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Van de voorzitter
Ik ben sinds oktober geen volkstuinder meer, 
want ik heb mijn tuin op Ons Buiten opgezegd 
en overgedragen. Na bijna 18 jaar stop ik 
met het volkstuinieren. Deze beslissing heb ik 
uiteraard weloverwogen genomen: ik vertrek 
binnenkort naar Twente en hoop daar nog vele 
jaren te genieten van een mooi huis met een 
tuin. In de algemene ledenvergadering in het 
voorjaar van 2017 stop ik ook als voorzitter 
van Ons Buiten. Tuinders die mij heel vaak 
in de bestuurskamer zagen zitten, denken 
misschien dat een nieuwe voorzitter net zo 
veel tijd in deze functie moet steken. Dat is 
echter helemaal niet nodig (en misschien zelfs 
ook niet wenselijk), want zeker achteraf blijkt 
dat ik wel heel veel deed... Wij zijn nu bezig 
om veel werkzaamheden onder te brengen 
bij teams, waardoor het bestuur minder tijd 
hoeft te steken in het bestuurswerk.Het is 
bijzonder jammer dat we niet alleen een 
nieuwe voorzitter nodig hebben, maar dat ook 
Rob Hafkamp en Reno Vegting per direct zijn 
gestopt als bestuurslid van Ons Buiten. De 
directe aanleiding hiervoor waren brieven die 
het bestuur van de Bond van Volkstuinders 
aan de zittende bestuursleden heeft gezonden. 
Hierin werd gedreigd om het lidmaatschap van 
de bestuursleden op te zeggen. En wanneer 
je geen lid meer bent, kun je ook geen tuin 
hebben. In de bewogen alv van 26 november 
2016 hebben de leden van Ons Buiten aan de 
drie aanwezige bondsbestuursleden duidelijk 
gemaakt hoe schandalig zij het gedrag van het 
bondsbestuur vinden. Excuses en intrekken 
van de dreigementen zouden op hun plaats zijn 
geweest, maar bondsvoorzitter Okke Peijters 
wilde daar helaas niets van weten.Doordat 
ook Roel Wessels in april is gestopt als 
penningmeester en Ella Moens in november 
als secretaris, is er binnenkort sprake van 
een volledig nieuw bestuur. Gelukkig zijn er al 
enkele tuinders die zitting hebben genomen in 
het bestuur en we hopen dat er binnenkort nog 
enkele bestuurders bij komen. Talent is er op 
Ons Buiten genoeg! Ik wens iedereen goede 
feestdagen en een fijn tuinjaar 2017.

Jan Pot
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Ons Buiten ligt in de Riekerpolder. Heb je je weleens afge-
vraagd hoe die plek eruitzag voordat Ons Buiten er in 1926 
neerstreek? En waarom ons tuinpark deze plek kreeg, naast 
de Nieuwe Meer? En van wie? Paul Pestman neemt een 
duik in de geschiedenis. 

TEKST: PAUL PESTMAN BEELD: DIVERSE BRONNEN ZIE PAG 7
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Paul Pestman

De geschiedenis van de Riekerpolder is 
die van Holland in een notendop. Een 
geschiedenis van veen, de strijd tegen het 
water en de strijd om land: tussen adel en 

burgerij en tussen stad en platteland. Daar vat je het 
eigenlijk wel mee samen.

Veen, heel veel veen
We beginnen bij het water, bij de Nieuwe Meer. De 
Nieuwe Meer begon ooit als een smalle veenkreek. 
Het land rondom het noorden ervan bestond uit veen. 
Net als het grootste deel van Holland, overigens. Om 
het land bewoonbaar te maken en er landbouw te 
kunnen bedrijven, moest het veen worden ontgonnen. 
De eerste ontginning in dit gebied vond plaats in de 
10e, 11e eeuw. Om het water af te voeren, werden 
er evenwijdige slootjes gegraven vanaf de hoger 
gelegen delen. 
Als je water onttrekt aan veen, klinkt het in. De 
bodem daalt. Als je veen weghaalt om er turf van 
te maken, gaat dat proces nog sneller. Wonen in de 
lage landen was dus een voortdurende strijd tegen 
het water: sloten en greppels graven, wallen bou-
wen. Dat werk. Of de kavel verlengen en een stukje 

De geschiedenis van 
Ons Buiten in de Riekerpolder

opschuiven.
Op terpen, bij Sloten, werden 
boerderijen gebouwd. In 1063 
wordt er al melding gemaakt 
van een kapel bij de Sloterplas. 
Iets dichterbij, ter hoogte van de 
huidige Sloterweg, vinden we 
vanaf 1175 een terp. De inwoners 
van Sloten leefden in die tijd van 
visvangst, veeteelt en tuinbouw. 
Er werd belasting betaald in veel 
van die veendorpen (waaronder 
Sloten en Osdorp). Daaruit blijkt 
dat aan het einde van de 11e eeuw 
het veengebied hier grotendeels 
was ontgonnen en werd bewoond. 
Maar van Amsterdam was nog 
helemaal geen sprake.
Iets verder: de Haarlemmermeer 
was zo’n duizend jaar geleden 
een klein veenmeertje dat zich 
in de loop van de eeuwen steeds 
verder uitbreidde - ten koste van 
het aangrenzende land. Aan de 

zuidwestkant van Sloten gingen 
door ontgravingen grote stukken 
land verloren door ‘de Water-
wolf’, zoals Vondel de Haarlem-
mermeer noemde. Een naburig 
dorp, Rijck, ook wel ‘Rietwijk’ 
genoemd, verdween rond 1600 in 
de golven. De kerk van Rietwijk 
of Rijck lag ten zuidoosten van 
het huidige Badhoevedorp. Het 
land van Rietwijk of Rijck strekte 
zich uit tot aan de Nieuwe Meer, 
ten zuiden van Sloten. De naam 
van het dorp vind je nu nog terug 
in Schiphol-Rijk, de Riekerpolder 
en de Rietwijkerstraat. 

De heerlijkheid Sloten
Gemeenten waren er in de mid-
deleeuwen nog niet. Om hun 
land beter te kunnen besturen, 
verdeelden de middeleeuwse 
vorsten hun bevoegdheden onder 
hun politieke bondgenoten. Zij 



ONS BUITEN IS SINDS 1926 IN DE 
RIEKERPOLDER GEVESTIGD
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De geschiedenis van 
Ons Buiten in de Riekerpolder

scheidden een deel van hun macht 
af, en gaven dit als ‘heerlijkheid’ 
in leen uit aan een leenman. De 
leenman verkreeg hiermee van de 
leenheer allerlei rechten binnen 
de heerlijkheid: het recht om be-
lastingen te heffen, om een schout 
aan te stellen, om te vissen, om 
gronden te ontginnen, et cetera. In 
ruil voor deze voorrechten was de 
leenman trouw verschuldigd aan 
zijn leenheer. 
De heerlijkheid Sloten met 
Sloten, Osdorp, Sloterdijk en 
Vrije Geer omvatte het hele 
gebied tussen de Nieuwe Meer, 
de Haarlemmermeer en het IJ, 
ten westen van de Schinkel. 
De graven van Holland - zoals 
Philips van Bourgondië - waren 
er de baas. Als ambachtsheer kom 
je in de 14e tot 16e eeuw namen 
tegen als Catharina van Cleve 
(een vrouw als heer dus…), Hen-

drik van Borsele, en Brederode. 
Reinoud de derde van Brederode 
verkocht in 1529 de heerlijkheid 
Sloten aan de stad Amsterdam. 
Er gaat een verhaal dat hij deze 
verloor met een potje dobbelen. 
Dat is natuurlijk leuker, maar het 
is vermoedelijk niet waar. Die 
verkoop past overigens precies in 
het bredere plaatje: de steden in 
Holland werden welvarender en 
machtiger. In de loop van de 16e, 

17e en 18e eeuw kochten veel 
steden omliggende heerlijkheden 
aan. Maar met de komst van de 
Fransen in 1795 werden alle heer-
lijkheden in een keer afgeschaft 
en werd Nederland ingedeeld in 
gemeenten. 
Sloten werd door deze laatste 

verandering weer een zelfstandige gemeente, net op 
het moment dat Amsterdam uit zijn voegen begon 
te barsten. Je moet je voorstellen: in 1875 lag de 
stedelijke bebouwing van Amsterdam voor het groot-
ste deel nog binnen de Singelgracht... In de jaren 
daarna begon de stad te groeien. Rond 1900 waren er 
enkele stadswijken bij gekomen, onder andere aan de 
westkant van Amsterdam: tussen de Singelgracht en 
de Kostverlorenvaart. De bevolking van Amsterdam 
groeide van ongeveer driehonderdduizend inwo-
ners in 1876 tot ruim zeshonderdduizend in 1914: 
een verdubbeling. Dat leidde tot annexaties: in 1896 

moest Sloten een stukje grondgebied afstaan, en de 
grote klapper kwam in 1921. De Tweede Kamer 
besloot toen dat heel Sloten (weer) onderdeel werd 
van Amsterdam.

De Riekerpolder
Dat is het grote plaatje. Nu zoomen we in op de 
Riekerpolder; de plek waar Ons Buiten sinds 1926 

De cirkel markeert de plek waar nu Ons Buiten ligt. 



is gevestigd. Het veen werd er in de 11e eeuw in 
noordelijke richting afgegraven, tot aan de Sloter-
weg. Bedenk dat die Sloterweg toen al bij de 
Schinkel begon. Eerst kwamen er eenvoudige hutjes, 
die dreven op het veen. Ongeveer zoals een lepel op 
een bord pap. Pas later, toen het veen was ontgonnen, 
kwamen er boerderijen voor in de plaats. Een citaat 
uit het boek ‘Amsterdamse boeren’ dat te leuk is 
om niet te vermelden: “Bij het schoonhouden van 
de sloten, een werkzaamheid die tweemaal per jaar 
uitgevoerd moest worden, werd de veenbagger langs 
de randen van de percelen uitgespreid.” Hebben we 
het hier over 1514, of over 2016? Er is niets nieuws 
onder de zon! Zouden ze toen ook al baggerbriefjes 
hebben gehad?
In 1565 zijn er twee bemalen poldertjes in het gebied 
bij de Nieuwe Meer: de ‘Rietwijkerpolder’ en de 
‘Bovenwegse Sloterpolder’. In 1636 worden de 
zaken grootschaliger aangepakt. De dijkgraaf en de 
Hoge Heemraden van Rijnland geven een vergun-
ning af aan de Ingelanden van Sloten, de Vrije Geer 
en Rieck. Het gebied tussen de Sloterweg en de 
Nieuwe Meer wordt bedijkt. Zo ontstaat de Rie-
kerpolder. Ook hier weer smalle slootjes om af te 
wateren. Vergelijk die eens met die van ons tuinpark. 
Nog altijd een strijd tegen het water!  
Om de polder droog te houden, werd een ‘bequame 
achtkante wint watermolen’ gebouwd: de Rieker-
molen. Hij stond op de noordoever van de Nieuwe 
Meer, zo’n beetje ter hoogte van de strandjes, maar 
wel 300 meter zuidelijker. Inderdaad, dat zou nu 
midden in het meer zijn. In 1956 werd de Riekerpol-
der gedeeltelijk vergraven, om het zand te gebruiken 
voor de ophoging van de Westelijke Tuinsteden. Dat 
verklaart waarom de Nieuwe Meer op de kaart uit 

1800 zo smal lijkt, al is hij al veel 
breder dan 800 jaar daarvoor. De 
Riekermolen moest voor deze 
werkzaamheden verdwijnen en 
verhuisde naar de Amsteldijk bij 
de Kalfjeslaan, aan de Amstel. 

Van 1800 tot 1926
De kaart laat ons de Riekerpolder 
anno 1800 zien. Wie kan ons iets 
vertellen over de tijd tussen 1800 
en 1926, het jaar dat Ons Buiten 
verhuisde naar zijn huidige plek? 
Laten we eens kijken door de 
ogen van de molenaar van de 
Riekermolen. Het is 1850. De 
molenaar kijkt naar het westen en 
ziet dat de Haarlemmermeer is 
drooggelegd, na jaren van hand-
matig aanleggen van de ringdijk. 
De grote waterwolf waar onze 
molenaar op uitkeek, is verleden 
tijd. De Nieuwe Meer is inpolde-
ring bespaard gebleven en wordt 
zo onderdeel van een belangrijke 
scheepvaartroute. Dat moet de 
opvolger van deze molenaar heb-
ben kunnen zien. Producten uit 
de Haarlemmermeer worden via 
de Nieuwe Meer naar de Schinkel 
vervoerd, en van daaruit over heel 
Amsterdam verspreid. 
In de tweede helft van de 19e 
eeuw wordt een klein gedeelte 
van de noordelijke oever inge-

polderd. Voorheen stonden de 
sloten van het weidegebied in 
open verbinding met de Nieuwe 
Meer. Op de dijk wordt het Jaag-
pad aangelegd, waardoor er een 
trekschuitroute tussen Amsterdam 
en Leiden ontstaat. Dit wordt ook 
een geliefde route voor de om-
wonenden. Ze bezoeken de be-
faamde uitspanning ‘Opoe’ langs 
het Jaagpad, terwijl de Nieuwe 
Meer wit ziet van de honderden 
zeilbootjes.
Nu nemen we een andere oog-
getuige: Jacobus Scheurleer, 
lakenfabrikant en wonend aan de 

Paul Pestman Foto’s: links: Huis te Vraag aan de Sloter-
weg, 1814. Daarnaast: Overhaal gezien 
vanaf de Schinkelkade, hoek Vlietstraat, 

naar het zuiden in de richting van de 
Nieuwe Meer. Daarnaast: Krantenknipsel. 
Uiterst rechts: ‘t Eilandje bij de Slotervaart. 
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Sloterweg, in de hofstede ‘Har-
terust’. Hij en zijn nazaten zagen 
de wereld ook de andere kant uit 
veranderen, richting Amsterdam. 

Huis te vraag
In de 18e eeuw zag Jacobus langs 
de kades van de Schinkel allerlei 
boerderijen en ambachtelijke 
bedrijvigheid. Lakenindustrie, 
katoenweverij, spinnerijen, een 
kleine scheepswerf. Dat was ter 
hoogte van ‘Huis te Vraag’ aan de 
Rijnsburgstraat – toen de Sloter-
weg . Destijds een herberg waar 
reizigers de weg naar Amsterdam 

vroegen (!), nu het woonhuis van 
de beheerders van een prachtige, 
oude, ‘gesloten’ begraafplaats. 
Scheurleer koopt in 1814 Huis 
te Vraag en begint een lakenfa-
briekje. Verder koopt hij ook di-
verse landerijen nabij de Nieuwe 
Meer. Totale prijs: 3036 gulden. 
En inderdaad, die landerijen lagen 
op de plek waar nu Ons Buiten 
zit. Hij was overigens niet de 
enige eigenaar - ook het Burger-
weeshuis had grote stukken land 
op onze plek. 
Jacobus’ nazaten zien de wereld 
veranderen. Er wordt veel ge-

bouwd: het huis van bewaring in 1885, betonpalen-
fabriek ‘De Waal’ met bijbehorende arbeidershuisjes 
in de Generaal Vetterstraat, het Haarlemmermeersta-
tion in 1915. 
Wie is er nu ooggetuige geweest van de komst van 
Ons Buiten? Ik stel mij voor dat de molenaar van 
de Riekermolen heeft gezien dat er in 1926 heren 
kwamen kijken naar een kaal stuk land, aan de 
zuidwestkant van de polder. Heren, waaronder Jan 
Vroegop. Die zochten naar een nieuwe locatie voor 
de volksnuttuinen, omdat er bij de Slatuinenweg 
gebouwd moest worden. De Riekerpolder in die tijd: 
een weiland met slootjes. Geen trein, geen snelweg. 
Op de luchtfoto uit 1937 is dat goed te zien. Ook 
geen Schinkelsluis. Wel is er een uitspanning, ‘Bella 
Vista’ genaamd. Die stond ongeveer ter hoogte van 
het tennispark, naast de toenmalige ingang van Ons 
Buiten.

Kortom: waarom kwam Ons Buiten nu op deze plek 
terecht? Om te beginnen: omdat hier land was; land 
gemaakt door mensen. En omdat dat land niet in leen 
was gegeven door een graaf, maar in het bezit was 
van Amsterdam. Verder omdat Amsterdam de grond 
bij de Slatuinenweg nodig had voor woningenbouw. 
En niet te vergeten: omdat er een paar wakkere man-
nen waren, die zich inspanden voor een alternatieve 
plek voor hun nutstuinen. Hartelijk dank aan het 
bestuur van destijds voor deze prachtige locatie!
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Aanlegplaats van de Slotense groente-
schuiten en schuitenverhuurderij. Achter 
‘t Eilandje ligt het einde van de Overtoom. 

Links een spoor voor zandtreintjes t.b.v. 
de zandophoging voor stadsuitbreiding 
Linksonder: Riekermolen op zijn oude plek. 

Daarnaast: Luchtfoto van de Riekerpolder 
en omgeving gezien in oostelijke richting.
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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 Hester Vla-
mings en Frank van Vuuren aan de Emmalaan. 
Frank is communicatie-adviseur bij de gemeente Amsterdam 
en Hester is schoenontwerpster bij Goertz.de in Hamburg. 

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS 

Sinds wanneer zitten jullie op Ons Buiten?
‘Sinds september 2011. We zijn toen meteen wijn 
gaan maken van onze druivenoogst. Een erg leuk 
proces, maar de wijn was niet te drinken! We stonden 
vier jaar ingeschreven en waren net serieus op zoek 
gegaan. Een vriendin had ons verteld dat we ons per 
se op dat huis op nummer 8 moesten inschrijven. Het 
is namelijk een van de grootste huisjes op OB. De 
regel dat een huisje niet groter mag zijn dan 28m2, 
gold namelijk nog niet toen ons huisje werd gebouwd. 
Ons huisje stamt uit eind jaren dertig. En het huisje 
van onze buren Ria en Bert is nog ouder, uit begin 
jaren dertig. De fundering is gestort op bedspiralen 
en de muren zijn van theekistjes getimmerd. Toen de 
vorige eigenaar het dak vernieuwde, kon je dat goed 
zien, vertelde Arie Schooneveld ons bij de overdracht. 

Waarom Ons Buiten?
Hester is al vijfentwintig jaar vriendinnen met Lies-
beth Melkert [red: vormgever Ons Buiten] en kwam 

B
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graag en vaak bij haar langs op de tuin. Het park leek 
haar ideaal voor stiefdochter Pim, die toen 8 jaar was 
en nog niet op straat mocht spelen:
‘Net als op camping Bakkum een 06-nummer op haar 
arm en vrij laten fietsen en spelen op het veld met de 
andere kinderen leek me heerlijk voor haar. De geho-
rige jarendertighuizen in Amsterdam hebben ons de 
knoop doen doorhakken en we zijn actief gaan zoeken 
op OB.’ Op Ons Buiten moet je rekening houden met 
je buren: je mag geen ‘luidruchtige’ feestjes geven en 
geen versterkte muziek spelen of draaien. 
‘Rust is het usp [red: unique selling point, verkoopar-
gument] van Ons Buiten. Dat gaf voor ons de doorslag 
om voor dit tuinpark te kiezen. Daar genieten we nog 
iedere dag van en het doet ons erg goed. Zodra de 
zomertijd ingaat, gaan we wonen en we gaan pas weg 
met de ingang van de wintertijd. Een gaskachel helpt 
ons door de maanden april en november. 
Wat ons betreft hoeft er daarom ook geen elektriciteit 
te komen op het park, want dat lijkt de kat op het spek 
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binden. De houseparty’s in de zomer bij de Rieker-
haven waren in het begin wel even doorbijten, maar 
omdat je weet dat het klokslag 23:00 is afgelopen, is 
het wel uit te houden. Bij feestende buren weet je niet 
wanneer je eindelijk kunt gaan slapen.’  

Wat is jullie mooiste moment geweest op de tuin?
‘Het mooiste moment was dat we na het eerste jaar 
eindelijk ‘geland waren’ en de rust vonden die we 
al zo lang zochten. We keken elkaar aan en zeiden: 
“Dat we dit niet eerder gedaan hebben.” Een gouden 
momentje.’ Hester tuiniert graag, al is ze meer een 
snoeier en een grondverzetter dan een fijnbesnaarde 
tuinvrouw, zoals ze zelf zegt. Frank heeft het eerste 
jaar voornamelijk in de zon liggen bijkomen, maar 
tijdens het tweede jaar op de tuin heeft hij het klus-
sen ontdekt. ‘We kunnen er allebei niets van, maar we 
vinden het kicken als het eens wel lukt. De pergola is 
een doorlopend project en de afrastering van camou-
flagenet is wonderwel erg goed gelukt. Een lekkende 
waterleiding heb ik zelf met knelfittingen gerepareerd 
(en deze lekt nog steeds niet) en zelfs het riool heb-
ben we zelf ontstopt met gouden tips van onze bu-
ren. En misschien niet mooi, maar wel onvergetelijk: 
natuurgeweld zoals de overstroming op Ons Buiten, 
of toen tijdens een storm de boom bij onze buur-
vrouw Nikki omviel en we haar in totale ontreddering 
aantroffen. Samen met Nikki hebben we in ons huis 
vol afgrijzen naar die zwiepende bomen zitten kijken. 
Dat zullen we nooit vergeten.’ 

Doen jullie vrijwilligerswerk?
Frank helpt – samen met Dorien van Gasteren - Jan 
Pot bij het updaten van de website van Ons Buiten. 
Hester zat een paar jaar in de redactie van Ons Buiten 
en werkt nu in de postkamer van de Nieuwsbrief. 
Verder beheert ze de Facebookgroep van Ons Buiten 
Amsterdam die ze in 2013 heeft opgericht. Het was 
en is een modern middel om snel en praktisch infor-
matie met tuinders uit te wisselen. Ook verzorgt ze 
de communicatie van de werkgroep ‘Parkeerplaats 
Riekerweg Veilig’.

Heb je tips voor nieuwe tuinders?
Wat tuinieren betreft heeft Hester in het begin veel 
van haar buren geleerd: ‘Het eerste seizoen de boel op 
laten komen, zodat je weet wat je in de tuin hebt staan. 
Je moet ervoor zorgen dat er licht, lucht en zon bij kan 
komen, dus wees niet bang om heesters en bomen te 

snoeien. Dan komen er opeens de mooiste vaste plan-
ten op. Struiken en bomen groeien compacter en vol-
ler terug na snoei. Vooral kale stengels liguster(heg) 
gewoon weer tot 10 cm boven de grond terugsnoeien 
en mest erbij. Na één seizoen heb je weer een vol heg-
getje.’ 
‘En: zet de kranen in je huisje open voordat je de 
hoofdkraan weer opendraait… Het eerste jaar hadden 
we de leidingen netjes leeg gespoten met een lucht-
pomp. Toen we in het voorjaar de hoofdkraan open 
zetten, waren we vergeten de kranen in het huisje 
open te draaien. Toen is door de luchtdruk de leiding 
gesprongen en moesten we er een loodgieter bij ha-
len.’
Laatste tips: ‘Spoel geen vochtige doekjes door de wc. 
En voordat het water eraf gaat, moet je echt twintig 
emmers water door de wc spoelen om je riool leeg 
te spoelen. Zo krijgt de boel geen kans om aan te 
koeken.’ 

Is er nog iets wat jullie graag willen delen 
met de bewoners van Ons Buiten?
‘Het is voor nieuwelingen vaak lastig om aanslui-
ting te vinden bij de oude garde. Dat heeft zelfs een 
enthousiasteling als mij (Hester) wel vijf jaar gekost. 
Toch merken we dat het vrijwilligerswerk verbroe-
dert. Te beginnen bij de tuinbeurten. Wat nieuwe 
tuinders vaak niet weten: de JOC zorgt ervoor dat 
er elke maand vermaak is voor iedereen. Ook als je 
zelf een goed idee hebt voor een concert of een bak-
fietsrace of wat dan ook, dan ondersteunt de JOC je 
met materiaal en reclame. Alle verdiensten (baromzet 
et cetera) gaan naar de kinderen: de JOC organiseert 
vooral voor alle kinderen (ook die van jou) gratis 
spelletjes en afleiding op Ons Buiten. Bij de JOC is 
enorm veel aandacht voor de toekomst van dit tuin-
park: namelijk de kinderen.’
‘En kom naar de ledenvergaderingen in mei en novem-
ber. Daar kun je zien wat voor geweldige en actieve 
mensen we op de tuin hebben zitten. Ook mensen van 
‘je eigen bloedgroep’ bezoeken de vergadering.’ 
Tot slot: ‘We hebben enorm veel waardering voor 
onze voorzitter Jan Pot. Hij is van onschatbare waarde 
voor ons tuinpark en we vinden het heel jammer dat 
hij weggaat.’ 

B
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Beeldig
 De winter op Ons Buiten is doorgaans best 

een beetje een dorre bende. Plantjes slapen en 
hangen er wat slapjes bij. Maar met een loep in 

de hand zijn er best wat lichtpuntjes in de 
donkere dagen. 

FOTOGRAFIE: LM



-

Op de eerste plaats wil ik 
iedereen een fijn en gelukkig 
2017 wensen, en een heerlijk 
zonnig tuinseizoen.

Gluren bij de buren
Vogelbescherming Nederland 
zet de webcam weer aan! 
Vanaf 2 januari registreren 
vier camera’s 24 uur per 
dag het leven van de vogels 
in deze koude maanden. 
Dagelijks worden de 
hoogtepunten in een filmpje 
op de site gezet. Neem een 
kijkje op beleefdewinter.nl  
en geniet tijdens het gure 
winterweer binnen van het 
buitenleven!

Zaden opschonen!
Heb je het afgelopen seizoen 
zaden geoogst, schoon ze 
dan nu op. Dat gaat het 
handigst op een vel wit 
papier. Maak een vouw in 
het midden, schuif met een 
penseeltje alle kafjes en 
vuiltjes weg en rol de zaadjes 
naar de middennaad. Zo kun 
je ze makkelijk in een envelop 
schudden. Meestal heb je er 
veel te veel, dus leuk om te 
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ruilen of cadeau te geven. 
Bewaar ze droog, donker en 
koel tot gebruik.

Een tak of bloem is ook mooi
Armen vol plukbloemen 
en spectaculaire creaties 
zijn helaas niet weggelegd 
voor de bezitters van een 
kleine tuin. Gelukkig kun je 
met een enkele bloem of 
tak al veel effect bereiken. 
In de wintermaanden is 
wintergroene klimop een 
dankbare aanvulling op een 
boeket. In de lente kan een 
enkele tulp, hyacint of blauwe 
druif in een mooi vaasje 
prachtig zijn. Ook mooi: een 
tak van een magnolia of een 
andere voorjaarsbloeiende 
struik in een smalle vaas of 
fles. Knip met een scherpe 
snoeischaar een tak af. Als je 
lauwwarm water geeft, krijgt 
de tak een seintje om eerder 
te bloeien.

Laatste winterloodjes
Vogels hebben het aan het 
einde van de winter bijzonder 
moeilijk, omdat er dan weinig 
voedsel meer bij elkaar te 

scharrelen valt. Help ze een handje door ze 
wat bij te voeren. Hang een paar pindanetjes 
op, of strooi wat gemengd vogelzaad op de 
voedertafel: daar komen allerlei meesjes en 
vinken op af. Wat vetbolletjes zorgen voor 
extra energie om warm te blijven. Merels, 
heggenmusjes en roodborstjes scharrelen 
graag over de grond, dus zet ook daar een 
schoteltje voer neer. Leg er een doorgesneden 
appeltje bij - dat levert niet alleen vitaminen, maar 
het is ook goede dorstlesser in tijden dat het 
stevig vriest!

Voorjaarstips voor de tuin
Regen en een hoge temperatuur zijn goed 
voor de tuin. Vaste planten schieten de grond 
uit, 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 zoal doen?
·Knip de afgestorven resten van vaste planten 
en siergrassen terug. 
·Strooi de fijn geknipte 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 



-

Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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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 kunnen nu worden 
gescheurd. Laat voorjaarsbloeiende soorten 
zoals longkruid echter met rust. 
·Bemest de border en ook rozen, (buxus)
hagen met organische mest of met kunstmest. 
·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.

Klingelingeling
‘Kling Klokje Klingelingeling’: als de 
sneeuwklokjes bloeien, weten we dat de lente 
eraan komt. Maar soms ook niet, want hij 
groeit in een zachte winter ook al in december. 
Een doorbijtertje die bloem, want hij worstelt 
zich zelfs door een laag sneeuw om gezellige 
tapijtjes te vormen onder beuken- en 
kastanjebomen. Als je zelf klokjes in je tuin 
wilt, moet je de bolletjes vóór november 
planten.

Sneeuw in april?
Sneeuwbal (Viburnum) bloeit ongeveer van 
januari tot en met mei. Eerst worden de platte 
bloemschermen gevormd, uit kleine roze 

bloemknopjes. Hieruit komen 
uiteindelijk de prachtige 
witte bloemen tevoorschijn. 
Zet Viburnum beschut; deze 
heester houdt niet van een 
winderige plek. Na de bloei 
komen de besjes - een 
feestmaal voor vogels!

Scharrelaar
Egels hoef je nooit te zoeken; 
je hoort ze al van verre 
scharrelen. Ze verstoppen 
zich tussen de planten en 
worden pas in de schemering 
actief. In april ontwaken ze 
uit hun winterslaap en gaan 
op zoek naar een partner. 
De kleintjes worden in mei 
tot september geboren. 
Egels zijn overigens dol op 
slakken...

Plekje over?
Kamille voelt zich thuis op 
braakliggend terrein. Zaai 
in de volle grond op een 
zonnige plek van maart tot 
april (20 cm ertussen) en geef 
de dagen erna water om de 
grond vochtig te houden. 
Wil je kamillebloemhoofdjes 
oogsten voor thee? Dat doe 

je het beste van mei tot juli, 
want later hebben ze minder 
geur en smaak.

Mogen hortensia’s gesnoeid 
worden?
Sommige soorten hortensia’s 
snoei je wel, en andere niet. 
De hortensia ‘Hydrangea 
macrophylla’ maakt in de 
zomer al bloemknoppen die 
het jaar erna gaan bloeien. 
Knip je deze struik in het 
voorjaar helemaal terug, 
dan heb je in de zomer 
nauwelijks bloemen. Knip in 
het voorjaar alleen een paar 
oude takken tot op de grond 
af; de struik zal zich dan 
steeds verjongen. Je kunt 
wel de snoeischaar zetten in 
de ‘Hydrangea arborescens’ 
(waarvan Annabelle de 
bekendste variant is) en de 
pluimhortensia Hydrangea 
paniculata. Zij vormen in het 
voorjaar bloemknoppen die 
nog dezelfde zomer gaan 
bloeien. Doe deze klus in 
maart.



Voornaam: Milou en Amalia                       
              

Leeftijd: 8 en 11 jaar                      
                       

                       
  

Groep: 5 en 8

Lievelingsboek: Buurvrouw Mopperkont en haar hondje Kakkie (Carry 

Slee) en Katy’s Keuze (Luisa Playa)                      
                       

 

Lievelingsdier: Hond en aap

Leukste om te doen: Met vriendjes spelen, zwemmen en dansen 

Lievelingsplek op de tuin: De schommelbank in onze tuin, mijn favoriete 

bankje op de Westsingel

                  

Dit koop ik in de kantine: Snoep en ijs en snoep en ijs              
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Groentjes

Boomgeesten
Die kerstbomen die wij elk jaar versieren… 
Wist je dat mensen heel lang geleden zijn 
begonnen met het versieren van bomen? De 
Germanen en Scandinaviërs gaven ieder jaar 
een groot feest om te vieren dat de dagen 
weer langer en warmer werden. Tijdens die 
feesten werd er heel wat afgedanst en -ge-
zongen, het liefst rond een krachtige, groene 
boom. Je kunt je dus voorstellen dat ze graag 
een dennenboom gebruikten. Want de sap-
pige, fijne naalden van deze bijzondere reus 
zijn het hele jaar groen, zelfs in de winter!
De Germanen geloofden dat er geesten in de 
bomen zaten. Die wilden ze natuurlijk te vriend 
houden, dus ze hingen appels, kaarsen en 
noten in de takken. En ook hingen ze - net als 
later de Romeinen -  stekelige takken boven de 
voordeur, zodat de kwade geesten het wel uit 
hun hoofd zouden laten om binnen te komen.
In Europa vonden ze dat gedoe rondom een 
boom maar niks. Het duurde daarom wel tot 
1852 tot in Nederland de eerste versierde 
boom stond: een kerstboom! Wij zingen bij de 
boom, net als de Germanen, en we hangen 
hem vol. Niet meer met appels en noten, maar 
met koekjes en snoep en bling-bling-ballen en 
glitter-guirlandes. Maar eh… eerlijk gezegd 
denk ik dat boomgeesten daar ook best van 
schrikken, denk je niet? Heb je je eigen gezicht 
weleens gezien in zo’n grote, ronde spiegel-
bal? Oeps!

Ik ben een kerstbal (Bert en Ernie)

Ik sta bij de kerstboom vol kransjes en slingers 
En ik kijk naar zo`n glimmende bal
Ik kijk heel voorzichtig, blijf eraf met m`n vingers 
Ben veel te bang dat hij kapot knappen zal 
En moet je nu toch eens even kijken 
Die bal begint op mij te lijken
Ik ben een kerstbal 

Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen 
We hebben het heel leuk daar met z’n allen
We houden ons rustig, want we willen niet vallen 
De kaarsjes die geven een schitterend licht 
Dat schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht 
Het is misschien een beetje mal 
Maar ik ben een kerstbal

Auteurs: 
Paul Haenen, Wim T. Schippers, 
Clous Van Mechelen



Wie: Freyke Hartemink (41), Jarrik Ouburg (41), Lucian (4), 
Linge (7)
Laan Ons Buiten: Annalaan
Beroep: beiden architect

Freyke en Jarrik hebben hun tuinhuisje op de Annalaan vanaf 
begin september van dit jaar. Sindsdien zijn ze druk in de 
weer geweest om hun plekje te leren kennen. En ze hebben 
toekomstplannen uitgedacht voor een nieuw te bouwen huisje. 
Freyke heeft het nieuwe droomhuisje ontworpen en een 
maquette laten maken. Het resultaat ziet er prachtig uit. 
Omdat lange zijde van het huisje aan beide kanten van glas is, 
wordt straks zowel de voor-, als de achtertuin betrokken bij het 
geheel. Van binnen is het huisje in Japanse stijl ontworpen. 
Freyke zou het liefst willen dat haar ontwerp en opgedane 
kennis ook gebruikt kan worden voor anderen op ons tuinpark. 
Er zijn veel mensen die een nieuw huisje neerzetten en die 
vervolgens allemaal weer opnieuw het wiel uit gaan vinden.  
Het zou daarom heel fijn zijn als er bijvoorbeeld een lijstje 
wordt gemaakt van nieuw gebouwde huisjes, dat bevat welke 
bedrijven hebben meegewerkt, wat de kosten zijn, et cetera.
 
Waarom een tuinhuisje op Ons Buiten?
Freyke: ‘We hadden behoefte aan een tweede huisje: een 
buitenplek in de stad waar je lekker lichamelijk bezig kunt 
zijn in de buitenlucht. Vorig jaar hebben we onze vakantie 
in Nederland gehouden om landschappen en tuinen te 
bewonderen en ons te laten inspireren. Daarna hebben we 
verschillende parken in Amsterdam bezocht. We besloten 
ons in te schrijven bij Ons Buiten. Het park heeft een open 
karakter en het is groot genoeg voor iedereen om zijn eigen 
sfeer neer te zetten. En het is niet ver bij ons huis vandaan 
aan het Rembrandtpark. Ons hele leven ligt nu in een rechte 
lijn: ons kantoor, onze woning, de school van onze kinderen 
en de tuin.’
Jarrik: ‘Een tuinpark zou je kunnen vergelijken met een 
minimaatschappij zonder winstbejag. Dat daartegenover 
staat dat je wel iets terug moet doen voor het park, is juist 
heel bijzonder. Waar zie je dat nog in deze tijd? En het 
communitygevoel vinden we leuk.’
Freyke: ‘Ons huisje grenst aan het eerste grote pad. Dat 
biedt mogelijkheden om met veel tuinders contact te maken. 
Laatst stond ik de heg te knippen en heb ik ervaren dat veel 
mensen graag even een praatje maken. Ik ben zelf eigenlijk 
ook veel socialer dan ik dacht... De kinderen moeten er nog 
wel een beetje inkomen, omdat ze nog geen kinderen hebben 
leren kennen. Maar dat komt vast goed als de lente begint. Ze 
zullen vast vriendjes gaan maken met trampolinebezitters en 
dergelijke.’

Toekomstplannen?
Freyke: ‘Achter in de tuin was ooit een klein moestuintje. Ik 
heb daar de frambozenstruiken laten staan, en in de toekomst 
wil ik er kruiden hebben als munt, lavendel en basilicum. 
Verder gaat Jarrik de schuur schilderen en worden de bomen 
gesnoeid. En niet te vergeten de bouw van ons huisje, 
komende winter! Dit is hopelijk voor 1 april helemaal klaar, 
zodat we hier veel kunnen zijn als het seizoen begint.’

Kersvers
TEKST: ANNET VOGELAAR

   december 2016 | Ons Buiten    15

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.

Weetje
Vaak zetten mensen hun kerstboom na de 
kerst bij de vuilnis of ze maken er samen met 
de buren een grote brandstapel van. Wel een 
beetje verdrietig voor al die duizenden bomen 
die zo worden afgedankt, vind je niet? Als je 
een kerstboom met een (gezonde, stevige) 
wortelkluit koopt, dan mag je de boom van je 
ouders misschien wel in de tuin terugzetten. 
Staat ie alvast klaar voor volgend jaar! 

Staat je tuin vol? Geen probleem. Wist je dat 
je ook een kerstboom kunt adopteren? Kijk 
maar eens op adopteereenkerstboom.nl. Je 
‘leent’ de boom dan even, en je levert ‘m na 
de kerst weer in.
Gaat dat ook niet lukken? Dan zit er maar één 
ding op: maak je eigen boom! Veel knut-
selplezier!

Kerstboom van wc-rollen
Zorg ervoor dat je heel veel wc-rollen ver-
zamelt. Hoe groter je boom, hoe meer rollen 
je nodig hebt. Verf allle rolletjes (in verschil-
lende tinten) groen. Plak de rollen in de vorm 
van een kerstboom aan elkaar. Plak een klein 
kerstballetje in elk rolletje. En klaar is je kerst-
boom!
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Activiteiten najaar
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Het najaar op Ons Buiten was geen na(ar)jaar, het was een turbulent, actief en 
feestelijk gebeuren. Het najaarsfeest swingde de pan uit, de algemene leden 
vergadering kende ook roerige tijden en het sinterklaasfeest was een feest 
zoals het moet zijn. Kindjes blij, (zwarte) pieten blij, Sint blij, iedereen blij! Leve 
Ons Buiten!
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Tips & Trends

TIP!
Nieuwste hit 
op dit mo-
ment is het 
maken van 
terraria. Een 
glazen bol met 
daarin een 
ministeppe, 
-woestijn, 
-jungle of 
-koffieplan-
tage! 

STADSHOUT
Vroeger, toen de bomenverzorging nog onder de 
gemeente viel, werden alle bomen die in de stad 
werden gekapt, een keer per jaar op een vei-
ling verkocht. Dan kon je als particulier gewoon 
bieden op een mooie boom. Maar toen werd de 
bomendienst geprivatiseerd. Alle bomen die in de 
stad werden gekapt omdat ze ziek of omgewaaid 
waren of gewoon in de weg stonden, werden hup-
sakee in de haksel gegooid. Verpulverd. Zonde dus. 
Nu woonde er een meubelmaker in de 2e Jan van 
de Heijdenstraat: Crisow von Schulz. De overbuur-
vrouw ging een boom kappen en vroeg of de meu-
belmaker misschien het hout kon gebruiken. Nou, 
dat wilde hij wel. Von Schulz huurde een mobiele 
zagerij en begon voor de deur de boom in planken 
te zagen. 2,5 kuub esdoornhout had hij nu. De 
onkosten: 250 euro. Terwijl gedroogd esdoornhout 
per kuub 1200 euro kost! Aha... Er kwamen veel 
mensen kijken. Het was een spektakel, zo’n zagerij 
voor de deur. Ook een aantal andere meubelma-
kers kwamen buurten. En zo ontstond het plan 
om het nog een keer grootser aan te pakken. Het 
werd een straatzomerfeest met als thema ‘Geen 
boom de Pijp uit’. Tijdens dit feest werden er vijf 
bomen gezaagd op de Albert Cuyp. Iedereen vond 
het geweldig. Von Schulz dacht verder. Hij ging 
met de gemeente praten en met de boomverzor-
gers die voor de gemeente werken. Maar ook met 
beheerders van parken en speeltuinen. Na een jaar 
lag er een plan op tafel. Er kwam een stichting, en 
hij schafte een mobiele zagerij aan, zodat overal ter 
plekke de bomen konden worden verzaagd. Nu is 
Von Schulz een aardig iemand (zijn zaagmachine 
heet Olga) en hij hoeft dat hout heus niet alleen 
voor zichzelf. Als er weer een een boom om wordt 
gezaagd, gaat hij bij verschillende meubelmakers 
langs om te vragen of ze nog hout nodig hebben 
- er zijn wel 150 meubelmakers in de stad! Maar 
hij levert ook hout voor banken in parken, zoals in 
het Sarphatipark, en grote bloembakken voor de 
Piet Kramerbrug, en noem maar op. Zo hebben die 
oude mooie bomen zomaar een tweede leven. Fijn! 
Ook wij zijn blij. Want hoe leuk, er is een winkeltje 
waar wij ook iets van een mooie omgezaagde 
stadsboom kunnen kopen. Er zijn allerlei soorten 

snijplanken. Prachtig verwerkt. Een stempel van 
stadshout erop en er staat ingekerfd wat voor hout 
het is en waar de boom heeft gestaan in Amster-
dam. Bloembakken, tafeltjes, bijenhotels, muziek-
doosjes en dierenfiguren, allemaal te koop in deze 
charmante werkplaats. Wat een ontzettend leuk 
idee. En wat ontzettend leuk om cadeau te geven!

STADSHOUT
Jan van der Heijdenstraat 71
Open: maandag en vrijdag van 9.30 - 14.30 uur en 
zaterdag van 12.00 - 16.00 uur

WINTERHARD
Green is the new black: de wereld raakt langzaam 
in de ban van groen. Tegeltuinen maken plaats voor 
groene walhalla’s en verschillende internationale 
topontwerpers transformeren woonkamers naar 
groene oases. En hoe je dat? Met behang van 
Snijder&CO. Vol met vlinders, vogels en bloe-
men, allemaal met de hand vervaardigd en tot in 
de details uitgewerkt. Zo haal je je mooie tuin naar 
binnen, maar dan geschilderd op papier. Winter-
hard dus! De makers van het behang, Jaap Snijder 
en Marcelo Gimenes haalden hun inspiratie uit 
de Europese natuur. De naam van hun nieuwe 
lijn ‘Dutchoiserie’ is dan ook een knipoog naar de 
historische, kunstzinnige stroming Chinoiserie. His-
torische behangsels met een moderne twist, dus.
Eén behangrol vormt een paneel van 139 x 303 cm. 
Er zijn vier verschillende panelen die met elkaar te 
combineren zijn waardoor er een panoramische 
voorstelling ontstaat. Het hoogwaardig vliesbehang 
is verkrijgbaar in drie achtergrondkleuren. Zit er 
niets bij voor je? Het is zelfs mogelijk om een eigen 
achtergrondkleur te kiezen. Prijs voor de standaard-
kleuren: 130,- euro per rol, te bestellen via 
snijder-co.nl.
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TIP!
Mooi hersfst-
blad is nu wel 
weggerot, 
maar voor 
volgend jaar 
kun je nu 
alvast over-
wegen om 
een Ginkgo 
te planten. 
De gouden 
bladeren
schijnen er in 
één nacht af 
te vallen.

TEATIME
Het lijkt gek, maar nu we toch nog voor de kachel 
zitten te wachten op het voorjaar: hier een tip om 
zelf kruidenthee te maken. En jawel, dat doen we 
van onder andere vers wintergroen. 
De verse thee bestaat uit een mengsel van verschil-
lende soorten spar, laurier, venkelzaad en zoethout. 
Deze mix gaat in het hete water en onttrekt zo 
aroma’s en vitamine C aan het blad. Let op dat het 
water zo’n 85 graden Celsius is. Als hij op hogere 
temperatuur wordt opgeschonken, wordt hij snel 
bitter. Bovendien vervliegen de aroma’s sneller en 
is je thee minder krachtig. Wil je een voorraadje 
aanleggen, dan kun je dit doen door kruiden te laten 
drogen. Voor het samenstellen van een thee gebruik 
je het hele blad en de bloem, zodat je een bloeiende 
thee hebt. Deze schenk je dan uit door een zeefje. 
Een melange sorteer je op de kracht van de bloe-
men (reinigend, verkwikkend, kalmerend, zwoel), de 
smaakcombinatie en ook een klein beetje op kleur. 
Als het visueel aantrekkelijk is, smaakt het vaak 
ook beter. Het plukken van de kruiden kun je het 
beste doen in het voorjaar. Na de bloei verliezen de 
kruiden hun kracht en smaken ze snel bitter. Bloe-
men daarentegen hebben door het nectar vaak een 
zoete bijsmaak. Afhankelijk van de hoogte waarop 
kruiden groeien, is het verstandig om ze verschil-
lende malen te wassen. Hoe lager ze groeien, hoe 
meer kans op hondencontact of bijvoorbeeld de 
vossenlintworm. Laat de bladeren en de bloemen 
na het wassen goed drogen. Leg ze vervolgens 
op bakplaten in de oven en laat ze drogen op de 
laagste temperatuur met een pollepel tussen de 
deur; zo kan het vocht goed weg. De gedroogde 
bloemen, bladeren en zaden worden in het donker 
bewaard, anders verliezen ze hun kleur en sterkte.

Bron: Maidie van den Bos
maidievandenbos.com

z ZADEN
Kun je zomaar alle zaden 
laten drogen en in de grond 
stoppen? Het antwoord is 
‘ja’, de natuur doet het im-
mers zelf ook. Het voordeel 

van het heft zelf in handen nemen, is dat je 
binnenshuis de perfecte omstandigheden 
creëert. De opbrengst is dus veel groter 
dan wanneer je ze zomaar op de grond zou 
laten vallen. Bovendien kies je zelf de plek 
waar je volgend jaar nieuwe plantjes wilt. 
Natuurlijk oogst je veel te veel en daarom is 
het leuk om ook wat weg te geven. Je neemt 
onderstaande vorm over, die je kunt voor-
zien van je eigen tekst. Als je deze scant, 
kun je ze eindeloos printen. Beetje lijm op 
de randjes en dichtvouwen maar. Gat in de 
Ons Buiten plantenmarkt!

Tips & Trends
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Bijna dertig jaar zijn Babs en Joop elk jaar tussen half mei 
en eind augustus op ons park te vinden. Vroeger vertrok 
Joop iedere dag vanaf het park naar zijn werk op de Apol-
lolaan, in de postkamer van een verzekeringskantoor. 
Toen Joop 58 werd, mocht hij met vervroegd pensioen. 

Uit de oude doos

Groene vingers 
hebben we niet

‘Huisje in de sneeuw’, gemaakt toen Babs en Joop het huisje net hadden.



  december 2016 | Ons Buiten    21

TEKST: ANNET VOGELAAR
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN BABS & JOOP

Groene vingers 
hebben we niet

OLIELAMPJES EN EEN RA-
DIOOTJE OP BATTERIJEN

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
Babs: ‘Mijn broer Renee had hier een tuin en bij 
hem kwamen we regelmatig op bezoek. We waren 
beiden erg onder de indruk van het prachtige tuin-
park en in 1987 besloten we ons in te schrijven voor 
een eigen plekje.’ 

Kwamen jullie snel in aanmerking voor een 
tuin?
Babs: ‘In 1988 begon onze zoektocht die niet lang 
duurde: al snel viel ons oog op ons huidige huisje. 
We werden tweede op de lijst, maar omdat de eerste 
tuinder die in aanmerking kwam, afzag van de 
koop, werd de tuin aan ons toegewezen. Dat was 
geweldig. We hebben een huisje uit 1963, gebouwd 
naar Oostenrijks idee en sfeer: bruin met rood, met 
bloembakken boven de ramen waar ik geraniums in 
doe.’

Waar kwam de wens vandaan voor een 
volkstuin?
Babs: ‘Ik miste in Amsterdam 
een tuin heel erg, want ik was 
van huis uit gewend om er 
één te hebben. Mijn ouders 
hebben altijd een tuin gehad 
op de Zeeburgerdijk. Mijn vader had daar ook een 
moestuintje en verbouwde er zijn eigen groenten.  
Ook mijn broer Renee deed aan moestuinieren op 
Ons Buiten, maar dat zagen Joop en ik niet zitten. 
Joop is geen tuinder. Het vergt te veel precisie. En 
groene vingers hebben we geen van beiden! We 
genieten vooral van het buiten zijn. We houden de 
tuin natuurlijk wel bij, maar verder vinden we het 
wel prima zo. Maar Joop doet wel andere dingen 
hoor. Toen we het huisje net hadden, was er nog 
geen doucheruimte, en ook aan de keuken moest 
nog wat verbouwd worden. Nou, daar heeft Renee 
toen Joop mooi mee geholpen. Zonder zijn hulp 
hadden we het niet voor elkaar gekregen. In de tuin 
stond destijds een kas die een broeinest voor spin-
nen was. Die hebben we als eerste weggehaald. Ik 
hou niet van spinnen en ik wilde meer ruimte naast 
ons huisje om een fijn terras te maken.’

Wanneer zijn jullie aan de zonnepanelen 
gegaan?
Toen Joop en Babs net op het park kwamen, hadden 
ze geen elektriciteit. Ze gebruikten olielampjes, 

gaslampen en een radiootje op batterijen. 
Joop: ‘Toen we een televisie wonnen met de bingo 
besloten we zonnepanelen te kopen. Die werden 
steeds populairder op het park, omdat je subsidie 

van de overheid kreeg bij 
aankoop. Zodoende hebben we 
nu stroom op 12V. En dus iets 
meer luxe, zoals een lampje en 
een televisie met drie zenders. 

Maar we hebben nog nooit een kachel gehad op de 
tuin. Zodra we die nodig hebben, willen we niet op 
de tuin wonen, is onze regel. Soms hebben we wel 
eens nachtvorst gehad natuurlijk, maar dan was het 
overdag meestal wel aangenaam in de tuin. Lucky, 
onze rode manke kater, ging vroeger ook altijd mee 
op avontuur. Hij had dan zo’n tuigje aan, en zat aan 
een lang draad vast, zodat hij alle kanten op kon.’

Hebben jullie veel zien veranderen op het 
park?
‘De grootste verandering vinden we dat er vroeger 
veel meer tijd werd geïnvesteerd in creativiteit. 
Zo werden de decors voor festiviteiten en spellen 
voor de zeskamp helemaal zelf gemaakt. Het leek 
of we meer tijd hadden voor de voorbereiding. En 
er werden toneelvoorstellingen gehouden waar we 
altijd naartoe gingen. We merken dat de jongere 
generatie minder tijd heeft dan wij vroeger hadden.’

Zitten jullie in commissies?
Babs: ‘We zijn beiden actieve vrijwilligers: we zijn 
lid van de kantinecommissie.

Wie: Babs (73) en Joop (79)
Op de tuin sinds: 1988
Waar: Johannalaan
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ZODRA WE EEN KACHEL 
NODIG HEBBEN, WILLEN 
WE NIET WONEN

Uit de oude doos

Linksboven: verkleed achter de (Heineken) 
bar: 2012 tijdens het 90-jarig jubileumfeest 
Ons Buiten.
Linksonder: Joop en Henk achter de bar 
tijdens de fancy fair. 
Rechts: Lucky met het manke pootje,  
overleden in 2008.

Iedere derde zaterdag van de maand staan we ‘s 
middags samen achter de bar van de kantine. En 
tijdens grote evenementen staan we achter de eet-
kraam en biertap op het veld.’
Joop: ‘Ik ben samen met de 
voorzitter van de kantinecom-
missie, Paul Janssen, verant-
woordelijk voor de bar. We 
hebben allebei het diploma so-
ciale hygiëne behaald voor de 
nodige vergunningen. Dat is een belang-rijke taak, 
want de keuken moet aan allerlei regels voldoen. De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit [red: tot 
2002 Keuringsdienst van Waren] komt af en toe een 
kijkje nemen in de keuken en die kan soms moeilijk 
doen over kleine dingen. Zoals laatst over een paar 
kleine zwarte vlekjes op de koelkast.’

Wat doen jullie samen met andere 
tuinders?
Joop: ‘Voor de fancy fair en de familiedag zijn 

we met een clubje al dagen van 
tevoren druk bezig. Er moet dan 
van alles worden ingekocht, zoals 
verse frituur, hamburgers, kipsaté, 
et cetera. Dat vergt veel organisa-
tie, maar het is ook heel leuk om 
te doen, omdat je met z’n allen iets 

moois aan het organiseren bent. Je leert mensen 
kennen en hebt sociale contacten.’
Babs: ‘En vroeger had je de jubileumfeesten en de 
zeskampen; daar hebben we heel mooie herinne-
ringen aan. Het hele reilen en zeilen eromheen was 
echt genieten!’
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Naam: Tineke Rowoud 
Functie: Vrijwilligster Ons Buiten
Woont: Aan de Cornelialaan

Tineke zit al veertig jaar op de tuin. Haar 
man Thomas komt er al vanaf 1951: hij heeft 
de hele ontwikkeling van Ons Buiten gezien 
en meegemaakt. De hele familie, inmiddels 
uitgebreid met dochter, schoonzoon en 
kleinkind, zijn echte Ons Buitenaars. Ze doen 
allemaal vrijwilligerswerk voor ons tuinpark. 
Volgens Tineke ben je pas echt een ‘tuinkind’ 
als je een keer in een sloot hebt gelegen. Haar 
dochter reed ooit in een sloot, en zat helemaal 
onder het kroos. Maar dat kroos kon haar niets 
schelen. Ze was alleen maar bezig met haar 
mooie schoentje dat nu in de sloot lag…
Toen Tineke op Ons Buiten kwam, is ze 
meteen het vrijwilligerswerk ingedoken 
(JOC). Naast het ‘gewone’ vrijwilligerswerk 
houdt ze zich nu bezig met de actiegroep 
PRV (Parkeerplaats Riekerweg Veilig). Dit 
is uitgebreid tot ‘Oeverlanden veilig’. ‘De 
gemeente wil dat we een park worden met de 
Oeverlanden samen. Het liefst wil Bosplan ons 
erbij hebben, maar dan moeten onze zaakjes 
wel op orde zijn. Zou Bosplan erbij komen, dan 
bestaan we uit drie groepen. Dat zou beter 
onderhoud en betere bewaking betekenen, 
en dat wegen waar auto’s kunnen komen, 
worden afgesloten. Dan worden de buffels 
die vrij rondlopen, niet opgejaagd zoals nu 
het geval is.’ De actiegroep heeft nu al bijna 
1000 handtekeningen voor de petitie die wordt 
aangeboden aan burgemeester van der Laan, 
in aanwezigheid van RTV Noord-Holland, 
AT5 en het Parool. De Telegraaf en SBS6 zijn 
aangeschreven, dus wie weet komen die ook 
nog kijken. De stadsdeelraad Amsterdam-West 
staat welwillend tegenover het plan, maar 
voor cameratoezicht is toestemming van de 
burgemeester nodig. 
Het neemt heel veel tijd in beslag, maar het is 
voor Tineke de moeite waard als er daardoor 
meer mensen naar de tuin kunnen komen die 
afhankelijk zijn van vervoer. Tineke wil absoluut 
geen schouderklopje, want: ‘Ik doe het ook 
voor mezelf!’ Haar tip: Verschuil je niet op je 
tuin! Zet je in voor Ons Buiten! 

BOB 
Bekende Ons Buitenaars

Genieten jullie ook van de omgeving van 
het park?
Joop: ‘De omgeving van ons park is prachtig. We 
gingen vroeger regelmatig fietsen in het Amster-
damse Bos. Dan gingen we met het pontje bij de 
Oeverlanden naar de overkant het bos in en op 
bezoek bij de geitenboerderij. 
Vroeger was het rondom de Nieuwe Meer veel 
ruiger en er kwamen ook wat minder dagtoeristen 
dan tegenwoordig.’ 
Babs: ‘Verder leven we een rustig tuinleven, want 
dat vinden we fijn. Af en toe gaan we even naar 
de kantine om een drankje te doen. Dat vinden 
we gezellig, maar we doen het niet heel vaak. Het 
meest genieten we nog op ons eigen terras onder het 
parasolletje met een glaasje rosé.’



Gnocchi en Salie
Pfff, ik heb weer een stukje geschreven. Ik ben 
best tevreden. Nu alleen nog het recept maken, 
fotograferen en opschrijven, en dan is mijn stukje 
voor Moes & Meer weer klaar. Ja, dat dacht je 
maar…
Ik sla het document netjes op, ga even naar de 
kapper, bedenk onder het knippen een leuk zinnetje 
dat ik nog in het stukje wil plaatsen. Eenmaal thuis: 
hé, dat lukt niet? Erger nog: mijn scherm is grijs 
en om de zoveel seconden licht een mapje met 
een vraagteken op. Foute boel! Aan, uit. Helpt niet! 
De hele nacht uit, de volgende ochtend weer aan. 
Neeeeee. Stuk dus.
En dan moeten uitleggen aan de redactie van 
Ons Buiten dat je computer twee dagen voor de 
inleverdatum van de kopij gecrasht is. Ken je dat? 
Dat is zo ongeveer te laat komen en zeggen dat de 
brug openstond - dat gelooft dus niemand!
‘Dan schrijf je het toch nog een keer?’ Ken je dat? 
Nou ik zal je zeggen: dat lukt dus niet meer. Ik weet 
nog zo’n beetje het begin, maar hoe de zinnen nu 
precies gingen, weet ik niet meer! De humor is eruit. 
Alles wordt een droge opsomming. Ai ai ai.
‘Ga gewoon de boodschappen halen voor het 
gerecht, dan komt het vast wel weer boven,’ zei de 
man. Ja, die werd natuurlijk helemaal gek van mij. 
Wegwezen, dacht ie. 
Ik op pad, met kromme schouders en starend 
naar de grond. Shit, niet opgelet, daar was de 
overbuurman. ‘Binnenkort een hapje eten?’ Onze 
overbuurman wil namelijk heel graag met ons eten. 
Elke keer als ik hem tegenkom, vraagt hij of het 
misschien leuk is binnenkort wat samen te eten. 
Kijk, op een gegeven moment duik ik weg als ik 
de buurman zie aankomen. Voor ik de deur uitstap 

gluur ik eerst door het voordeurraampje, en als de 
kust veilig is, verlaat ik het pand. Soms duurt dat 
heel lang, want de buurman is op straat vaak in 
gesprek met andere buurtbewoners. Ik denk dat 
hij met iedereen graag wat wil eten. Maar nu zat ik 
in de val. ‘Ja hee, goh ja, iets eten, ja leuk!’ Kijk, je 
kunt niet altijd nee zeggen - soms moet je echt ja 
zeggen. We prikten meteen een datum. Buurman 
wist niet wat hem overkwam.

Moes & Meer
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Dat kon er ook nog wel bij, dacht ik. 
Ik ging weer naar binnen zonder dat ik enige 
boodschap had gehaald. ‘Nu al weer terug?’ vroeg 
de man ietwat geïrriteerd. ‘Ja, en we gaan volgende 
week eten met de buurman. ‘Jezus,’ zei de man. 
‘Ja inderdaad, en hij is ook nog vegetariër.’
‘Fiets anders even naar de tuin?’ opperde de man. 
‘Je wilt gewoon van me af, je vindt me gewoon 
irritant! Zeg dat dan!’ schreeuwde ik.
Maar ik ging. Want wat moet je anders. Dingen 
gaan stuk in je huis. Je oude computer gaat stuk. 
En dan word je zelf ook nog eens vijftig. Ook 
oud en stuk. En kijk naar dat smoel! Vreselijk. En 
vergeetachtig. ‘Waar zijn mijn fietssleutels?’ Oh, ze 
hebben de hele nacht in mijn fiets gezeten. Dat dus.
Naar de tuin. 
Wat ik daar zocht, weet ik niet, maar ik vond wel 
wat. Salie! Mooie groengrijze blaadjes salie. En 
dromerig dacht ik aan een ontroerend eenvoudig 
gerecht: gnocchi met salieboter, oftwel gnocchi 
burro oro e salvia. 
Reclamebeeld: een mooie vrouw op de fiets 
met een mand met roodgeblokte theedoek, vol 
salieblaadjes, de donkere lucht scheurt open en een 
zonnestraal valt precies op de vrouw. Dat gevoel. 
Ken je dat? Nou ik zal je zeggen: ik voelde me weer 
helemaal het vrouwtje en fietste kordaat naar huis. 
Thuis ging ik meteen de aardappelen koken. Ik 
belde mijn dochter of ze kwam eten. ‘Neem mijn 
schoonzoon ook gezellig mee!’ En in totale euforie 
belde ik de overbuurman. Of ie ook kwam eten, en 
ja: het was vegetarisch.
De moraal: alles komt goed, ook als je computer is 
gecrasht en je bijna vijftig wordt.
En dan nu lieve mensen het recept: 

1 kilo kruimige aardappels
ca 175 gram bloem
zout
verse salie
flink stuk roomboter

Met je vrolijke gezellige schortje voor en met een 
glimlach op je gezicht zet je de aardappels met 
schil op het vuur. Ja, je gaat ze in de schil gaar 
koken. Voor gnocchi, oftewel kleine poezellige 
aardappelklompjes, is het goed om zo min mogelijk 
vocht in de aardappels te hebben. Dat kneedt 
straks beter. De schil zorgt ervoor dat de aardappel 
compacter blijft. Kook niet in zout water, dat 
komt later. Gaar? In het vergiet ermee en fijn laten 
uitdampen. Nu even een klusje, maar wat maakt 
het uit, want je voelt je goed: de schilletjes van de 
aardappels trekken.
Dan doe je ze boven een kom in de 
aardappelknijper en knijpt ze mooi fijn. Niet in 
huis, zo’n knijper? Dan goed fijn stampen. Bij 

deze fijngemaakte aardappel strooi je bloem. Je 
kneed nu alles door elkaar. Als het nog plakkerig 
is, doe je er een beetje bloem bij. Je hebt nu een 
fijn samenhangend goedje. Strooi wat bloem op 
een blad, of op het aanrecht. Zet een grote schaal 
of plank klaar, bedekt met een schone theedoek 
(gnocchi plakt niet op een theedoek). Nu rol je 
van een stuk van het aardappelmengsel een lange 
dunne ‘worst’ met een doorsnede van ongeveer 
2,5 cm. Deze goed in de bloem gerolde worst snij 
je in stukjes van 2 cm. De klompjes kun je nu op de 
theedoek leggen, maar de Italianen zouden dat niet 
goedkeuren! Er moet een deukje in en een ribbeltje 
op. Het deukje om alles gelijkmatig te garen en 
het ribbeltje zorgt ervoor dat de saus beter blijft 
plakken. Jaja. 
Pak een vork, steek recht voor je uit met de holle 
kant boven. Pak een klompje. Druk het deeg 
zachtjes tegen het begin van de vork en rol naar 
het eind en plof zo op de theedoek. Een gnocchi. 
En nee: natuurlijk snap je dit niet meteen. Ik heb 
op een gegeven moment een youtubefilmpje 
opgezocht en daar doen ze het heel handig voor, 
gnocchi maken. 
Nu heb je een heleboel gnocchi. Zet een pan water 
op het vuur met zout. Kook het water, doe er een 
paar gnochi in en haal ze eruit als ze boven komen 
drijven. Dit gaat over seconden. Langer dan tien 
seconden en ze vallen uit elkaar! Leg op een (warm) 
bord.
Ja, en ondertussen had je de roomboter al 
verwarmd en er de blaadjes salie in gedaan. Ook dit 
is in enkele minuten klaar.
Giet over de gnocchi. De blaadjes, die nu knapperig 
zijn geworden, decoreer je erbovenop. En hoppa. 
A tavola!
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Agenda
  Maand  Dag  Activiteit             Locatie        Aanvang

8  januari  zondag  Nieuwjaarsreceptie Zaal       14.00 uur
9  januari  maandag Bestuursvergadering Bestuurskamer     20.00 uur
6  februari maandag Bestuursvergadering Bestuurskamer     20.00 uur
6  maart  maandag Bestuursvergadering Bestuurskamer     20.00 uur
9  april  zondag  Paasklaverjassen Zaal       12.00 uur
16  april  zondag  Paaseieren zoeken Zaal       13.00 uur

Wekelijkse activiteiten – op volgorde dag

Vanaf  Tot en met   Activiteit      Locatie       Aanvang

7 april   29 september vrijdag  Klaverjassen      Zaal       20.00 uur
1april  2 september zaterdag Inschrijving aspiranten*     Zaal       11.00 uur

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

Opmerkingen
•Als je wilt overleggen met het bestuur kan dat alleen 
op afspraak. Neem daarvoor contact op met de secre-
taris, bij voorkeur per mail: 
secretariaat@ons-buiten.nl.

Toelichting
1.Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodig-
ing.
2. Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de 
maanden april t/m september inschrijven. Vanaf 10.00 
tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een inschrijfvolgnummer 

afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in 
de zaal met het verstrekken van informatie aan de as-
piranten. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient 
dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen met een inschrijfvol-
gnummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant 
van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen 
€ 25,00 en daarna jaarlijks € 17,00 tot u een tuin krijgt 
toegewezen als bijdrage in de kosten voor de toezend-
ing van ons kwartaalblad Ons Buiten.
NB: U dient al ingeschreven te staan bij de Bond van 
Volkstuinders voordat u zich laat inschrijven op Ons Buiten. 
Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.
nl bij inschrijving.
Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw 
vragen en aansluitend inschrijven duurt meestal minimaal 1 
uur. Uiteraard afhankelijk van het aantal geïnteresseerden.

Amsterdam Light Festival 2016
1 december t/m 22 januari 2017
Verspreid over Amsterdam zijn 
35 lichtinstallaties te bewon-
deren. Je weet niet wat je ziet: 
het is echt de moeite waard om 
een avondtrip door de stad te 
maken. Er zijn georganiseerde 
wandelroutes. Maar er zijn ook 
speciale Amsterdam Light Fes-
tival avondrondvaarten. Kaarten 
kun je bestellen bij Canal 
Company en Rederij Lovers voor 
17,50 euro

Nationale tulpendag
zaterdag 21 januari 2017
Op de Dam in Amsterdam wordt 
elk jaar de officiële aftrap ge-
geven voor het tulpenseizoen. Er 
wordt dan een speciale pluktuin 
aangelegd waar iedereen gratis 
tulpen mag plukken!

Paradiso Korendagen
14 en 15 januari 2017
Elk jaar organiseert Paradiso in 
januari de Korendagen. Er zijn 
deze dagen allemaal optredens 
van koren. Elk koor krijgt zo’n 15 
minuten. Dat is vaak kippenvel 
natuurlijk. Eigenlijk heel toepas-
selijk, want Paradiso is natuurlijk 
van origine een kerk.

Hortus 
24 maart t/m 18 juni
IGPOTY Tentoonstelling
De International Garden Pho-
tographer of the Year (IGPOTY) 
competitie en tentoonstelling 
wordt ieder jaar georganiseerd 
en is te zien in de Hortus. Het 
is de grootste tentoonstelling 
van de wereld op het gebied 
van tuin- en plantfotografie. De 
tentoonstelling in Amsterdam 
toont een selectie van winnaars 

en genomineerden uit de 2017 competitie. Deze 
zijn geselecteerd in verschillende categorieën; van 
indrukwekkende macro’s tot mistige bossen en 
adembenemende landschappen.

De Oeverlanden
Zondag 5 februari 2017 van 13.00 - 16.00 uur
Soep & Zopie
Het bestuur van de vereniging hoopt ook nu weer 
veel leden te kunnen verwelkomen in ‘De Waterkant’ 
om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. En 
zoals men dat gewend is gebeurt dat ook nu weer 
met soep, ook vegetarisch, en voldoende zopie.
Wij hopen ook dit keer weer vele mensen die de 
Oeverlanden een warm hart toedragen, deze mid-
dag te ontmoeten. 

Zondag 9 april 2017 van 11.00 - 12.30 uur
Bomen Siegerpark
In 1950 verkocht Dr. Sieger, directeur van de voor-
malige kininefabriek, het park aan de Sloterweg 773 
voor een symbolisch bedrag aan de gemeente Am-
sterdam. Het kleine park bestaat uit plassen in een 
veenweidegebied met oude, heel bijzondere bomen 

*Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur afhalen
  inschrijfvolgnummer in de kantine.
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Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Hoe kan ik het beste compost maken? 
Dit is niet in een paar regels te zeggen. Ik heb twee 
bakken met openingen voor de lucht. In een van de 
bakken zitten de verse plantenresten. Na een half jaar 
stort je deze in de tweede bak en stort je in de eerste 
opnieuw plantenresten. Er zijn boeken te leen of te 
koop over composteren. Op het internet is ook veel 
te vinden.
 
Ik had dit jaar zoete aardappelen geplant, 
maar totaal geen oogst. Hoe komt dit? 
De zoete aardappel is een tropische knol. Deze kun 
je in een kas kweken.
 
Wanneer kan ik stokrozen zaaien? 
Stokrozen tot de vorst zaaien. De kiemplanten over-
winteren.
 
Welke bloemen kan ik het beste zaaien of 
planten om de bijen en vlinderpopulatie in 
stand te houden op Ons Buiten? 
Het beste kun je hierover een boek aanschaffen; dit is 
een uitgebreid thema. Wellicht iets voor het Bonds-
blad!
 
Is er wat te doen aan al die slakken die mijn 
oogst opeten, zoals afgelopen jaar? 
Steeds de slakken zoeken onder planten, stenen en 
dergelijke; zo kwam er bij mij nog iets terecht van de 
oogst.
 
Zijn alle rozenbottels eetbaar? 
Voor vogels wel: groenlingen, vinken en sijsjes eten 
alle bottels. Wanneer je rozenbottels kunt plukken, is 
afhankelijk van het soort roos. De hondsroos (Rosa 
canina), een inheemse rozensoort, bloeit over het al-
gemeen in mei-juni en draagt rijpe rozenbottels vanaf 
augustus. De rozenbottels van alle soorten rozen zijn 
eetbaar, maar let er wel op dat ze niet bespoten zijn 
met insecticiden. De smaak van rozenbottels verbe-
tert als er vorst overheen gegaan is, het beste is dus 
om ze na de eerste nachtvorst te plukken, of ze voor 
gebruik enige tijd in de vriezer te leggen. Rauw zijn 
rozenbottels niet eetbaar, maar ze zijn wel erg lekker 
als jam of siroop of gedroogd als thee. Zorg er wel 
altijd voor dat de zaadjes verwijderd worden, deze 
zijn niet fijn om te eten! 

Wat moet ik in in de winter nog doen? 
Regelmatig de tuin bezoeken en de goten bladvrij 
houden; de planten rondom het huisje verwijderen of 
terugknippen voor de doortocht onder de vloer.
 
Wanneer kan ik bomen snoeien? 
De gehele winter als er geen matige vorst heerst. 
De steenvruchten niet snoeien. Dit zijn pruim, kers, 
abrikoos, amandel, sierkers et cetera.
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en planten. Oud-medewerker 
groen in Nieuw-West Rinus Hof 
zal ons rondleiden.
Verzamelen in het Siegerpark. 

De groene academie
31december 2017 
van 9.00 -12.oo uur
Eindejaarswandeling Koningshof
Brrr... Buiten is het kaal, donker 
en guur. Wie wil er op dit tijdstip 
nou buiten lopen in de natuur? 
Maar aan de andere kant: de 
winter is zo puur! De silhou-
etten van bomen zijn nu goed 
te zien, evenals de loopsporen 
van dieren. De natuur is verstild 
en stemt tot bezinning, passend 
bij het einde van het jaar. Sluit 
het jaar goed af met een mooie 
wandeling in de natuur. Geniet 
en kom tot rust, zodat je weer 
een frisse start kunt maken in het 
nieuwe jaar. 
Prijs: € 12,50
Docent: Jan-Willem van Velzen
Verzamelen bij het informatie-
paneel van het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, ingang 
Koningshof in Overveen.

Artis
17 januari 2017 om 20 uur
Astronaut André Kuipers reisde 
in 2004 en 2012 naar het interna-
tionaal ruimtestation ISS. Vanuit 
daar had hij een spectaculair uit-
zicht op de aarde, dat zijn beeld 

van onze planeet voor altijd zou 
veranderen. Op deze avond richt 
het ARTIS-Planetarium niet de 
blik op de ruimte, maar juist op 
de aarde. Kijk mee door de ogen 
van André Kuipers, en zie de 
wereld in een ander licht.
Plantage Kerklaan 38-40
Prijs: € 15,00

Amsterdamse waterleidingduinen
08 januari 2017 van 8.30 - 15.30 u
Een workshop natuurfotografie in 
de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Het prachtige uitgestrek-
te gebied van bos, duinen, 
watergangen, poelen en vlaktes 
herbergt hele mooie fotografie-
plekken en bijzondere flora en 
fauna. We maken een wandeling 
dwars door het openbare gebied 
en fotograferen de vos, dam-
herten, vogels, landschappen en 
aandacht voor macrofotografie.
Van 8:30 uur tot +-15:30 uur 
(vrijwel wekelijks). Start en ver-
zamelplaats op de parkeerplaats 
bij ingang Panneland, bij boshut 
’t Panneland. 
Vogelenzangseduinweg 4, 2114 
AS Vogelenzang. 
Prijs: €60. Inclusief koffie, thee 
en koek, toegang park en foto-
grafiedocument. Neem zelf wat 
eten en drinken mee.
voor meer info:
degroeneacademie.nl
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Papa, papa, kijk er leven salamanders in onze tuin!



Het is inmiddels no-
vember. In mijn tuin 
bloeit de gouden re-
gen. Bescheiden met 

een enkele bloemtros, maar toch. 
Twee weken geleden zag ik bij 
een van de kleine verlandings-
oevers aan de Zuidsingel ook 
alweer dotterbloemen in bloei. 
Heel apart als je weet dat beide 
soorten voorjaarsbloeiers zijn. 
Rond de noordpool is het mo-
menteel twintig graden warmer 
dan normaal en daar groeit het 
drijfijs maar weinig aan. Er ver-
andert veel, ook op het tuinpark 
in het algemeen groen. 

Palen onder water
De verlandingsoevers, waarvan 
de eerste paal in de zomer van 
2015 de grond in ging, zijn zich 

aan het ontwikkelen. De vrijge-
komen ruimte, tussen palen en 
de kant, is daar opgevuld met 
zand en aarde en vervolgens 
beplant met volwassen planten 
zoals de dotterbloem, watermunt, 
grote en kleine lisdodde (riet-
sigaar), gele lis, zwanenbloem 
en koekoeksbloem. Die planten 
hebben zich goed ontwikkeld, 
met name de rietsigaren en de 
gele lis. Er is ook ingezaaid met 
een graslandmengsel voor natte 
tot vochtige, min of meer voed-
selrijke gronden. Uit dat zaad is 
niet veel gegroeid. 
Stonden de palen eerst nog een 
stuk boven het wateroppervlak, 
nu zijn ze gezakt tot ruim onder 
water. Natuurlijk zijn ze niet 
gezakt; de waterstand is ver-
hoogd. Rondom de tuin en in de 

Alles is overal -
het milieu selecteert
In de zomer van 2015 ging de eerste paal de grond in bij de 
Zuidsingel. Daar werden toen verlandingsoevers aangelegd. 
Erik vertelde ons er vorig jaar over in deze rubriek. Maar hoe 
staat het daar nu mee? Erik praat ons bij over de ontwikke-
lingen.

TEKST ERIK HOOIJBERG 
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF EN CRUYDT-HOECK/ERIK VAN DEN HAM

Natuurlijk Tuinieren

slootjes staat nu meer water dan 
voorheen, en dat is zo slecht nog 
niet. Voor pullen van de eend 
en het waterhoen is het een stuk 
gemakkelijker geworden om de 
oevers op te klauteren en dat zal 
natuurlijk ook gelden voor kik-
kers en padden.
Maar het betekent wel dat er op 
die dertien oevertjes weinig zaad 
is ontkiemd om een weelderige 
groei te geven. 

Salamanders, eenden en kikkers
Op mijn eigen tuin heb ik een 
klein stuk van de oeverbe-
scherming weggehaald om 
watervogels en amfibieën een 
betere kans te geven het land op 
te komen. Dat resulteerde me-
teen in een broedend paar wilde 
eenden. Die kunnen natuurlijk 
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goed vliegen, maar hadden toch 
een voorkeur voor waggelen. Ze 
hebben een volledig legsel ge-
produceerd dat helaas helemaal 
is leeggeroofd door een paartje 
eksters dat verderop in een boom 
een nest bleek te hebben. Rotek-
sters, denk ik dan. Veel leuker 
ging het met de amfibieën. Tot 
grote vreugde hadden we dit jaar 
veel meer kikkers en padden en 
tot mijn grote verbazing hadden 
we ook salamanders in de tuin. 
Tussen het lange gras vonden ze 
een heerlijke vochtige plek en 
voldoende bescherming. Won-
derlijk hoe een kleine ingreep in 
de toegankelijkheid van je tuin 
direct wordt benut. Misschien 
kunnen we volgend jaar een 
kleine paddenpoel in onze tuin 
aanleggen, met veel begroeiing 
om kikkers, padden en salaman-
ders te beschermen. Want ook de 
reiger zit niet stil. 

Moeraswespenorchis
Hoe anders ging het bij de grote 
verlandingsoever. De palen zijn 
daar onder leiding van Jochem 
door groepjes tuinbeurters 
ruim een meter uit de oever in 
de grond gezet. Daar werd de 
tussenruimte niet opgevuld met 
zand en aarde, maar deze is open 
gelaten. De oever is daar deels 
afgegraven om dichter bij het 
grondwater te komen en de aarde 
is hergebruikt aan de Zuidsingel. 
Op deze plek van zo’n tachtig 
tot honderd vierkante meter is 
ervoor gekozen een zaadmeng-
sel te gebruiken, met daarin: 
gewone engelwortel, gewoon 
barbarakruid, gewone dotter-
bloem, pinksterbloem, kale jonker, 
rietorchis, moeraswespenorchis, 
moerasspirea, kantig hertshooi, 
gevleugeld hertshooi, gele lis, 
moerasrolklaver, gewone veld-

bies, wolfspoot, grote wederik, 
grote kattenstaart, watermunt, 
gewone brunel, heelblaadjes, 
scherpe boterbloem, kleine rate-
laar, koekoeksbloem, poelruit en 
echte valeriaan.
Dit is een prachtig bloemen-
mengsel voor bloemrijk grasland 
op percelen en oevervegetaties 
die het hele jaar nat of vochtig 
zijn. Dit mengsel heeft een 
ingetogen karakter en is zeer 
aantrekkelijk voor bijen, vlinders 
en vogels. Door goed beheer kan 
er zich een duurzame, natuur-
lijke, middelhoge vegetatie 
ontwikkelen. Aldus de website 
van ‘Cruijdt-Hoeck’, waar het 
mengsel is aangekocht. Een 
bloemrijk resultaat kan vanaf het 
tweede of derde jaar verwacht 
worden. Dat is in ons geval dus 
op zijn vroegst volgend jaar. Om 
de groei een beetje te bespoedi-
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Enthousiaste tuinbeurters graven geulen om meer water toe te laten in de verlandingsoever 
aan de Lucas van Buurenlaan, foto Erik Hooijberg.

Natuurlijk Tuinieren
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gen, zijn er ook wortelstokken 
geplant van de zwanenbloem 
en de lisdodde, die we van een 
bevriende groene tuinder kregen.  

Beide soorten zijn in een te 
droog stuk terechtgekomen en 
hebben het helaas niet overleefd. 
Volgend jaar nog maar eens 
proberen.

Elzenopslag 
Nieuwsgierig naar de ontwik-
kelingen op de grote verlan-
dingsoever, doen we af en toe 
een kleine inventarisatie. Het 
eerste wat ons opviel, was de 
uitgroei van de wilgentenen die 
zijn neergezet om een hout-

wal te maken. Zo’n houtwal 
biedt goede bescherming aan 
broedende vogels, en luwte 
voor vlinders en bijen die later 

nectar komen snoepen. Steek 
een wilgentak met betrekkelijk 
verse bast in de grond, en deze 
groeit uit. Wat een levenskracht, 
geweldig. 
Daarnaast was er een behoor-
lijke opslag van de zwarte els. 
Niet geheel onverwacht, want er 
staan veel volwassen elzen en 
een nieuw ontgonnen stuk grond 
wordt meteen ingenomen. Alles 
is overal en het milieu selec-
teert, beweren ecologen altijd. 
Die elzen zijn er met een groep 

tuinbeurters weer uitgetrokken. 
We willen daar namelijk geen 
moerasbos maken, maar een 
bloemenweide. Een aantal uitge-
zaaide soorten heeft al gebloeid, 
maar op de hogere stukken is het 
toch erg droog. Deze herfst heb-
ben tuinbeurters meegeholpen 
om op sommige plekken meer 
water toe te laten. En in een deel 
van het open water tussen de 
palen en de oever is juist meer 
aarde gestort, voor een moeras-
siger milieu. Volgend jaar moet 
je maar eens langslopen om te 
kijken wat er is opgekomen en 
wat er bloeit. 
Natuurlijk tuinieren blijkt een 
kwestie van geduld te zijn, en je 
steeds aanpassen aan verande-
rende omstandigheden.

groen@ons-buiten.nl
Bronnen: cruydthoeck.nl

EEN NIEUW ONTGONNEN 
STUK GROND WORDT 
METEEN INGENOMEN

Met de klok mee: echte koekoeksbloem, moeraswespenorchis en kleine ratelaar, 
foto’s de Cruydt-Hoeck/Erik van den Ham.



       

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

Buiten

Ons Buiten is het tijdschrift van Tuinpark Ons Buiten www.ons-buiten.nl02/2013

       

BUITEN
01/2014

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

04/2013

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

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

02/2013

       

BUITEN
07/2014

Gluren bij de buren! 

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

02/2013

       

BUITEN

06/2014

MOESTUINspecial 

02/2013
Ons Buiten is het tijdschrift van Tuinpark Ons Buiten www.ons-buiten.nl

       

BUITEN
08/2014

fijne 

feestdagen 

en een 

gelukkig 

2015
!

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

10/2015

In dit nummer
speciale 

aandacht voor 

onze mentoren, 

de duizendknoop 

en buitenbadjes

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

09/2015

activiteiten special:veel te doen op Ons Buiten 

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

11/2015

AFSCHEID!
van de zomer
van Ons Buiten
van bewoners
van je huisje

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

12/2015

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

Ons Buiten is het tijdschrift van Tuinpark Ons Buiten www.ons-buiten.nl
14/2016

THEMA:de jeugd van tegenwoordig

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

15/2016

ArchitectuurSPECIAL

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

16/2016

Op naar een 
vruchtbaar 

2017!

Aanbod
Abonnement op ONS BUITEN
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BUITEN? Neem dan nu een abonnement! 
Je ontvangt vier nummers per jaar voor €17,-. 
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