dit jaar heel wat gebabbeld over al het onheil 
rondom Ons Buiten. Vooral de toestanden op de 
parkeerplaats waren onderwerp van gesprek. Nu 
we allemaal weer richting stad trekken, is het mis-
schien wel een idee om tijdens de winter je tuin 
een beetje te verlichten. Menigeen heeft al lampjes 
rondom het domein geplaatst. Koop nu nog snel 
even wat solarverlichting, zodat inbrekers wellicht 
worden afgeschrikt. Voorkomt teleurstellingen als 
we straks in het voorjaar weer ons land betreden.

 

>>>
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Tips & Trends
TIP!
Wij hebben 
huisjes die 
veel groter 
zijn dan de 
echte Tiny 
houses. Kijk 
op de diverse 
websites om 
inspiratie te 
krijgen voor 
een optimale 
inrichting.

TINY HOUSES
Er zijn niet alleen boeken uitgekomen over The tiny 
house movement die ontstond in Amerika, na de 
bankencrisis. Ook verschillende tijdschriften be-
steden er aandacht aan. Zo interviewt het tijdschrift 
Flow (‘een tijdschrift zonder haast, over klein geluk, 
andere keuzes en simpeler leven’) drie mensen die 
zelf een minihuis hebben gebouwd. 
In Nederland speelde de crisis ook een rol bij deze 
nieuwe rage om minihuisjes te bouwen, maar de 
beweging is hier vooral gericht op duurzaamheid. 
En de groep is hier nog maar klein: veel creatievelin-
gen en mensen met geld. 
Een Tiny house is een duurzaam gebouwd huisje 
van maximaal 24 vierkante meter. Verder is het 
huisje veelal zelfvoorzienend. De drie huisjes in 
dit artikel zijn overigens wel heel iets anders dan 
de schitterende exemplaren die je in het boek 
Cabin Porn vindt. We hebben het hier over Hollands 
praktisch: met wielen eronder, zodat je steeds weer 
kunt ophoepelen. Want de gemeentes in Neder-
land gedogen Tiny houses, maar meestal niet voor 
lang. Een avontuurlijk leven dus. Down to Earth, 
een blaadje van milieudefensie, heeft ook een 
artikel over kleine huisjes. Ha grappig: eenzelfde 
interview met een van de drie mensen in Flow! Dit 
is alleen een serieuzer artikel. Zo’n 35.000 euro 
eigen geld heb je nodig om zo’n mooi zelfvoor-
zienend, duurzaam huisje te bouwen, want 
hypotheken voor een Tiny house worden hier nog 
niet verstrekt. Meer weten, zien, of lezen?
•In Almere worden Tiny houses gebouw naar prijs-
winnende ontwerpen. Bezoekers zijn welkom om 
de bouw te volgen: bouwexpo-tinyhousing.nl.
•tinyhousenederland.nl: met veel info over waar in 
Nederland huisjes staan en mensen bezig zijn met 
projecten.
•woonpioniers.nl
Flow #6
7,50 euro
Down to Earth #36
1,99 euro
Verkrijgbaar bij Athenaeum Nieuwscentrum

VVOGELHUISJES
De allerkleinste huisjes op 
Ons Buiten zijn natuurlijk 
de vogelhuisjes. Nu het 
weer winter wordt, kunnen 
we helemaal los. In het 
kader van de architectuur-
special van dit nummer hier 

een aantal ideetjes ter inspiratie. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of je kunt een huisje 
bouwen van oud materiaal. Zodat we in 
het voorjaar weer kunnen genieten van het 
jonge kroost. Door het warme najaar zijn 
ze nog lang niet toe aan extra voeding. Wij 
bouwen vast aan het nieuwe voorjaar. Zie 
hier de mogelijkheden. 
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Vanaf 1978 tuiniert Ida op ‘het nieuwe stuk’ van Ons Buiten. 
Ze was destijds ‘pionier’, samen met man Jan en dochters 
Jolanda en Sandra. Sinds Jan tien jaar geleden overleden is, 
brengt Ida veel tijd door met twee andere ‘pioniers van het 
eerste uur’.

 

Uit de oude doos

De pioniers van 
de goudkust

Beginperiode op de kale vlakte. 
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TEKST: ANNET VOGELAAR
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN IDA

De pioniers van 
de goudkust

‘Voordat we ons eigen tuinhuisje kre-
gen, kwamen mijn man en ik al 
jaren op de tuin. Mijn schoonou-
ders hadden hier namelijk ook een 

huisje.  Omdat we op tweehoog woonden in Oud- 
West kregen we toen onze dochters ouder werden 
ook behoefte aan een buiten. Toen hebben we ons 
ingeschreven. Na een poosje kregen we bericht van 
het bestuur dat er een nieuw stuk bij het park werd 
aangebouwd en dat er een plek voor ons vrijkwam op 
de hoek aan de Jacobalaan. Dat was in 1978. Onze 
dochters Sandra en Jolanda waren toen 10 en 15 jaar. 
Dit huidige huisje hebben we toen als bouwpakket 
neer laten zetten en de binnenkant zelf ingebouwd 
met hulp van vrienden en familie - want dat scheelde 
weer geld. Vroeger was het huisje nog in houtskleur, 
maar later hebben we gekozen voor een kleurtje. 
Verder is alles van binnen nog helemaal hetzelfde als 
vroeger en ik vind dat wel prima, 
want ik zit mijn tijd hier wel uit.’

De goudkust
‘Vroeger noemde de tuinders ons 
nieuwe stukje ook wel ‘de goud-
kust’ vanwege al die nieuw gekochte huisjes. Daar 
moest je toch wel poen voor hebben, ging men 
van uit. Maar dat was voor ons ook duur hoor, we 
moesten er hard voor werken. 
Mijn man Jan is tien jaar geleden overleden op zijn 
66e.  Hij was altijd degene die heel veel werkte in 
onze tuin en de tuin is na zijn overlijden nooit meer 
zo mooi geweest.’

Samen pionieren 
‘Samen met  26 nieuwe tuinhuisbewoners werden 
wij de pioniers van het nieuwe stuk op Ons Buiten. 
We hebben elkaar allemaal in die beginperiode leren 
kennen en een bijzondere hechte band met elkaar 
opgebouwd. We deden heel veel met elkaar en had-
den de grootste lol. Heel bijzonder. We gingen met 
elkaar op vakantie en hebben een ontzettende goede 
tijd gehad - onenigheid hadden we nooit. Er was een 
Siciliaanse man bij die samen was met een Neder-
landse dame. Na een dag aerobics op het veld wer-
den we door deze Italiaan uitgenodigd om bij zijn 
huis in Sicilië op bezoek te komen met zijn allen. En 

dat hebben we toen ook gewoon gedaan. Leuk hè?
En we hielpen elkaar met van alles en nog wat. Mijn 
man hielp iedereen altijd met het vastzetten van de 
zonnepanelen op het dak. Die herinneringen van 
toen, daar teren we nog steeds op.’

Het tuindersgevoel
‘In het begin kwamen we vooral in de weekenden 

op de tuin en de hele schoolvakan-
tie. In die tijd woonde iedereen voor 
lange tijd op de tuin en het laantje 
was altijd gevuld met kinderen en 
gezelligheid. Toentertijd had je ook 
nog de  kruidenier op het veld. Dat 

was een poeliersfamilie die altijd van die lekkere 
kippen verkocht. Heerlijk was dat… Ik mis dat toch 
wel een beetje hoor, die reuring. Het is nu zo veel 
rustiger geworden op het park.
Later werd mijn man steeds benauwder, want hij had 
longfybrose. Daardoor gingen we steeds vaker naar 
de tuin en uiteindelijk verhuisden we naar Osdorp, 
naar een woning op de begane grond. En daar woon 
ik nu nog steeds. Met mijn brommertje ben ik vanaf 
de tuin binnen tien minuten thuis.’

Actief op de tuin
Ida en haar man Jan waren actieve tuinders. Ida 
maakte jaren deel uit van de schoonmaakploeg van 
de kantine en haar man Jan was actief binnen de 
verfraaiingscommissie. Deze commissie houdt zich 
bezig met het onderhoud van de tuinen en wat je wel 
en niet mag doen op je tuin.
Ida: ‘Ik heb het idee dat mensen nu veel meer ruimte 
krijgen op hun tuin. Niet altijd ten goede hoor, want 
je ziet er soms tuinen tussen waar jaren niets aan 
gedaan wordt.’

Wie: Ida Riessen
Op de tuin sinds: 1978
Waar: Jacobalaan
Kinderen: Jolanda en Samdra
Kleinkinderen: twee

DE GOUDKUST, DAAR 
MOEST JE TOCH WEL 
POEN VOOR HEBBEN
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De meiden op Ons Buiten
‘Toen we op het park kwamen, was onze oudste doch-
ter al 15, en die vond het park maar niets. Zij was al 
vrij snel met heel andere dingen bezig en kreeg een 
vriendje met wie ze veel buiten het park rondhing. De 
jongste van 10 heeft wel heel veel tijd doorgebracht 
op het park, en ook veel vrienden ge-
maakt. Zij deed mee aan de zeskamp 
en alle leuke kinderactiviteiten die 
werden georganiseerd. Er was voor 
de kinderen zo veel te doen en dat is 
er gelukkig nog steeds.’

Zwemmen in het meer
‘Vroeger gingen we regelmatig naar de surfschool. 
We waren toen lid van die club en hadden de sleu-
tel van het hek. Dan gingen we daar lekker aan het 
water zitten met wat lekkere hapjes die we deelden. 
Wij surften niet, maar we genoten ervan om daar 
te zwemmen als het mooi weer was. Ook bij de 

jachthaven kwamen we regelmatig. Mijn dochter 
en schoonzoon hadden daar een lange tijd hun boot 
liggen in de zomerperiode.’

Samen eten met de dames
‘Van de oude bewonersgroep van het nieuwe stukje 

zijn we nu nog met drie dames over. 
Samen hebben we het heel fijn. Sinds 
een paar jaar eten we vrijwel ie-
dere avond samen op de tuin en we 
houden elkaar vaak gezelschap. Want 
alleen eten is toch helemaal niet fijn. 

En iedere vrijdagavond doe ik mee aan het klaver-
jassen. Gisteren kreeg ik toevallig de slemielenprijs 
(de verliezersprijs) na het klaverjassen. Dat was een 
vijfde van een staatslot.’

Vlak bij de snelweg
‘Ik zit met mijn huisje heel dicht bij de snelweg, 
maar ik hoor deze eigenlijk allang niet meer. Ik ben 

GISTEREN KREEG IK 
DE SLEMIELENPRIJS

Uit de oude doos

LInksboven: Het 
huisje net klaar, let 
op de kale over-
kant en de weg. Nu 
inmiddels behoorlijk 
begroeid.
Linksonder: Alle 
mensen van het 
nieuwe stuk samen 
op de foto tijdens 
een Amsterdams-
Jordanese feest-
avond. Rechts: Ida 
en Jan voor hun 
huisje. 
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Naam: Wim de Waard 
Functie:  Lid van de BOB (Behoud Ons 
Buiten)
Woont: Aan de Berthalaan

‘Sinds 2014 tuinier ik bij Ons Buiten, met 
Annemarie die in het vorige nummer van 
Ons Buiten stond. Ik vind het tuinpark 
bijzonder vanwege het groen en de 
liefde voor de tuinen, maar ook vanwege 
de identiteit. De tuinders zijn trots op 
hun mooiste park van de stad. Daarom 
ben ik sinds dit jaar lid van de BOB, de 
werkgroep die zich inzet voor het behoud 
van Ons Buiten. De gemeente heeft 
plannen voor het bebouwen van groene 
gebieden in Amsterdam. Ik begrijp dat er 
woningen bij moeten komen, want ik werk 
bij een woningcorporatie en weet alles van 
wachtlijsten en het schrijnende tekort aan 
betaalbare woningen. Maar ik vind ook dat 
er voldoende groen moet blijven. En dat 
er geen volkstuinen voor moeten worden 
opgeofferd.
Met de BOB bekijken we hoe we de 
gemeentelijke besluitvorming kunnen 
beïnvloeden. Ik probeer de zaken dan 
altijd zo concreet mogelijk te maken. Als 
we bijvoorbeeld inspreken, dan moeten 
we weten wie dat gaat doen en met welke 
ondersteuning. Ik beleg vergaderingen 
en maak de actielijsten. En ik leg 
contacten op het park om meer mensen 
te enthousiasmeren om zich in te zetten 
voor het behoud. Een volgende opdracht is 
ervoor te zorgen dat we ons bestaansrecht 
behouden; dat lukt wanneer Ons Buiten 
een logisch onderdeel is van de stedelijke 
ontwikkeling en tegelijkertijd zijn groene 
en sociale karakter behoudt. We kunnen 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat scholen 
op Ons Buiten natuuronderwijs krijgen. Zo 
zijn we een meerwaarde voor de stad.
Er komen nu plekken vrij in het bestuur. Ik 
neem mijn pet af voor de mensen die dit 
werk zo veel jaar hebben gedaan. Nu is tijd 
voor nieuwe mensen. Als we allemaal ons 
steentje bijdragen, wordt het voor iedereen 
op Ons Buiten nog leuker.’

BOB 
Bekende Ons Buitenaars

er helemaal aan gewend geraakt. Maar het scheelt 
natuurlijk wel dat er nu zo veel bomen bij zijn ge-
komen in vergelijking met vroeger. Het gekke is dat 
we eigenlijk nooit over het verkeerslawaai klaagden,  
maar dat we dat bijvoorbeeld wel deden over de her-
rie die de kikkers maakten in de sloot... Daar krioel-
de het vroeger van en die geluiden mis ik nu eigen-
lijk wel weer een beetje!’

De modernisering 
‘Vroeger waren uiteraard best veel dingen anders 
dan dat we ze nu kennen. We hadden toen nog geen 
zonnepanelen en brachten onze accu’s naar het ac-
cuoplaadpunt. Dat was op het grote veld in het kleine 
huisje naast de bibliotheek. 
En bij gebrek aan een rioleringssysteem hadden we 
een sceptictank die ons heel veel verstoppingspro-
blemen bezorgde; vreselijk was dat. Toen de riole-
ring uiteindelijk kwam, was dat voor ons een genot. 
Wat leven we tegenwoordig toch in een luxe…’



Over (vakantie)huisjes
Soms gaat er heel veel mis...
Dit jaar was er besloten naar Duitsland op vakantie 
te gaan. Dat hadden de kinderen overigens niet 
bedacht en ik ook niet.
Maar goed.
We waren al vaak in Berlijn geweest en ja, dat is een 
heel leuke stad. 
Maar ik had zo graag de zee gezien, ik had zo graag 
de mediterrane zon gevoeld, ik had zo graag verse 
pasta gegeten en ik had zo graag loom van de lunch 
een dutje willen doen in een hangmat.
Nee: Duitsland.
Oké, we zijn allemaal de beroerdste niet. We gingen 
plannen maken. En natuurlijk werd het steeds leuker 
en we kregen steeds meer zin. Helemaal toen ik een 
klein huisje in Berlijn gevonden had met een tuin en 
een zwembadje. Jaaa, dit leek toch werkelijk op een 
zomervakantie!
Op een zaterdagochtend pakken we de auto vol en 
gaan op weg. Berlijn is per slot van rekening maar 
zes uurtjes rijden. De stemming zit er goed in. Over 
de Duitse grens komt het echte vakantiegevoel: 
‘Kijk! Allemaal auto’s met een Duits nummerbord!’ 
Na de nodige uurtjes rijden en een gezellige lunch-
stop naast de snelweg, zijn we bijna op de plek van 
bestemming. 
Rusteloos kijken we om ons heen. De buurt is 
unheimisch stil. Verlaten. Als we zijn aangekomen 
bij de juiste straat stappen we uit. Warm, doodstil. 
Het gevoel dat mensen achter de gordijnen naar je 
gluren. Ons huisje blijkt een schuur in de tuin van 
Herr und Frau Schmidt te zijn, een degelijk gepen-
sioneerd echtpaar. We moeten door hun tuin lopen 
om onze schuur te bereiken. Ah: daar komen Herr 
und Frau Schmidt net aangelopen. Als welkomst-
geschenk hebben ze drie flessen in hun armen: wc-
reiniger, afwasmiddel en anti-kalk voor de douche. 
‘Oh, danke schön’, zeg ik nog.
‘Kunnen we hier in de buurt wat boodschappen 
doen?’ ‘Ja hoor, rechts een Lidl, en een Aldi en links 
een Kaiser en een Netto. En nee daar kun je niet 
heen lopen, dat is even rijden met de auto en nee 
verder is er helemaal niets in de omgeving’. ‘Nichts’. 
‘O danke schön’.
We gaan alle supermarkten langs, de een is nog 
erger dan de ander, maar de laatste, de Kaiser, is wel 
oké. We halen een paar flinke tassen vol, want jon-
gens, barbecue vanavond, en gaan snel terug naar 
het ‘huisje’, want de jongens willen zwemmen.
Als we terugkomen, ligt Frau Schmidt in ons zwem-
bad. In turquoise bikini. Luid lachend. 
Bedremmeld gaan we in een hoek van de tuin zitten. 
‘Is dit normaal?’
Flessen bier en cola en een schaal met pistache-
nootjes maken het vakantie.
We gooien wat over met een balletje. 

Ah gelukkig: Frau Schmidt verlaat het bad. De jon-
gens maken aanstalten om te gaan zwemmen. Maar 
dan komt Herr Schmidt onze richting uit. 
‘Ja Gutenabend’. Of we het heel erg vinden dat zij 
de barbecue vanavond gebruiken, want ja, ze krijgen 
gasten…
Ik krijg de slappe lach. We krijgen allemaal zo vrese-

Moes & Meer
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lijk de slappe lach. Nou ja pfff…Het zij zo.
Als de jongens hebben gezwommen en weer blij zijn, 
en wij goed geluimd na een fles bier, besluiten we 
naar een restaurant te lopen dat we heel in de verte 
hebben zien liggen. Antica Pizzicheria. Een ITAL-
IAANS restaurant. We eten voorgerechten, caprese, 
meloen, parmaham, bruschetta met tomaat, en dan 
verse pasta, gnocchi met boter en salie, lasagne, 
zomerpaddenstoeltjes, saltimbocca en weet ik wat 
allemaal voor lekkers. We zitten op een heerlijk 
groot terras onder grote bomen, er staan oleanders 
in kuipen en er hangt een gezellige sliert gekleurde 
lampjes. De obers steken kaarsen aan en laten de 
wijnkelder zien en dan is er ijs: grote bollen met 
parapluutjes en koffie met overheerlijke grappa. We 
wanen ons heel even in Italië...
Giechelend en voldaan lopen we in het donker terug 
naar onze schuur.
’s Nachts om 05.10 uur word ik wakker door gerom-
mel vlak bij het huis. Ik hoor gesluip langs ons raam. 
Kort daarop hoor ik water uit een gieter: de planten 
worden water gegeven. Ik zucht.
De volgende dagen zijn we héél veel op pad. Daar 
worden we min of meer toe gedwongen, want pri-
vacy is Herr und Frau Schmidt vreemd. We gaan de 
stad in, fietsen, zwemmen in de vele meren, lunchen, 
lopen ons suf en zien vreselijk veel. Dineren doen we 
ook zo veel mogelijk buitenshuis.
Maar als ik op een ochtend de ontbijttafel wil gaan 
dekken, buiten in de tuin, zie ik aan de waslijn tussen 
onze handdoeken een verfrommelde onderbroek 
hangen, kletsnat, en niet van ons. Verdomme, denk 
ik.
Nou is het klaar. We pakken onze spullen en rijden 
met een rotgang terug naar Amsterdam. Tschüss!
’s Avonds zitten we heerlijk in onze eigen tuin. Het 
is warm, en honderden sjalotten en uien liggen klaar 
om geoogst te worden. Overwelmende geuren van 
de bakken met salie, rozemarijn en tijm. Tomaten, 
pepertjes, bonen, bieten: alles staat er prachtig bij. 
En dan nog al die bloemen. We eten een heerlijk 
maal in ons eigen paradijs.
De volgende dagen oogsten we de uien. Grote en 
kleine witte, grote en kleine rode. En honderden 
kleine sjalotjes. Die ga ik inmaken en hier volgt het 
(jawohl!) recept.

Sjalotjes in azijn
1 kilo sjalotjes
2 flessen azijn
20 gr zout
10 peperkorrels
1 rode peper
teentje knoflook
jeneverbessen
mosterdzaad/korianderzaad
één of meerdere van deze kruiden: salie, laurier, 
dragon, dille

Oké, dat is dus wel een klusje: ‘even’ al die sjalotten 
schoonmaken. De voor- en achterkant snij je eraf. 
Dan haal je zijn buitenste velletje (rok) eraf.
Giet anderhalve liter water in een grote bak en doe 
daar 20 gram zout bij. Kieper de sjalotten erin. De 
uien moeten onder water blijven staan, dus mis-
schien moet je er iets zwaars opzetten, bijvoorbeeld 
een bord met stenen.
Minimaal 24 uur laten staan.
Kook een hoeveelheid glazen potten uit met hun 
deksels. Deze laat je uitlekken op een schone 
theedoek tot gebruik. Nu kook je twee flessen azijn. 
Verdeel de uien en de kruiden over de potten. Ik heb 
hierboven een ‘hele waslijst’ geschreven, dat kan, 
maar je kunt er ook een paar doen. Laat de gekookte 
azijn een beetje afkoelen en giet dan de potjes vol. 
Als je ze iets zoetig wilt, doe je in elke pot nog een 
schep suiker. Draai de deksels stevig dicht en zet ze 
op hun kop om vacuüm te zuigen. Als ze wat afge-
koeld zijn, zet je ze weg op een donkere plek (kast). 
Na een maand of twee kunnen ze op tafel!

Kappers
Toen we terugkwamen uit Duitsland stond de hele 
tuin vol met bloeiende Oost-Indische kers. Als de 
bloemetjes hiervan zijn uitgebloeid, blijven er groene 
balletjes over. Deze kun je ook oogsten! Ik had een 
heel vergiet vol.
Deze balletjes kun je op dezelfde manier inmaken als 
de sjalotten. Ik denk niet dat er verder veel kruiden 
bij hoeven, want de Oost-Indische kers heeft een 
heel eigen smaak.
Je laat ook dit een paar maanden staan en zie: je 
hebt je eigen kappers. Lekker voor op een salade 
bijvoorbeeld.



Zelfpluk 2016
19 september t/m 30 oktober
Landgoed de Olmenhorst 
organiseert voor de 23 ste keer 
de Zelfpluk. Boomgaarden vol 
biologische appels en peren om 
zelf te plukken. Van 19 september 
t/m 30 oktober (of tot de bomen 
leeggeplukt zijn). Doe wel je 
kaplaarzen aan. 
Maandag t/m donderdag 10.00 – 
18.00 uur
Vrijdag 10.00 – 21.00 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur
Zondag 11.00 – 17.00 uur

Agenda
  Maand  Dag  Activiteit    Aanvang

1  oktober zaterdag overdrachten*    09.00 uur
3  oktober maandag bestuursvergadering   20.00 uur
31  oktober maandag laatste dag baggeren en 
      inleveren baggerbriefje 
7  november maandag bestuursvergadering   20.00 uur
27  november zondag  sinterklaasfeest   13.00 uur
5  december maandag Sinterklaas  
6  december dinsdag bestuursvergadering   20.00 uur
10  december zaterdag algemene leden vergadering alv 13.00 uur
17  december zaterdag kerstbloemschikken   12.00 uur
18  december zondag  kerstklaverjassen   12.00 uur
25  december zondag  1e kerstdag   
26  december maandag 2e kerstdag  
 
2017    
1  januari  zondag  nieuwjaarsdag  
8  januari  zondag  nieuwjaarsreceptie   14.00 uur

Lisserweg 481
2165 AS Lisserbroek

PINT Bokbierfestival
Vrijdag 28 tot en met zondag 30 
oktober
Het grootste bierfestival 
van Nederland vindt plaats 
in Amsterdam: het PINT 
Bokbierfestival. Bierliefhebbers 
zijn gedurende drie dagen 
welkom in de Beurs van Berlage 
om de lekkerste bokbieren 
van eigen bodem te proeven 
(ongeveer 50!) en te genieten van 

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigin-
gen de vitrines, aanplakbiljetten en de Nieuws-
brief.

Opmerkingen
•Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op 
afspraak. Neem contact op met de secretaris, bij 
voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.

•Aspiranten (toekomstige leden) kunnen zich 
op de 1e zaterdag van de maanden april t/m 
september inschrijven. De eerstvolgende moge-
lijkheid is 1 april 2017. Zie voor verdere informatie 
onze website www.ons-buiten.nl.

Toelichting
*Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op 
uitnodiging.

livemuziek.
28 okt 17.00 – 23.00 uur
29 okt 12.00 – 23.00 uur
30 okt 12.00 – 19.00 uur
Beurs van Berlage 
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam

Amsterdamse bos
Woensdag 19 oktober 
Herfstavondwandeling met de boswachter
Loop met de boswachter mee door het donkere, 
herfstige bos. De boswachter vertelt onderweg over 
het bos en de herfst. Na afloop koffie en warme 
chocomelk. Start op de grote parkeerplaats van de 
Geitenboerderij. Voor iedereen die graag lang wil 
wandelen.
Start: 19.00
Aanmelden: 020-5456100 
Kosten: € 5,50 p.p. (graag gepast en contant 
betalen)

Zaterdag 29 oktober
Nacht van de Nacht
In het kader van de landelijke 'Nacht van de Nacht' 
kun je zaterdagavond 29 oktober deelnemen aan 
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Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Kan ik in september of oktober nog iets 
zaaien? 
Je kunt tweejarige planten zaaien, zoals stokroos, 
vingerhoedskruid, kaardenbol, duizendschoon en 
vele andere tweejarigen. Vaak vind je de zaaitijd op 
de verpakking. Sommige vaste planten moeten direct 
worden gezaaid, omdat de kiemkracht snel afneemt. 
Dit geldt voor de brede lathyrus, aardaker (ook een 
lathyrus), bomen zoals appel, de pitten, kastanje, 
beuk et cetera. Deze zaden hebben de koude periode 
nodig om in het voorjaar te kiemen.

Het pad buiten mijn tuin blijft maar onkruid 
voortbrengen. Wat kan ik doen zodat ik 
minder vaak hoef te schoffelen? 
We hadden een zomer met veel regen. De onkruiden 
en dan vooral het straatjesgras laat zich niet weg-
schoffelen; het zet zich direct vast in de vochtige 
grond. Onkruidgroei kun je vertragen door met azijn 
te sproeien. Het is het beste om te schoffelen als de 
bodem droog is - zoals in september. Na het schof-
felen kan de zon de plantjes verbranden. Twee keer 
achter elkaar schoffelen is aan te raden om de planten 
geen kans te geven zich opnieuw vast te zetten.

Mijn tomaten zijn helemaal bruin geworden. 
Hoe komt dit? 
Dit komt ook door de vochtige zomer: Phytofthora is 
dit of aardappelziekte; je kunt hier niets tegen doen. 
De tomaten worden door deze schimmel in enkele 
uren bruin. Voer het loof af en gooi het niet op de 
composthoop!

Moet je lavatera elke drie á vier jaar vervang-
en? 
Ik heb een struik die helemaal ‘houtig’ is geworden 
en dit kreeg ik als advies.  Dit stimuleert de ver-
koop. Lavatera groeit in Nederland door. De struikjes 
steeds terugknippen tot op het levende hout waar nog 
blaadjes zitten. U krijgt dan een compact struikje. 
Voor brem geldt hetzelfde. Na de bloei terugknippen 
tot nog levende groene delen. Wordt behandeld in de 
snoeicursus.

Wat moet ik in de herfst snoeien? 
Vanaf oktober: fruitbomen behalve de kersenfamilie, 
zoals pruim, abrikoos en perzik, vormsnoei en dun-
nen van heesters zoals hazelaar, boerenjasmijn et 
cetera. Komt ook in de snoeilessen aan de orde.

De frambozenstruiken in mijn tuin zaaien 
zichzelf uit. Prima, maar moet ik ook af en 
toe een oude struik weghalen? 
Waarschijnlijk bedoel je worteluitlopers; die moet je 
behouden voor het volgende jaar en de oude planten 
weghalen, omdat die minder opbrengst geven.
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een wandeling door het donkere 
bos. Het bos is 's avonds donker 
en heel stil, of toch niet? Ga mee 
en wandel met de boswachter 
door het bos. Na afloop warmen 
we op bij de open haard. 
Kosten: € 5,50 (incl. drankje) per 
persoon (graag gepast en contant 
betalen)
De wandeling om 19.00 uur is 
voor gezinnen, de wandeling 
om 21.00 uur is alleen voor 
volwassenen. 
Vooraf reserveren bij de 
Boswinkel: 020-5456100.

Zondag 20 november
Pure markt
De Pure Markt vindt plaats 
in Park Frankendael, het 
Amstelpark, het Beatrixpark (allen 
in Amsterdam) en de markt staat 
dit jaar nu ook vier keer in het 
Amsterdamse Bos, op de paden 
rondom De Boswinkel.
De Pure Markt staat voor:
lekker eten en drinken, 
regionaal en seizoensgebonden 
ambachtelijkheid, creativiteit, 
duurzaamheid, gezondheid
en gezelligheid. De markt is 
gratis toegankelijk. De Pure 
Markt is een reizende markt 
met een aantal vaste locaties 
binnen Amsterdam en wisselende 
locaties daarbuiten. De markten 
vinden op zondag plaats.

De oeverlanden
5 november
Natuurwerkdag o.l.v. Carla 
Peperkamp en Rein Cremer. 
11.00-16.00 uur
Aanmelden op www.
natuurwerkdag.nl
Themarondleidingen 2016 & 
Zondagrondleidingen
Een maal per maand staat 
een van onze rondleiders 
voor u klaar met een speciale 
themarondleiding. Aan de hand 
van zijn of haar expertise maakt 
u kennis met een speciaal 
deel van onze collectie. De 
rondleidingen starten om 14.00 
uur. Deelname € 3,50. Vooraf 
reserveren is niet mogelijk. Voor 

een volledig overzicht zie de 
themarondleidingenpagina.

Hortus Botanicus
Iedere zondag kunt u in de 
Hortus deelnemen aan een 
instaprondleiding. Onze gids 
neemt u dan mee langs de 
highlights van de Hortuscollectie 
en haar geschiedenis. 
Deelname is gratis. Maximaal 15 
deelnemers per rondleider. De 
rondleiding start om 14.00 uur. 
Meld je aan bij de portier dat je 
deel wilt nemen.

Snoeilessen 2016-2017
Op 29 oktober om 14.00 is er 
een informatiebijeenkomst over 
de snoeilessen 2016-2017, in of 
bij de kantine van Ons Buiten. 
Je krijgt dan advies over de 
snoeidag en een overzicht van 
de zeven lessen. Verder kun je 
al je vragen kwijt. Inhoud van de 
lessen:achterstallig onderhoud, 
snoei van druif, winterstek 
snijden, snoei van heesters 
en bomen, rozen-bramen-
frambozen en Japanse wijnbes. 
Snoei van fruitbomen komt 
nog een keer na 12 november 
aan de orde. De lessen starten 
op zaterdag 12 november om 
9.00. Maar deze eerste keer 
NIET bij Ons Buiten, maar in 
Wognum. We snoeien hier in 
de boomgaard van de familie 
Konijn. Deze zaterdag staat 
in het teken van fruitbomen 
snoeien. Deze snoeidag is uniek 
en komt twee keer per jaar voor. 
We zijn tot ongeveer 15.30 uur 
bezig. Neem je eigen lunch mee, 
maar er is soep, koffie en thee. 
Voor meer informatie: 
hoogstamfruitnh.com.

Kom je op 29 oktober om 14.00 
uur? Wil je dat dan aan me 
doorgeven? Dat kan per
e-mail: gangbaar-37@hetnet.nl,  
of telefonisch: 020- 6164759 of 
bij mijn tuin aan de Linalaan 240.
Groet Gerard. 
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Boven: De reuzenberenklauw houdt van verstoorde voedselrijke vochtige grond en kan tot vier meter hoog worden.
Onder: De prachtige bloeiwijze van de reuzenberenklauw trekt veel zweefvliegen aan.



Mijn dochter 
is - zoals veel 
hedendaagse 
tv-kijkertjes - een 

enorme fan van het programma 
‘Freek in het wild’. Bioloog Freek 
vertelt hierin met groot enthou-
siasme en gemak over de raarste 
gewoonten van spinnen, slangen, 
schorpioenen en pissebedden. 
Het werkt aanstekelijk, en in 
zijn nieuwste show staan de (nu 
nog jonge) toekomstige biologen 
klaar om het enig juiste antwoord 
te geven op lastige vragen. Mijn 
dochter mag zelfs langer opblij-
ven om Freek te zien... Samen 
doen we mee met de quizvragen. 
Herhaaldelijk liggen we in een 
deuk om de namen van dieren die 
we nog niet kennen. Hilarisch ge-
woon. Biologen moeten een hoop 
lol hebben gehad bij het verzin-
nen van namen voor de veelheid 
aan destijds nieuw gevonden 
soorten.

Onkruiden herkennen
Ook in de plantenwereld kun-
nen ze er wat van. Wat te denken 

van perzikkruid, zwaluwtong, 
spiesmelde, stinkende gouwe, 
duivekervel, liggend vetmuur, 
vijfvingerkruid, tuinbingelkruid, 
guichelheil, smeerwortel, ratelaar, 
boerenwormkruid, muizeoor, 
witbol en zachte draverik. Je 
verzint het niet. De auteur Henk 
Glas heeft er een boekje over ge-
schreven met als titel ‘Onkruiden 
herkennen’, dit jaar uitgegeven 
bij Kosmos. Het is een heel pret-
tig boekje waarin bijna honderd-
vijftig soorten staan beschreven. 
Soorten die ook zijn afgebeeld in 
hun prilste groeistadium, name-
lijk de vroegste kiemvorm. Met 
dit boekje in de hand wordt het 
voor de tuinder een stuk makke-
lijker om kweekgras, zevenblad, 
kleefkruid, haagwinde (pispotjes) 
en andere zogenaamde onkruiden 
te herkennen en in een vroeg 
stadium te verwijderen.

Natuurlijk tuinieren
Natuurlijk tuinieren vergt veel 
aandacht, tijd en kennis van 
zaken. Daarom is het ook een fijn 
boekje voor natuurlijk tuinier-

Hoed je voor de 
reuzenberenklauw
Veel tuinders weten wel dat er iets is met berenklauw. Was die nu 
giftig? Of verboden op Ons Buiten? Erik heeft zich in deze plant 
verdiept en vertelt ons precies wat we altijd al hebben willen 
weten.

TEKST ERIK HOOIJBERG 
FOTO’S: LIDY POOT

Natuurlijk Tuinieren

ders: je kunt in een vroeg stadium 
besluiten soorten juist wel te 
laten staan, of te verplaatsen naar 
een betere plek in je wilde tuin. 
Zelf ben ik gek op een verticaal 
groeiende plant als vingerhoeds-
kruid, omdat die je tuin mooie 
hoogteverschillen geeft en het 
een superplant is voor hommels. 
Ook de akkerdistel trekt veel 
hommels en vlinders aan. Die laat 
ik lekker staan en bloeien, maar 
voordat de pluizen gaan zwerven, 
knip ik die eruit. Brandnetels 
laat ik ook beperkt staan, omdat 
de brandnetel een waardplant 
is voor vlinders. In het boekje 
staan maar weinig soorten die ik 
absoluut niet in mijn tuin zou wil-
len hebben, maar daarover zijn de 
meningen verdeeld.

Woekerplanten 
De algemene ledenvergadering 
heeft er in het verleden mee 
ingestemd dat woekerplanten niet 
gewenst zijn op ons tuinpark. 
Tuinders doen dan ook wanhopig 
hun best om zevenblad, kweek-
gras, kleefkruid en haagwinde 
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Boven: De reuzenberenklauw houdt van verstoorde voedselrijke vochtige grond en kan tot vier meter hoog worden.
Onder: De prachtige bloeiwijze van de reuzenberenklauw trekt veel zweefvliegen aan.



Natuurlijk Tuinieren

onder de duim te houden. Tijdens 
de laatste vergadering van de 
Bond van Volkstuinders is een 
‘zwarte lijst’ van woekeraars 
opgesteld waarop nu twee soorten 
staan: de Japanse duizend-
knoop en de berenklauw. Allebei 
prachtige planten, die vanaf heden 
niet meer getolereerd worden. 
Over de Japanse duizendknoop 
heb ik in dit blad al eens een stuk 
geschreven, dus ik richt me deze 
keer op de berenklauw. Overigens 
kun je de Japanse duizendknoop 
goed bekijken vanaf de Zuidsin-
gel, als je kijkt in de richting van 
de Nieuwe Meer. Grote delen 
van de oever aan de overkant van 
de singel zijn begroeid met deze 
invasieve exoot.

De inheemse berenklauw
Als we het hebben over beren-
klauw, dan is het zaak te weten 
over welke soort we het hebben: 
de gewone berenklauw of de 

reuzenberenklauw. We beginnen 
hier met de vriendelijke soort, 
waarvan zelfs delen gegeten 
worden in Estland, Letland en 
Rusland. De gewone beren-
klauw (Heracleum sphondylium) 
behoort tot de schermbloe-
menfamilie (Umbelliferae of 
Apiaceae). De plant komt van 
nature voor in Europa. Het is 
een 90-150 cm hoge vaste plant 
(met uitschieters tot twee meter), 
die veel voorkomt langs dijken 
en wegen. De berenklauw bloeit 
van juni tot oktober met witte 
bloem-en in veelstralige scher-
men. De gewone berenklauw 
komt vooral voor op stikstofrijke, 
vochtige grond; zowel in de volle 
zon als in halfschaduw. De plant 
groeit op grasland, bosschages, in 
bossen en in onkruidvegetaties.

Een monsterlijke variant
De reuzenberenklauw (Hera-
cleum mantegazzianum) is 

een tweejarige plant (kan ook 
meerjarig) en behoort tot de 
schermbloemenfamilie (Apia-
ceae). Het is een in de Benelux 
als exoot voorkomende plant uit 
Zuidwest-Azië. In de 19e eeuw 
is de soort als tuinplant in Europa 
geïntroduceerd. De plant heeft 
klauwvormige bladeren, vandaar 
de naam. Hij is nauw verwant 
aan de gewone berenklauw, maar 
veel groter.  De reuzenberen-
klauw kan, afhankelijk van de 
groeiplaats, in een paar maanden 
tijd uitgroeien tot een hoogte 
van 4 meter. Afhankelijk van de 
groeiplaats zullen de zaailingen 
na een of meerdere jaren de 
bloeifase bereiken. Het eerste jaar 
blijft de plant laag (50 cm). Het 
jaar erop is hij meestal volgroeid, 
en bloeit hij van juni tot augustus 
met een variabel aantal schermen 
vol witte bloemetjes. Na de bloei 
sterft de plant af. De plant houdt 
van verstoorde, voedselrijke 
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Linksboven: Het blad lijkt op de klauw van een beer en bevat fototoxisch sap dat blaren kan veroorzaken.
Linksonder: Bloemknop van de gewone berenklauw Rechts: Zaden van de gewone berenklauw met een lieveheersbeestje.
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grond en is vooral te vinden langs 
wegen en op plaatsen die niet 
begraasd of bewerkt worden. De 
reuzenberenklauw wordt inmid-
dels steeds vaker in verstedelijkt 
gebied aangetroffen en wordt 

in toenemende mate als een 
probleem ervaren - mede door de 
schadelijke werking van het sap 
van deze plant op huid en ogen. 
Maar schapen zijn er dol op!

Fototoxisch plantensap
De reuzenberenklauw is niet 
giftig, althans: niet giftig in 
vergelijking met bijvoorbeeld 
monnikskap of vingerhoedskruid. 
Wel bevat het sap van de plant 
furocoumarinen, die voor mensen 
sterk fototoxisch zijn. Blootstel-

ling aan zonlicht na contact met 
het sap kan bij sommige mensen 
na 24 uur rode jeukende vlekken 
veroorzaken, die gevolgd worden 
door zwelling en blaarvorm-
ing. Het letsel kan eruitzien 

als een brandwond en het kan 
twee weken duren voordat deze 
genezen is. Als litteken kan er 
een bruinverkleuring optreden. 
Wanneer het sap in de ogen komt, 
kan dit tot blindheid leiden. Als 
voorzorgsmaatregel moet je dus 
elk contact met het plantensap 
vermijden. Als dit toch gebeurd 
is, moet je het sap zo snel moge-
lijk afspoelen. Zorg er vervolgens 
voor dat huiddelen die in contact 
geweest zijn met het sap, niet in 
contact komen met de zon. Het 

is verstandig bij het werken met 
de plant volledig gekleed te zijn 
(lange broek, lange mouwen, 
handschoenen). En draag een 
veiligheidsbril bij mechanische 
bestrijding. Bij zonneschijn is 
extra voorzichtigheid op z’n 
plaats; het effect van contact met 
het plantenvocht in combinatie 
met zonlicht is gelijk aan dat van 
carbolineum.
Beide soorten berenklauw 
trekken veel insecten aan op hun 
prachtige witte bloemschermen 
en zouden om die reden niet 
misstaan in een wilde tuin. Welke 
soort berenklauw nu op de zwarte 
lijst van de Bond van Volkstuin-
ders staat, is mij niet duidelijk.

Bronnen: internet, wildebloemen.
info, wikipedia
Boek: ‘Onkruiden herkennen’  
(Henk Glas, 2016, Kosmos)

groen@ons-buiten.nl

SPIESMELDE, STINKENDE 
GOUWE, DUIVEKERVEL, 
GUICHELHEIL...
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AGENDA voor de 113e algemene ledenverga-
dering van tuinpark Ons Buiten

1.Opening door de voorzitter

2.Vaststellen van de agenda

3.Ingekomen stukken

4.Mededelingen

5.Verslag van de 112e vergadering van 7 mei 
2016

6.Vaststelling doorberekening jaarkosten 2017

7.Vaststelling begroting 2017

8.Werven bestuursleden en bezetting teams
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er 
voldoende goede bestuursleden zijn en veel 
werkzaamheden door teams worden uitgevo-
erd.

Het bestuur nodigt de leden en overige 
geïnteresseerden uit voor de 113e 
algemene ledenvergadering (alv) van 

tuinpark Ons Buiten. De vergadering vindt 
plaats op zaterdag 10 december 2016 in het 
Verenigingsgebouw aan het Vroegopplein. 
Aanvang 13.00 uur.
Heb je vragen over de agendapunten? Die  
kun je tot uiterlijk twee weken voor de verga-
dering schriftelijk aan de secretaris doorgeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machti-
gen namens hem/haar in de afdelingsverga-

dering zijn stem uit te brengen. Dit betekent dat 
ieder lid slechts door één ander lid kan worden 
gemachtigd. Als je een ander lid wilt machtigen, 
dan kun je dit doen met het machtigingsformulier. 
Dit formulier ligt in de kantine en je kunt het ook 
vinden op de website van Ons Buiten. Uiterlijk een 
halfuur voor aanvang van de vergadering moet het 
formulier in het bezit zijn van de secretaris.
Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. En 
denk je eraan om je mobiele telefoon uit te zetten?
De agenda en de overige vergaderstukken volgen 
hieronder.

9.Informatie en overleg over diverse onderwerpen
- BOB – hoe versterken we onze positie als mo-
dern tuinpark.
-Incidenten parkeerplaats.
Het bestuur zal u over deze onderwerpen in-
formeren en hoort graag uw mening. Let u op de 
nieuwsbrief voor eventueel aanvullende informatie 
hierover.

10.Bondsvergadering najaar 2016
Wanneer en de locatie is nog onbekend. Wij 
verzoeken u de editie van het blad Vroegop te 
lezen voor verdere informatie. In de alv van 09 mei 
2015 zijn de drie afgevaardigden gekozen. Zonder 
tegenbericht voor de duur van drie jaar.

11.Rondvraag

12.Sluiting

Een eventuele PAUZE wordt in de loop van de 
vergadering vastgesteld.  

De voorzitter opent de vergadering 
en start met een minuut stilte om de 
tuinders te herdenken die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen.

De agenda wordt na punt 9 aangevuld met 
de ingekomen brief over de juridische verzelf-
standiging van het tuinpark. Bij de medede-
lingen worden enkele onderdelen aangestipt 
om de aanwezigen op de hoogte te houden. 
Een belangrijk deel bestaat uit de presentatie 
van Ben Appelmelk over Koers 2025. Ben is 
met acht andere tuinders lid van de werkgroep 

BOB – Behoud Ons Buiten.
Ben laat in een duidelijke presentatie zien waarom 
bebouwing op Ons Buiten ongewenst is en niet 
moet en kan plaatsvinden. De eerste, voorlopige, 
plannen in de ontwerpversie van Koers 2025 
hebben veel tuinders doen opschrikken. Factoren 
die o.a. pleiten voor het niet bebouwen van Ons 
Buiten: de geluidscontouren waarbinnen Ons 
Buiten ligt, de Hoofdgroenstructuur waar Ons 
Buiten deel van uitmaakt, de bijzondere flora en 
fauna, en Ons Buiten ligt buiten het zogeheten 
stedelijk gebied. Verder is Ons Buiten één van de 

Verslag van de 112e algemene ledenvergadering van tuinpark 
Ons Buiten, gehouden op 7 mei 2016
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groene longen van de stad, een openbaar park 
en toegankelijk voor alle Amsterdammers om 
te wandelen, te spelen et cetera.
Het is belangrijk dat wij steeds opnieuw 
duidelijk maken dat Ons Buiten er niet alleen is 
voor de tuinders, maar dus voor iedereen.

Toegankelijkheid
Veel raadsleden zien volkstuinparken als ge-
sloten enclaves die uitsluitend gebruikt worden 
door de leden. Dat is zeker niet het geval op 
meerdere parken, waaronder Ons Buiten en 
Amstelglorie.
In de Nota Volkstuinen in Amsterdam die 
in 2005 onder wethouder Hester Maij is  
opgesteld zijn zes belangrijke punten ge-
noemd waaraan een modern volkstuinpark 
moet voldoen:
1.vergroten toegankelijkheid
2.versterken sociaal-recreatief medegebruik
3.verbreden aanbod en functies voor speci-
fieke groepen
4.aanbieden nieuwe tuiniermogelijkheden voor 
nieuwe groepen
5.voorbeeldfunctie op het gebied van natuur- 
en milieuvriendelijke inrichting en beheer
6.samenwerking en netwerkvorming op het 
gebied van recreatie, cultuur/hobby, onder-
wijs/educatie, sport/ spel
We moeten helaas constateren dat veel tuin-
parken in Amsterdam nog te weinig aandacht 
aan de genoemde punten besteden. Dit is 
voor de parken die het beter doen heel jam-

mer, want het minder gunstige beeld blijft 
dikwijls hangen.

Ons Buiten blijft zich ontwikkelen als modern 
en openbaar tuinpark, dat er voor alle Amster-
dammers is. Wij gaan dit ook zeker duidelijk 
maken door in te spreken in raadscommissie-
vergaderingen.

Uiteraard wordt in de voorjaarsvergadering 
gesproken over het beleid van het afgelopen 
jaar, inclusief de financiën. Ook in 2015 heeft 
Ons Buiten het goed gedaan.
Opnieuw is er een fors bedrag geïnvesteerd in 
de gebouwen en machines.

Bestuur
Een belangrijk onderdeel vormt de verkiezing 
van het bestuur. Roel Wessels vertelt dat hij 
na negen jaar stopt als penningmeester. Zijn 
steeds drukkere baan en conflicten waarin het 
bestuur verzeild raakt, spelen een rol bij zijn 
besluit. Ella Moens maakt haar termijn als se-
cretaris niet af, omdat zij het werk niet meer 
kan combineren met haar werk als zelfstan-
dige. De verwoorde onrust op het tuinpark 
komt daar ook nog bij. Kortom: wij zijn op 
zoek naar goede opvolgers.

Ook voorzitter Jan Pot verlaat het bestuur - 
uiterlijk tijdens de alv van voorjaar 2017. Het 
is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk om 
goede vervangers te vinden. Er moet veel 
werk verzet worden.

Het bestuur is bezig om teams te vormen als 
ondersteuning voor de bestuurstaken. Deze 
teams voeren de taken namens het bestuur 
uit. Ze zullen met een grote mate van zelfstan-
digheid gaan werken, waarbij een bestuurslid 
aanspreekpunt is en uiteraard eindverant-
woordelijk is. Hij of zij maakt echter geen deel 
uit van een team.
Door in teams te werken, met enigszins over-
lappende werkvelden, kan de continuïteit beter 
worden gewaarborgd. De teamleden kunnen 
elkaar vervangen en inwerken. Het bestuur 
hoopt dat veel tuinders zich zullen opgeven als 
teamlid. Het zijn uiteindelijk de tuinders die het 
moeten doen.

Verzelfstandiging
Als extra agendapunt wordt gesproken over 
de juridische verzelfstandiging van het tuin-
park.
Het bestuur had kort voor de alv een brief van 
13 tuinders ontvangen. Zij stellen voor om 

Voor groot en klein staat Ons Buiten open!
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te stoppen met zoals zij het verwoorden ‘de 
verzelfstandiging van Ons Buiten’. Het bestuur 
vindt het jammer dat zoiets niet eerst vooraf 
door de betrokkenen wordt overlegd.
Voor veel leden is het onduidelijk hoe de volks-
tuinparken in Nederland zijn georganiseerd, en 
daarom geeft de voorzitter een presentatie.
Hierin wordt duidelijk gemaakt dat bijna alle 
volkstuinparken in Nederland juridisch zelf-
standig zijn. Alleen de tuinparken die in Am-
sterdam bij de BVV (Bond van Volkstuinders) 
zijn aangesloten, zijn niet juridisch zelfstandig. 
Zij zijn slechts een afdeling. De tuinparken die 
bij de bonden in Den Haag, Leiden en Rot-
terdam zijn aangesloten, zijn ook juridisch 
zelfstandig.
Deze bonden zijn feitelijk federaties, allewn de 
BVV is een ‘echte’ bond.
Juridische zelfstandigheid heeft veel voorde-
len:
1.De organisatiestructuur is eenvoudig en 
helder.
2.Het tuinpark beheert het eigen geld.
3.Het tuinpark heeft een eigen verantwoorde-
lijkheid.
4.Het tuinpark is niet afhankelijk van derden.
5.Er zijn korte en duidelijke lijnen.
6.Het is overzichtelijk.

Een bond met juridisch zelfstandige tuinparken 
werkt ook veel goedkoper. Wanneer de leden 
van Ons Buiten de contributie zouden betalen 
zoals in Den Haag of Leiden, dan besparen ze 
€ 23.000,00 per jaar. Voor alle afdelingen bij de 
BVV gaat het om ruim € 250.000,00 per jaar.

Het btw-probleem van de BVV zou bij ju-
ridisch zelfstandige afdelingen ook meteen zijn 
opgelost.

Het is dus niet zo dat tuinpark Ons Buiten 
voorstelt om geen onderdeel meer te zijn van 
de BVV. Het gaat om juridische zelfstandig-
heid. Daarmee doet het recht aan de feitelijke 
zelfstandigheid die in de praktijk op tuinparken 
door de tuinders al wordt gevoeld, maar waar 
in formele zin geen sprake van is.

Het uitgebreide verslag kun je lezen op 
ons-buiten.nl.

Doorberekening jaarkosten 2017
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de 
huidige bedragen, al bekende tarieven en een 
eventuele raming.

	  

 Toelichting
1.Door het betalen van de boete is het lid niet 
ontslagen van de verplichting om de werkbeurt(en) 
in te halen.
2.Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet als-
nog worden gedaan.
3.Indien bij overdracht van een tuin nog sprake 
is van niet-vervulde werkbeurten of afwikkeling 
conform regeling werkbeurten.
4.Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het 
baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waar-
bij doorberekening aan de tuinder plaatsvindt.
5.Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende 
jaar, nog niet zijn voldaan.
NB Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren 
en/of niet vervulde werkbeurt, sprake is van een-
zelfde administratieve vergoeding (boete) in het 
voorgaande jaar, dan wordt het bedrag verdub-
beld tot € 53,00.
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Begroting 2017
De realisatie van 2016 is nog onbekend. De 
verwachting is dat de kosten 2016 de op-
brengsten niet zullen overschrijden.
Bij de voorgestelde begroting is er van uitge-
gaan dat de voorgestelde bedragen voor door-
berekening jaarkosten wordt goedgekeurd.

Er is voor 2017 wederom sprake van een 
sluitende begroting. De baten en lasten nemen 
ten opzichte van de begroting van het voor-
gaande jaar beperkt toe.

Toelichting BATEN
Doorberekend aan leden
Dit betreft de ontvangen bedragen van de 
jaarnota, die voor hetzelfde bedrag als lasten 
zijn geboekt. Het gaat veelal om kosten die 
aan Ons Buiten in rekening worden gebracht 
en die aan de leden worden doorberekend.

Verzekering tuinhuizen
Dit betreft de premie voor de collectieve verze-
keringen van de Brand-, storm- en glasbreuk-
verzekering en de inbraakverzekering.

Contributie AVVN/BVV

Dit betreft de afdracht aan de Bond van 
contributie leden. In de contributie van de 
leden zit een bedrag van ca. € 11.000 dat door 
de Bond aan het AVVN wordt doorbetaald. 
Daarom is de bijdrage aan de Bond ruim € 
24.000.

Beveiliging
Betreft de beveiliging van de verenigingsge-
bouwen en de beveiliging van het tuinpark 
buiten het tuinseizoen.

Bomenfonds
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomen-
fonds ingesteld. Het fonds is nodig om 
uitvoering te geven aan het bomenbeleid. 
Door het meeste onderhoud in eigen beheer 
uit te voeren is het mogelijk om de bijdrage 
beperkt te houden.

Verenigingsinkomsten
Exploitatie Winkel van S(ch)inkel
De opbrengsten minus de kosten van de ex-
ploitatie van de Winkel zijn per saldo nul. Het 
uitgangspunt is dat de kosten worden gedekt 
door de opbrengsten.

Exploitatie verenigingsgebouw
De opbrengst minus de kosten van de ex-
ploitatie van de kantine bedraagt € 7.000. 
Naast inkoopkosten is sprake van kosten voor 
verlichting, verwarming, de premie van de 
verzekering en onderhoud.

Toelichting LASTEN
Afschrijvingen – bijdrage groot onderhoud
Betreft de afschrijving op investeringen, indien 
van toepassing. Het meerdere wordt toe-
gevoegd aan de reserve groot onderhoud.

Onderhoud tuinpark
Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbe-
steed werk, beplanting, zand, grond, schelpen, 
onderhoud en reparatie gereedschappen en 
voertuigen.

Verenigingsblad en drukwerk
Betreft het saldo druk- en verzendkosten 
minus de opbrengsten van abonnementen van 
niet-leden.

Overige kantoorkosten
Betreft o.a. de nieuwjaarsreceptie, representa-
tie bij lief en leed en administratieve kosten.

Verzekeringspremies
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Betreft in hoofdzaak de premie voor de ver-
enigingsopstallen en inventarissen.

Bestuur
Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten 
deelt mee dat het kennis heeft genomen van 
de cijfers in het verslag.
Was getekend: Jan Pot, Ella Moens, Reno 
Vegting, Rob Hafkamp.

	  

Hoe leuk 
zijn wij!
Dat er op Ons Buiten elk zomer-
seizoen weer veel wordt geor-
ganiseerd, weten we, maar niet 
iedereen ziet ook hoe leuk het 
is... Met dank aan alle vrijwilligers 
en check de flickrpagina voor 
nog meer foto’s.
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Buiten
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BUITEN
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In dit nummer een groot interview met Chris Zijde-veld, voorzitter van de AVVN

Ons Buiten is het tijdschrift van Tuinpark Ons Buiten www.ons-buiten.nl

02/2013

       

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

Ons Buiten is het tijdschrift van Tuinpark Ons Buiten www.ons-buiten.nl

13/2015

LENTE!!
Nieuwe rubriek

Kersvers:
nieuwe tuinders 
op Ons Buiten
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THEMA:de jeugd van tegenwoordig
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ArchitectuurSPECIAL

Aanbod
Abonnement op ONS BUITEN

Geniet je (als niet-tuinder) 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.

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


