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Het is een prachtige zonnige dag 
in Haaksbergen, en ik kijk vanuit 
mijn tuinkamer naar een polletje 
sneeuwklokjes. Hier en daar steekt 
vers groen zijn steeltje voorzichtig 
naar boven. Wat er allemaal in 
de tuin opkomt, wordt voor mij 
een grote verrassing. Ik ben van 
plan om het eerste jaar rustig af te 
wachten, en ga daarna wel echte 
plannen maken. Het zou zonde 
zijn om nu delen om te spitten en 
te herplanten, terwijl er wellicht heel 
mooie bloemen gaan groeien. Ik 
vind de vorm en basisstructuur van 
de tuin leuk, dus daar kan ik best op 

4 Paul Pestman graaft in de historie van 
Nieuw en Meer

8 Binnen in Ons Buiten, dit keer een 
kijkje bij Monique en Lucas

11 Beeldig, dag Jan Pot

12 Voor u gelezen door 
Ali Hafkamp

18 Uit de oude doos

21 Even voorstellen: nieuwe columnist

22 Moes en meer, afscheid

24 Agenda van evenementen en leuke 
excursies in de omgeving

26 Natuurlijk tuinieren dit keer over 
vogels

30 Bestuursinformatie

6

26

12

  april 2017 | Ons Buiten    3

voortborduren. Wellicht een vijvertje 
erbij, om ook de diertjes een plezier 
te doen. Het is ook praktisch: nu heb 
ik meer tijd om in huis alle dozen uit 
te pakken en verder te gaan met het 
kluswerk. Ik merk heel duidelijk dat 
ik nu al losser ben komen te staan 
van Amsterdam en ook van Ons 
Buiten. Mede doordat ik niet meer 
iedere week (meerdere malen) in de 
bestuurskamer ben. Uiteraard ben 
ik op afstand nog steeds betrokken, 
en kom ik om de paar weken in 
Amsterdam, maar ik zit toch echt in 
een afbouwfase. Op zaterdag 6 mei 
2017 neem ik tijdens de algemene 
ledenvergadering ‘echt’ afscheid als 
voorzitter van Ons Buiten. Wellicht 
een mooie gelegenheid om elkaar 
nog te spreken, onder het genot van 
een drankje. Ik kijk met heel veel 
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plezier terug op 18 jaar bestuurswerk: ik heb genoten 
van de vele contacten en de goede samenwerking 
met de vrijwilligers van Ons Buiten. Ook met andere 
volkstuinparken en organisaties is het overleg veelal heel 
plezierig geweest. Vanaf medio 2013 kwamen daar de 
landelijke contacten nog bij, doordat ik werd gevraagd 
zitting te nemen in het bestuur van het AVVN (Algemeen 
Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland). 
Dit vond ik uitermate plezierig en ook leerzaam, want 
ik deed veel ervaring op bij andere tuinparken.Ik ga het 
volkstuinieren en de organisatie eromheen zeker missen, 
maar ik verwacht dat ik in en rond huis in Haaksbergen 
zo veel activiteiten zal ontplooien, dat ik het vooral ga zien 
als een herinnering aan een mooie periode. Ik reken er 
ook zeker op dat ik nog regelmatig contact zal hebben 
met tuinders - wellicht dat een aantal van u de rit naar het 
oosten ondernemen. De afstand valt in de praktijk echt erg 
mee. Het is in deze regio prima vertoeven. Tot slot dank ik 
alle mensen met wie ik goed heb samengewerkt; ik hoop 
dat het hun goed gaat.Tot ziens. 
Jan Pot

De laatste 
‘Van de voorzitter’



De bouwplannen op Ons Buiten zijn voorlopig van de baan. Maar de 
boodschap die we hebben meegekregen, is helder: we moeten toe-
gankelijker worden. Mooie opdracht voor ons allemaal, natuurlijk. 
Hoe gaan onze buren om met vergelijkbare issues? Paul Pestman 
duikt in de geschiedenis van ‘Nieuw en Meer’, het kunst- en bedrij-
venterrein op de landtong, en kijkt naar de recente plannen.

TEKST: PAUL PESTMAN BEELD: ZIE EINDE ARTIKEL
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Paul Pestman

Voor wie niet weet 
waar Nieuw en Meer 
ligt: vanaf Ons Buiten 
fi ets je linksaf, rich-

ting de Oeverlanden, voorbij de 
strandjes en het pontje. Nu fi ets je 
door en aan het eind sla je links-
af. Je vindt een groot terrein, in-
geklemd tussen de Nieuwe Meer 
en de Ringvaart. Een bijzondere 
plek, één met geschiedenis. Wat 
is dit, vraag je je bijna onvermij-
delijk af, als je er voor de eerste 
keer komt. Het antwoord: dit is 
een stukje van de stelling van 
Amsterdam; Unesco werelderf-
goed sinds 1996. De gebouwen 
die je ziet, zijn gebouwd als ‘de 
Militaire Drinkwatervoorzien-
ing’, een nood-drinkwatervoor-
ziening bij het fort aan de Nieuwe 
Meer. Bedoeld om inwoners van 
Amsterdam en militairen van 
drinkwater te kunnen voorzien, 
bij een belegering van de Stelling 
van Amsterdam. Om niet afhan-
kelijk te zijn van de waterwinning 
bij Zandvoort, werd deze installa-

tie aangelegd, om grondwater op 
te pompen en te ontijzeren. Tra-
gisch lot van dit grote project: de 
stelling is nooit gebruikt, en dat 
geldt ook de drinkwatervoorzien-
ing... De Duitsers hebben het sys-
teem nog opgekalefaterd, maar 
ook nooit gebruikt. Na de oorlog, 
tot 1980, gebruikte Defensie het 
terrein als werkplaats en voor 
opslag, daarna kwam het leeg te 
staan.

Kunstenaar
Leegstand. Totdat op 25 juni 1988 
het terrein werd gekraakt door een 
groep kunstenaars en aktivisten 
(toen nog met een ‘k’ natuurlijk) 
uit de Conradstraat. (Terwijl heel 
Nederland die dag naar Marco 
van Bastens weergaloze doelpunt 
keek op het EK.) Kort daarna 
zien een stichting en een bewon-
ersorganisatie het levenslicht. 
De handen gaan uit de mouwen 
voor een grote renovatie. De club 
vindt in rijksbouwmeester Kees 
Rijnboutt een sterke medestander 

en in 1991 komt er een formele 
huurovereenkomst. Van meet 
af aan wordt er gestreefd naar 
een diversiteit aan professies op 
creatief of ambachtelijk gebied: 
van architectuur en beeldhouwen 
tot staalconstructies en zang. In 
de loop van de tijd is Nieuw en 
Meer meerdere malen de bron 
van nieuwe evenementen in Am-
sterdam, zoals Absolute Thres-
hold, de voorloper van ‘Robo-
dock’ (een internationaal festival 
voor robotica, spektakeltheater, 
vuurshows, multimedia, design 
en industriële installaties). Ook 
cultuurplaats ‘Het Buitenland’, 
voorloper van Blijburg, komt van 
deze plek. En van meer recente 
datum zijn tentoonstellingen als 
Atelier Malkovitz, Oogbaden en 
archipel Oeverlanden. De super-
lange bank met de klok die bij pa-
viljoen Aquarius staat, is hier nog 
een product van.
Tegenwoordig zijn er op een 
vloeroppervlak van ca. 9000m2 
een kleine honderd kunstenaars 

Nieuw en Meer geeft creatief tegengas



JE KUNT JE WEL VOORSTELLEN DAT 
HET OM EEN SUPERPLEK GAAT
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De bospont: beeld en ontwerp Erik Hobijn

en aanverwante bedrijven geves-
tigd. Kortom: zo’n culturele 
broedplaats die tegenwoordig 
elke stad in huis wil hebben... 
Hou de open dagen maar eens 
in de gaten (www.nieuwenmeer.
nl). Er wordt trouwens niet alleen 
gewerkt, maar ook gewoond en 
geleefd. Sinds de start van Nieuw 
en Meer zijn er meer dan dertig 
kinderen geboren en opgegroeid. 
(Ze houden daar vast ook van een 
potje voetbal. Deze zomer een 
wedstrijd: Ons Buiten - Nieuw en 
Meer?) 

Plannen van Rochedale
‘Een vijfsterrenhotel aan de 
Nieuwe Meer? Luxe hotelkam-
ers en een uitstekende bereik-
baarheid langs de rijksweg A4 en 
nabij Schiphol?’ Het lijkt me dat 
dat even slikken was voor Nieuw 
en Meer.
Op de plek van de huidige jacht-
haven op de landtong, grenzend 
aan het kunst- en bedrijventerrein, 
zijn plannen voor onder meer een 

hotel en een watersportwinkel. 
Woningbouwvereniging Roche-
dale kocht het terrein zo’n tien 
jaar geleden voor bijna vier mil-
joen euro. Oorspronkelijk om er 
een cruiseschip voor studenten-
huisvesting aan te laten meren. 
Dat gebeurde nog onder het be-
wind van de inmiddels veroor-
deelde directeur Möllenkamp. 
Tegenwoordig houdt Rochedale 
zich weer meer met haar kern-
taak bezig, maar de vereniging zit 
nog wel met deze erfenis in haar 
maag. Daarom wil Rochdale het 

terrein van de hand doen aan een 
projectontwikkelaar die er een 
hotel wil realiseren.  
Dat het gebied een fi jne opknap-
beurt kan gebruiken, daarover 
is iedereen het wel eens. En dat 
het gebied weinig toegankelijk 
is, ook. Als je door de lelijkheid 

van de jachthaven en de verval-
len loodsen heenkijkt, kun je je 
wel voorstellen dat het om een 
superplek gaat. Hier zouden veel 
mensen van kunnen genieten. 
Een goed begin zou herstel zijn 
van de dagelijkse pontverbin-
ding naar het Amsterdamse bos. 
Vanaf de jaren dertig voer er zo’n 
pontje op en neer. Herstel van die 
verbinding zou leuke fi ets- en 
wandelroutes mogelijk maken. 

Creatief tegengas
Kunstenaars met een luxe hotel 

als buurman, dat geeft geen fi jne 
klik. Die hotelplannen vormden 
voor Nieuw en Meer een impuls 
om hun creativiteit op hun directe 
leefomgeving te richten. Een jaar 
geleden presenteerden de kun-
stenaars een eigen visie op de 
toekomst van het gebied voor de 

Nieuw en Meer geeft creatief tegengas
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Paul Pestman

bestuurscommissie van Nieuw-
West. De kern daarvan is de ont-
wikkeling van een ‘Cultuurpark 
Kop Landtong Nieuwe Meer’ 
voor de stad en de buurt, vorm-
gegeven door kunstenaars, inno-
vatoren en bewoners. Daar zie ik 
een parallel met Ons Buiten: ook 

Nieuw en Meer stond voor de 
strategische keuze: houden zoals 
het was, met het risico dat je de 
greep verliest op de dynamiek. 
Of zelf plannen ontwikkelen die 
gericht zijn op recreatief medege-
bruik van het gebied door buurt 
en stad.
Belangrijke onderdelen van het 
beoogde cultuurpark zijn een 
ontwerpatelier en een werk-
plaats voor de ontwikkeling van 
de landtong. De plannen zijn tal-
rijk: Land Art, drijfeilanden, een 
theater en restaurant, een klank-
fi etspad, openluchtevenementen 
en –experimenten - allemaal 
onderdeel van een ecologische 

en circulaire stad. De oorspron-
kelijke gebouwen op de landtong 
moeten dan wel worden aange-
past aan de nieuwe bestemming 
voor onderzoek en experiment: 
geschikt voor educatie, cul-
tuur, wetenschap en voedsel. Dat 
klinkt natuurlijk allemaal heel 

mooi, maar misschien ook een 
beetje vaag. Om het concreet te 
maken, licht ik er twee ideeën uit: 
de klimaatbatterij en de bospont.

De klimaatbatterij
Door een ondergronds verwar-
mings- en koelsysteem wordt een 
kas, de klimaatbatterij genaamd, 
op koude dagen verwarmd met 
warmte die is opgeslagen onder 
de grond. De warme en vochtige 
ondergrond biedt een goede om-
geving voor plantengroei. 
De klimaatbatterij heeft een 
ontmoetingsruimte waar les 
kan worden gegeven (scholen, 
groepen). En er is een restaurant 

waar met verse producten uit de 
kas exclusieve gerechten worden 
aangeboden. Rondom de kas 
slingeren paden met rustplekken 
en klimbomen waarin kinderen 
kunnen spelen. Er zijn ook per-
macultuurtuinen. Deze binnen- 
en buitentuinen leveren voedsel 
voor restaurants en markten en 
vormen de plek voor workshops 
en urban gardening, zoals de aan-
leg van verticale tuinen.

Bospont 
De bospont is een robotgestuurd 
vaartuig dat de oude pontverbin-
ding met het Amsterdamse bos 
in ere moet herstellen. De pont 
is geïnspireerd op het idee van 
drijvende tuinen. Het is een 
onopvallend stukje fi etspad met 
een natuurlijke begroeiing, riet-
kragen en schuilplaatsen voor 
dieren - ogenschijnlijk hoort het 
bij de vaste wal. Onder het wa-
teroppervlak zorgen een biotoop 
van onder andere wortels, bac-
teriën, sponsen en zoetwaterpo-
liepen voor waterzuivering. Voor 
de bospont worden nieuwe drijf/
bouwmaterialen op basis van 

Kunstenaarscomplex Nieuw en Meer, beeld: Roeland Koning

ZO’N CULTURELE BROEDPLAATS DIE 
ELKE STAD IN HUIS WIL HEBBEN
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schimmels getest. De pont valt 
niet op, totdat hij zich losmaakt 
van de wal. Dan vaart er een 
stukje bos met fi etsers en wande-
laars de Nieuwe Meer op, waar-
door je in een vloek en een zucht 
bij boerderij Meerzicht bent. De 
benodigde technologie is er al 
lang, om een taxi te bestellen bij 
Uber bijvoorbeeld. Het gaat dus 
om een pont die vierentwintig uur 
per dag op afroep beschikbaar is, 
en dan zelf, robotgestuurd, de 
oversteek maakt tussen Nieuw-
West en het Amsterdamse Bos.
Afgelopen oktober werd er een 
eerste testvaart gemaakt en die 
verliep goed! Volgens de ont-
wikkelaars is vooral het vaar-
gevoel geweldig: soft, alsof je 
zweeft op de golven - het voelt 
niet als een boot, maar als een 
matras dat drijft. De bospont 
bevindt zich nu in fase twee: 
een testmodel van ongeveer 8×8 
meter, met autonome besturing. 
Er wordt op basis van een open 
platform samengewerkt in een in-
ternationaal netwerk van labs en 
diverse partners. 

Laatste stand van zaken 
Het ‘Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie’ heeft de Landtong Nieu-
we Meer een subsidie gegeven om 
de ideeën verder te ontwikkelen. 
De landtong wordt gezien als 
een stadslab, een collectief van 
particulieren en professionals, 
ontwerpers en opdrachtgevers 
die aan de slag willen met nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Ook de 
presentatie van het stadslab bij de 
bestuurscommissie (voorheen het 
stadsdeel) verliep succesvol. 
Aan de andere kant lieten diverse 
adviescommissies zich kritisch 
uit over het hotelplan van Roch-
dale. De ‘Technische Adviescom-
missie Hoofdgroenstructuur’ van 
de gemeente heeft een negatief 
preadvies gegeven voor dit voor-
stel. De landtong maakt namelijk 
net als Ons Buiten deel uit van de 
hoofdgroenstructuur van Amster-
dam (het groen waarvan de ge-
meenteraad heeft gezegd er zuinig 
mee om te willen springen). Een 
hotel past volgens de commissie 
dus niet binnen deze groenstruc-
tuur. Het preadvies van de ‘Advies 
Commissie Ruimtelijke Ordening’ 

(ARO) is eveneens negatief en be-
noemt dat een plan voor de toe-
komst ambitie moet uitstralen en 
de kansen en unieke kwaliteiten 
van de plek moeten benadrukken. 
Kortom: de wind staat gunstig 
voor het stadslab. De voorgeno-
men wijziging van het bestem-
mingsplan om het hotel mogelijk 
te maken, ligt voorlopig in de 
ijskast. Er worden volop plannen 
ontwikkeld en coalities gesmeed 
vanuit de gedachte: niet stil zitten, 
we gaan dit gewoon doen!

Geraadpleegde literatuur en 
illustraties:
nieuwenmeer.nl
nieuwenmeer.nl/kinderen-van-
nieuw-en-meer
ruimtelijkeplannen.nl
stelling-amsterdam.nl
Nieuwsbrief VDOB, oktober 
2015
Parool, ‘Rochedale wil af van 
peperdurejachthaven van Ma-
seratiman’, oktober 2015

Kop Landtong Nieuwe Meer 
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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 Lucas Kamps en 
Monique van der Velde. Lucas, een man met gouden handjes, 
geniet van zijn prepensioen en Monique werkt nog steeds in 
Amsterdam.

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Sinds wanneer zitten jullie op Ons Buiten?
Lukas: ‘Sinds 1981 heb ik een eigen tuin. Daarvoor 
woonde ik bij mijn ouders op de Marialaan. Mijn 
moeder kreeg daar een tuin in 1949. Mijn ouders 
woonden daar ook in de winter, want ze hadden geen 
eigen huis in Amsterdam. Ik ben het derde kind, en 
na mijn geboorte kregen ze eindelijk een eigen huis. 
Mijn grootouders zaten toen al op de tuin. Je kunt 
eigenlijk zeggen dat ik op de tuin ben geboren. Mijn 
moeder was heel druk met het verenigingsleven. Ze 
zat ook in de Jeugd–en Ontspanningscommissie (de 
JOC) in de jaren zestig.
Monique: ‘Ik woon hier sinds 1992.  Oorspronkelijk 
kom ik uit de buurt van Den Haag, maar ik woon 
vanaf mijn 18e in Amsterdam. Ik woon nu langer in 
Amsterdam dan ik ‘achter de duinen’ heb gewoond. 
Ik kwam wel eens bij een collega en vriendin van mij 
op Ons Buiten, Anna Vonk. Daar kwam ik Lucas te-
gen die ook een goede vriend is van Anna. Wij leer-
den elkaar kennen en van het een kwam het ander. 
Als ik geen groene vingers had gehad, weet ik nog 
zo net nog niet of ik hier zou zitten. Maar gelukkig 
vind ik tuinieren heerlijk. Vroeger hadden we ook 

B
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een grote tuin die door mijn moeder werd verzorgd, 
en eigenlijk begreep ik destijds niet waarom ze dat 
zo leuk vond. Later ontdekte ik hoe heerlijk het is 
om in de tuin te werken. Dat komt me hier wel goed 
uit.’

Waarom Ons Buiten?
Lucas: ‘Ik heb heus wel op andere tuinparken rond 
gekeken, maar ik vond het eigenlijk niets. Op één 
park had je bijvoorbeeld allemaal dezelfde huisjes: 
een laantje groene huisjes, een laantje rode huisjes et 
cetera. Maar hier zijn alle huisjes anders. Gelukkig. 
Ook de ligging van Ons Buiten is zo heerlijk: in een 
natuurpark, vlak bij de Oeverlanden. Wij houden van 
wandelen en lopen vaak een rondje Ons Buiten of 
over de Oeverlanden.’

Wat is er zo uniek aan Ons Buiten?
Monique: ‘Aan de ene kant is het hier oud, wat het 
speciaal maakt: oude bomen, oude huisjes. En aan de 
andere kant wordt er heel veel gedaan op sociaal ge-
bied. Je kunt sjoelen, kaarten, tekenen, knutselen, en 
er wordt veel georganiseerd voor de kinderen. Voor 
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elk wat wils. Wij vinden dat er hier goed voor elkaar 
wordt gezorgd.  En dat geeft een echt dorpsgevoel.’ 
Lucas: ‘Als je op Ons Buiten komt, valt alle stress 
van je af. Het is heerlijk om uit je werk hierheen te 
gaan. Ik werkte op kantoor. Altijd binnen dus, en hier 
zit je de hele tijd buiten en kun je alles van je werk 
loslaten. Met je handen werken. Heerlijk! Nu is het 
helemaal genieten, want ik werk niet meer.’
Monique: ‘Ik werk bij het Waterlooplein. Als ik dan 
van mijn werk naar Ons Buiten fiets en ik kom bij 
de Nieuwe Meer, dan word ik steeds blijer. Als ik op 
Ons Buiten fiets en mensen zeggen me vriendelijk 
goedendag, dan valt alles van me af. Ik word er zo 
vrolijk van. En nu is het helemaal fijn, want Lucas 
werkt dus niet meer. Als ik op de tuin kom, heeft 
hij al boodschappen gedaan, het eten voorbereid 
en samen koken we dan verder. Super de luxe!! 
Het fijne van hier wonen is dat je gewoon na het eten 
weer wat kunt doen in de tuin. Je kunt het bijhouden. 
Anders kom je steeds weer in een tuin waar je weer 
van alles moet doen, een soort werkkamp. Maar als 
je hier woont, heb je dat niet. Je kunt wat zitten ge-
nieten en wat doen.’
Lucas: ‘Monique is de meest artistieke van ons 
beiden. Zij zorgt ervoor dat onze tuin heel mooi 
en kleurrijk is.’ Monique: ‘Het is steeds een won-
der dat alles weer uit de grond komt. Dan denk 
ik: Aah, dat plantje had ik ook nog, dat was ik 
helemaal vergeten. Wat leuk dat het er weer is.’ 

Lucas: ‘Op de vraag waarom we eigenlijk een tuin 
hebben, antwoordde een buurvrouw laatst: “Je hebt 
eigenlijk een soort haat-liefdeverhouding met je 
tuin. In het voorjaar denk je ‘verkopen dat zootje’, 
maar als het dan zulk mooi weer is, ben je weer blij 
dat je deze tuin hebt.”’

Waar zijn jullie tegenaan gelopen in de tijd 
dat je dit huisje hebt?
Lucas: ‘Het ergste was een overstroming die we 
hebben gehad. Het watergemaal werkte niet. Alles 
stond onder water. Ook bij de buren. Het water stond 

van sloot tot sloot. We konden niet hozen, want het 
gemaal werkte niet, dus dat had geen zin. De koel-
kast was niet meer te repareren. De vloer en de kle-
dingkasten waren kapot. Alles moest gerepareerd 
worden. Gelukkig kan ik bijna alles zelf en kun je 
hulp vragen aan andere tuinders. Verder is het hier 
erg leuk. We hebben heel fijne buren. Je leeft zo 
dicht op elkaar dat je moet geven en nemen.’

Doen jullie vrijwilligerswerk?
Monique: ‘Ik sta op de fancy fair en ik help met 
schminken bij het Sinterklaasfeest. Lucas moet het 
stuk grond voor onze tuin bijhouden, zodat het er 
ook buiten de tuin goed uitziet.’

Tip voor nieuwkomers
‘Onderschat niet hoeveel werk het is. En probeer 
vooral niet alles in één keer te doen. Werk en geniet 
van je tuin. Als je regelmatig komt, dan kun je je 
tuin bijhouden en lekker genieten. Verder is het fijn 
als je een beetje handig bent, want dan hoef je werk 
aan je huisje niet uit te besteden. En ken je buren. 
Wandel rond op Ons Buiten en maak een praatje met 
de mensen die er wonen. Doe mee aan de activiteiten 
die worden georganiseerd. Ga bijvoorbeeld naar de 
kunstmarkt en de fancy fair - daar leer je een hele-
boel mensen kennen.’
Lucas heeft nog een tip om het halve pad onkruidvrij 
te houden: ‘Het lijkt veel werk. Maar schoffel diep als 
de grond hartstikke droog is en het zonnetje schijnt. 
Dan heb je een hele hoop steentjes en schelpengruis. 
Met de bladerhark kun je dat heen en weer vegen, zo-
dat het onkruid en alle bladeren naar boven komen. 
Daarna veeg je het grind en gruis er weer overheen.’



Beeldig
Jan Pot, wie kent hem niet? Voor deze rubriek 

groeven we in de foto archieven van Ons Buiten, 
maar foto’s vinden zonder microfoon was nog 

geen sinecure...
 Dag Jan!

FOTOGRAFIE:ARCHIEF ONS BUITEN (FLCIKR)



Wat doen we in april?
•Voorjaarsschoonmaak tuin 
en terras (tuinmeubelen en 
bestrating).
•Maak potten en bakken schoon 
en vul deze met kleurrijke 
bloeiers.
•Snoei o.a. rozen, diverse 
struiken als pluimhortensia, 
lavendel, vlinderstruik en 
lavatera.
•Snoei voorjaarsbloeiende 
struiken na de bloei (forsythia, 
ranonkelstruik en ribes).
•Snoei winterjasmijn en 
bind nieuwe struiken aan en 
voorjaarsbloeiende clematis ná 
de bloei.
•Vergeten de rozen te snoeien? 
Begin april kan het nog!
•Knap het gazon op (graskanten 
steken, verticuteren, kalk 
strooien en bemesten).
•Knip van kerstrozen 
(helleborus) uitgebloeide 
bloeistengels en lelijke bladeren 
af.
•Ruim de plantenborder op en 
bemest deze.
•Laat de messen van de 
grasmaaier slijpen. Blijf onkruid 
de baas door regelmatig te 
schoffelen.
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Nog maanden prachtig!
De sieruien Allium ‘Purple 
Sensation’, Allium chritophii 
en Allium schubertii blijven na 
de bloei nog lang sierwaarde 
houden. Laat ze in de border 
staan of snijd ze tot vlak boven 
de grond af en zet ze in een 
vaas met een paar centimeter 
water. Vul het water niet aan, 
maar laat de sieruien in de vaas 
drogen!

In verwachting
Wil je zelf hortensia’s 
vermeerderen? De zomer is 
daar een prima periode voor. 
Het is niet moeilijk, het enige 
wat je nodig hebt is geduld! 
Slow gardening, daar gaat het 
om. Buig een jonge tak naar de 
grond, laat het blad aan de top 
(circa 35 cm) zitten, en haal de 
rest weg. Begraaf het bladloze 
deel een paar centimeter 
onder de grond en zorg ervoor 
dat de top boven de grond 
uitsteekt. Leg een steen op het 
ingegraven deel en ondersteun 
de top, zodat die rechtop staat. 
Na ongeveer een jaar heeft 
de omgebogen tak wortels 
gekregen. Knip hem zo dicht 
mogelijk bij de moederplant af. 
Wacht een paar weken voordat 
je de plant uitgraaft. Zo kan de 

plant wennen aan de nieuwe situatie.

De vijver
•Eendenkroos vormt in veel vijvers een vervelend 
probleem. De eendenkroos is een klein drijfplantje. 
Dit plantje groeit twintig keer sneller dan mais en 
wordt daardoor soms een plaag. Je kunt kroos 
makkelijk verwijderen met een schepnet.
•Algen? Wieren zijn over het algemeen een 
indicator voor de waterkwaliteit waarin zij 
voorkomen. Te veel algen in de vijver is een 
aanwijzing voor te voedselrijk water. Overdag 
produceren ze zuurstof, maar ’s nachts zullen de 
algen zo veel zuurstof uit het water opnemen, dat 
andere organismen niet kunnen overleven. Algen 
kun je makkelijk verwijderen met een stok waar 
je ze omheen draait. Een riek met daaromheen 
kippengaas gewikkeld is ook handig om mee in de 
vijver te roeren en zo de wieren op te vissen.
•Het is een goed tijdstip om nieuwe vissen 
in de vijver te zetten. Het water is nu al een 
stuk opgewarmd en de vissen zullen zich snel 
aanpassen aan de watertemperatuur. Als je vissen 
koopt in een plastic zakje, breng deze dan zo snel 
mogelijk naar huis, want de zak bevat maar een 
beperkte hoeveelheid zuurstof. Laat de vissen 
voorzichtig in de vijver glijden.

Woelratten en woelmuizen
Een plaag, zo vinden sommige mensen: ze eten de 
wortels van je jonge planten op en maken van je 
grasveld een wegennet met gaten. Voor diegenen: 
er zijn een aantal manieren om ze kwijt te raken…
Als je wolfsmelk en keizerskroon in de tuin plant, 
of uien en knoflook, dan hou je deze dieren 
alleen al door de lucht op afstand. Heb je ergens 



Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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een holletje ontdekt, dan kun je daar verse 
kruizemuntblaadjes in leggen, of een wattenprop 
doordrenkt met pepermuntolie.
Er is ook een spreekwoord dat zegt: ‘katten 
komen, ratten gaan met valeriaan’! Of de ratten 
dan voor de katten op de vlucht gaan of voor de 
lucht van valeriaan, dat kan ik er verder niet uit 
opmaken. Maar duidelijk is wel, dat deze kleine 
woelers niet van bepaalde luchtjes houden. Er 
zijn ook geluidstaven te koop die op batterijen 
of zonnepaneeltjes werken. Door de hoge (voor 
mensen niet te horen) tonen die ze produceren, 
zouden de ratten op de vlucht slaan.
En mochten je buren klagen over woelers in hun 
tuin, dan kun je ze deze adviezen ook geven!

Zomergeur in de border
Hoe maak je een mooie border, want wat bloeit 
wanneer? Een overzichtje:
    bloeit:
Lievevrouwebedstro     
(Callium odoratum)   mei, juni
Citrontijm (Thymus citriodorus) juni, juli
Bergamotplant (Monarda)  juni t/m augustus
Prachtanjer (Dianthus superbus) juni t/m augustus
Heliotroop 
(Heliotropium peruvianum)  juni t/m september
Floks (Phlox Paniculatagroep) juli, augustus
Abbessijnse gladiool 
(Glasiolus callianthus)  juli t/m september
Siertabak (Nicotiana sanderea) juli t/m september

Bergamot (Monarda) geurt heerlijk. Bijen zijn dol op 
de bloemen. Is de plant in de winter uitgebloeid, 
dan blijft zijn heerlijke geur overeind. Zelfs dorre 
stelen ruiken dan nog naar eau de cologne.

Slakken voorkomen
Voorkomen is beter dan 
bestrijden. Met de volgende tips 
kun je ervoor zorgen dat slakken 
niet zo snel een plaag vormen.
•Slakken leggen vooral in het 
voorjaar eitjes. Zorg ervoor dat 
je tuin dan goed opgeruimd is. 
Knip grasranden bij en verwijder 
dood plantaardig materiaal om 
ervoor te zorgen dat de grond 
niet te lang vochtig blijft en 
slakken geen schuilplekken 
hebben. Verwijder eitjes (glazig 
witte bolletjes) als je ze ziet. 
Hou vooral zaaibedden en jonge 
planten in de gaten. Jong zacht 
blad is favoriet.
•Zorg voor een natuurlijke 
balans tussen slakken en 
slakkeneters. Probeer het 
natuurlijke vijanden als egels, 
vogels en kikkers naar hun 
zin te maken in de tuin. Hou 
poezen uit de buurt en leg 
een platte steen neer waar 
lijsters slakkenhuisjes op kapot 
kunnen slaan. Laat een stapel 
hout liggen (voor egels) en leg 
een vijver aan voor kikkers en 
padden.

Thermoskan weer schoon
Zomaar een handig weetje! 
Aanslag in een thermoskan gaat 
er heel gemakkelijk uit wanneer 

je hem vult met heet water en er 
een vaatwastablet aan toevoegt. 
Een uurtje laten weken, de 
afwasborstel erdoor en de kan is 
weer stralend schoon.

Nat fietszadel
Handig, als je regen verwacht: 
gewoon een douchemuts over 
het zadel. Opgeborgen onder je 
zadel is ie altijd bij de hand.

Weer aan de barbecue
Als het mooier weer wordt, gaan 
we weer barbecueën en dan is 
een aardappelsalade er heerlijk 
bij:

Verrassende aardappelsalade 
Voor vier tot zes personen:
1 komkommer   
yoghurt naar wens
een mespuntje gemalen komijn 
peper en zout
300 gram gekookte aardappelen 
2 eetlepels fijngehakte 
muntblaadjes
2 eetlepels gewassen rozijnen
Schil en rasp de komkommer. 
Knijp het vocht er goed uit 
en meng met de yoghurt, de 
kruiden en de rozijnen. Roer er 
de aardappelblokjes door. Eet 
ze!
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Uit de oude doos

Het oude huisje van Jan Pot in de zomer en in de winter. 

Uit de oude doos
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In dit nummer met veel aandacht voor het 
afscheid van Jan Pot, mag een interview 
met onze vertrekkende voorzitter natuurlijk 
niet ontbreken... Daarom komt Jan in deze 
laatste aflevering van ‘Uit de oude doos’ aan 
het woord. 

 TEKST: ANNET VOGELAAR
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN JAN

Even geen cijfertjes 
meer voor Jan Pot

Met een twinkeling in zijn ogen zit Jan 
Pot tussen de verhuisdozen in zijn 
woning aan het Stadionplein. In fe-
bruari verruilde hij Amsterdam voor 

de natuurlijke omgeving van Haaksbergen, waar hij 
zijn gewenste eigen tuin aan huis heeft en ruimte om 
zijn creatieve passies uit te leven. Jan: ‘Even geen 
cijfertjes meer voor mij, ik kan niet wachten om 
straks te beeldhouwen in mijn achtertuintje.’ 

Kennismaking met het park
Twintig jaar lang had Jan Pot een tuin op Ons Buiten. 
Samen met zijn grote liefde Femke - zij overleed vier 
jaar geleden - heeft hij het park ontdekt. 
Jan: ‘Voordat we tuinbezitters waren, kwamen Fem-
ke en ik regelmatig in de omgeving van Ons Buiten. 
We gingen vaak fietsen door het Amsterdamse bos, 
met het pontje naar de overkant en dan via de Oever-
landen weer naar ons huis aan het Stadionplein. 
In het najaar van 1998 fietsten we langs het park en 
we minderden vaart. De hekken stonden open, en 
dat maakte ons nieuwsgierig, dus we stapten af voor 
een wandeling. Het voelde direct erg prettig op het 
prachtige park en we hadden direct contact met tuin-

ders, waaronder de familie de Jager die ons uitno-
digde om hun huisje te bewonderen. 
Toen we besloten ons in te schrijven, ging alles 
in een sneltreinvaart en werd ons binnen een paar 
maanden onze tuin toegewezen. De overdracht was 
al in december. In die beginperiode was het wel hard 
werken. We hebben uiteindelijk alles vernieuwd met 
de jaren: de keuken, de badkamer, slaapkamer en 
een nieuwe schuur.  Al onze vrije tijd hebben we erin 
gestopt. 
En de tuin zelf natuurlijk; daar is niets meer van 
over van wat het was.  Het is nu een open bloeiende 
tuin met een aantal vijvertjes erin en een variatie aan 
mooie planten en struiken. Dat is allemaal het werk 
van Femke geweest. Zij organiseerde vroeger samen 
met Ali Hafkamp de planten- en stekkenmarkt en 
heeft daardoor veel stekken ingebracht.’

Jan en Femke actief 
Als nieuwelingen kostte het Jan en Femke weinig 
moeite om te integreren op het park. ‘Al snel kwa-
men we tot de ontdekking dat Dolly en Ernst, fami-
lie van Femke, ook een tuin hadden. Femke begon 
Dolly te helpen bij de knutselmiddagen en de crea-

Wie: Jan Pot
Op de tuin sinds: 1998
Waar: Dinalaan 120

Kinderen: Joost, Barth, Lucas en Jeen
Kleinkinderen: Jente en Hielke
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avonden. Femke - die een creatieve achtergrond had 
als edelsmid - vond het heerlijk om dat te doen en 
leerde al snel veel medetuinders en kinderen ken-
nen.’
Jan is een man van de cijfertjes en zijn bereidheid 
om zich in te zetten voor de vereniging was precies 
wat het park nodig had. Tijdens de eerste ledenver-
gadering die Jan en Femke bijwoonden, werd er 
gevraagd wie er mee wilde naar een vergadering met 
de bond. Jan stak zijn hand op.
Jan: ‘Ik vond het zo gek: nie-
mand stak zijn hand op, terwijl 
het toch belangrijk is een steentje 
bij te dragen. Daarom deed ik het 
maar.’ Vervolgens is het balletje 
snel gaan rollen. Jan kwam al 
snel in het bestuur terecht. Eerst als penningmeester 
en na circa vijf jaar als de nieuwe voorzitter.

Jan ‘de redder’
Jan heeft in zijn bestuurstijd spannende tijden 
meegemaakt, zoals bijvoorbeeld de dreiging over 
het voortbestaan van het park in 1999. Hij is toen 
volledig in deze materie gedoken, gaan lobbyen met 
andere partijen en heeft regelmatig ingesproken bij 
de gemeente. Dit alles om Ons Buiten te redden van 

de ondergang. Jan: ‘Dat het park nog bestaat, ook 
bij de laatste dreiging, is vanwege het feit dat Ons 
Buiten een open en natuurlijk tuinpark is.’

Jan de bestuurder
Jan heeft in de afgelopen achttien jaar veel tijd en ener-
gie gestoken in het besturen van ons volkstuinpark. Hij 
vertelt dat de samenwerking met de vrijwilligers van 
Ons Buiten bijna altijd plezierig is verlopen. Er is 
op Ons Buiten een open cultuur, en men heeft re-

spect voor elkaar. Helaas was niet 
alles optimaal. Tuinpark Ons Buiten is 
een afdeling van de Bond van Volks-
tuinders (BVV) en mist daardoor ju-
ridische zelfstandigheid. Voor heel 
veel zaken is Ons Buiten formeel af-

hankelijk van de BVV. Ondanks het feit dat Jan met 
open vizier de BVV tegemoet is getreden, heeft hij 
helaas moeten constateren dat de samenwerking met 
de BVV (inclusief het bondsbestuur) niet goed is. 
Dat heeft in zijn ogen de afgelopen jaren veel on-
nodige energie gekost.
In 2013 werd Jan gevraagd om bestuurslid te worden 
van het AVVN, de algemene landelijke organisatie 
van volkstuinparken in Nederland. Hij heeft die be-
stuursperiode als erg plezier en leerzaam ervaren. 

IK VOND HET ZO GEK, 
NIEMAND STAK ZIJN 
HAND OP

Uit de oude doos



Wat in ieder geval erg duidelijk werd, was dat de 
samenwerking met de andere volkstuinbonden wel 
beter kan verlopen dan in Amsterdam.

Jan en vertier
Jan en Femke hebben regelmatig deelgenomen aan 
de activiteiten die op het tuinpark georganiseerd 
worden. Volgens Jan is er voor iedereen iets leuks 
te beleven op het park, maar je moet deze eerst 
‘ontdekken’ en je er daarna voor openstellen. 
Jan: ‘Ik heb altijd heel erg genoten van Tuinkunst, 
de crea-avonden, zeskamp, de familiedag, de quiz-
avonden, de keezenspelavonden. Verder worden er 
onvergetelijke jubileumfeesten en medewerkers-
dagen georganiseerd. Een mooi moment dat me is 
bijgebleven, is de trouwerij van Timonja Rowoud en 
Robin Vonk. Zij hadden de wens om op Ons Buiten te 
trouwen, en dat hebben we toen voor elkaar gekregen. 
Ze kwamen die dag met een helikopter het grote veld 
op vliegen, prachtig! Femke kon er ook nog bij aan-
wezig zijn.’ 

Jan verhuist
Jan Pot is inmiddels vertrokken naar Haaksbergen, 
waar hij een woning heeft gevonden in de buurt van 
weilanden en bossen. Vroeger gingen Femke en Jan 
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regelmatig naar Haaksbergen op vakantie - de prachtige 
natuur en de rust is Jan altijd bijgebleven. Omdat hij nu 
met pensioen is en geen binding meer voelt met de stad, 
heeft hij besloten zijn leven radicaal om te gooien en de 
natuur op te zoeken. Jan: ‘De woning die ik daar heb 
gevonden, is prachtig geworden. Er is behoorlijk veel 
verbouwd: een nieuwe vloer, keuken en een geheel bij-
getrokken atelierruimte.’ Veel doet Jan zelf, met hulp 
van zijn vriendelijke nieuwe buurman. 

Jans nieuwe passie
Na een beeldhouwcursus heeft Jan zijn nieuwe passie 
ontdekt... Het begon met speksteen, daarna albast en 
serpentijn, en na een tweede cursus in Friesland heeft 
Jan zelfs een groot stuk marmer in huis gehaald. Hij is 
eigenlijk zijn leven lang creatief geweest en wil daar nu 
graag meer tijd aan besteden.
Jan: ‘De tuin in Haaksbergen is niet heel groot, maar 
perfect om bij te houden en heerlijk om straks in te gaan 
hakken. Ik heb ook besloten om in Haaksbergen weer 
te gaan zingen door deel te nemen aan een koor. Kort-
om: ik denk dat ik me vrij snel thuis ga voelen op mijn 
nieuwe plek.’

Van links naar rechts: Jan met zijn grote liefde Femke, de verzameling klompen 
in zijn oude tuin. Timonja mailde de redactie haar foto van de bruiloft met deze 
woorden voor Jan erbij: ‘Dankzij de toestemming van Jan om onze bruiloft op 

de tuin te mogen vieren hebben wij een onvergetelijke dag gehad.’
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Nieuwe columnist Evert Schrienk
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‘Ik zou wel een rubriekje in 
de glossy willen’

Sinds wanneer zit je op Ons Buiten? 
Sinds 2013 ‘wonen’ we op Ons Buiten. We kozen 
voor een tuinpark om onze kinderen bewust en buiten 
te laten opgroeien in de zomer. Wij interesseren ons 
voor duurzaamheid, de natuur, het kweken van fruit, 
groente en kruiden. We houden van tuinieren, dieren 
en sporten. Dit zijn aspecten van het leven die we aan 
onze kinderen willen doorgeven.  
 
Waarom speciaal Ons Buiten?
De ligging van Ons Buiten vind ik uniek. Naast de 
Zuidas, op bijna de duurste grond van Nederland. 
En... het tuinpark ligt vlak bij ons huis!
  
  Wat vind je het leukste aan Ons Buiten?
 Ik geniet het meest van  het buitenleven en de bomen. 
Ik ben naast klimmend boomverzorger ook bomen-
controleur. Het kijken naar bomen is fascinerend 
en boeiend. Het verveelt me nooit! Het leven op de 
tuin doet iets met me. Ik word steeds ‘groener tus-
sen de oren’. Dat is dan ook de reden dat ik verschil-
lende  boomverzorgingscursussen ben gaan volgen en 
met succes heb afgerond. Dan moet je denken aan 
motorzagen basis, motorzagen voor gevorderden, 
zware en moeilijke vellingen, veiligheid en bosmaai-
en. Ook ‘Klimmen 1 en 3’, waaronder het uittoppen, 
verzorgen en afbreken van zieke bomen van 40 me-
ter hoog met motorzaag, sporen en afvangtechnieken 
horen daarbij. In juni doe ik het examen voor Euro-
pean Tree Worker. Ik kijk daar echt naar uit. Verder 
wil ik ook meedoen aan boomklimwedstrijden die 
ook door andere collega-boomverzorgers worden be-
zocht. De bomenwereld is echt een wereld op zich. 
Spannend en avontuurlijk!

We hebben op Ons Buiten ook veel bomen. 
Zou je een bijdrage willen en kunnen le-
veren om ze gezond te houden?

Henkie heeft me gevraagd om lid van het zaagteam 
van Ons Buiten te worden. Dat betekent dat ik onder 
andere de bomen inklim (een goede voorbereiding 
op de klimwedstrijden), een rapport opmaak en een 
boom verzorg zoals het hoort. Als er dood hout tus-
sen zit, dan zaag ik dat weg. Als een boom rot is, 
dan kan ik met kloppen en prikken beoordelen of de 
boom een gevaar vormt voor de omgeving. Ik kijk 
ook de vogelhuisjes na, maak ze schoon en hang 
nieuwe op. En ik maak voor de tuinders een leuke 
foto van hun tuin als ik toch op hoogte zit.
 
Wat zou je nog meer willen doen?
  Ik zou graag mijn kennis willen delen met de Ver-
fraaiingscommissie en de mensen binnen onze ver-
eniging die over de bomen gaan.  Ik vind het echt 
leuk om de vereniging op dit gebied te helpen.
 Een boom moet goed onderhouden worden. In Ne-
derland geldt er een zorgplicht, zodat er geen onge-
lukken kunnen gebeuren als er een boom omvalt, of 
een dode tak op een huisje of auto valt. Ik kan bomen 
beoordelen en maak een rapport op van de boom. Ik 
laat ook weten welke werkzaamheden worden aan-
bevolen om de boom goed te verzorgen.  Als je als 
eigenaar van een boom kunt aantonen dat je regel-
matig de boom hebt laten nakijken, dan ben je altijd 
verzekerd.
 
Heb je tips voor het snoeien van bomen? 
 Het hangt ervan af om welke soort boom het gaat, 
maar de beste tijd om te snoeien is de wintertijd. De 
bomen zijn dan in rust. Je kunt mij altijd aanschieten 
als je een vraag hebt over een boom in je tuin.
 
Wil je nog iets kwijt?
Ik zou wel een vast rubriekje in de glossy willen 
schrijven over de prachtige bomen die we op Ons 
Buiten hebben!

Evert werkt op zzp-basis als mechanical engineer en boom-
verzorger voor onder andere De Nationale Bomenbank, Na-
tuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Verder is hij de trotse 
vader van Lance van 7 en Roger van 4. In de komende num-
mers zal hij over de bomen op Ons Buiten schrijven. 

TEKST: JOKUH STIPSEN
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN EVERT



DE AMSTERDAMSCHE ZEEPFABRIEK
Ze hebben maar zes smaken in twee formaten, 
maar o: wat ruiken ze lekker. Telkens pak ik weer 
een pakje om er diep aan te snuiven. Heerlijk.
In een kelder van een voormalige school in Oost 
worden deze zeepjes met de hand gemaakt door 
mensen die het even moeilijk hebben gehad.
Op deze plek kun je de zeepjes ook kopen. Ge-
woon even op de bel drukken. Er wordt dan 
opengedaan en dan mag je mee de ‘fabriek’ in. 
De heerlijke geuren komen je tegemoet. ‘Kijk en 
hier wordt alles afgewogen, en hier wordt alles in 
een pers gedaan, en in deze kast gemaakt van 
sinaasappelkistjes van de Albert Cuyp worden ze 
te drogen gelegd.’ Dan eindig je in een kamertje 
waar alle zeep is uitgestald. In bruin papier ge-
pakt met elke geur een eigen kleurige wikkel. Alle 
zeep is van uitsluitend biologische vetten en oliën 
gemaakt. Ik ben vanochtend begonnen met de 
roze wikkel - het is een scrubzeep met havermout 
en kaneelbladolie. Heerlijk! En het schuimt goed!
En als je nu denkt: eh in een kelder in Oost een 
beetje zeep maken? Nou, alles is gekeurd en ge-
fabriceerd volgens de Europese regels. De pH-
waarde ligt tussen de 8 en 10.5 en dat is mooi 
de juiste zuurgraad. Dat we het even weten. Dus: 
kopen die zeep!
MK

De Amsterdamsche Zeepfabriek B.V.
Tweede Oosterparkstraat 210
amsterdamschezeepfabriek.nl

Ook te koop in het winkeltje van brouwerij de 
Prael, het Volkshotel, en bij Ekodis aan de Beuke-
weg.

klein blok: 4 euro
groot blok: 7 euro
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Tips & Trends

TIP!
Ook dol op 
streekpro-
ducten? Op 
onderstaande 
site vind je 
wat rondom 
Amsterdam te 
koop is. 
maps.amster-
dam.nl/streek-
producten/

KRUIK
Tijdens het bladeren door een tijdschrift viel mijn 
oog op een mooie foto; het lichaam van een vrouw 
op de bank. Zij ligt onder een dunne wollen deken 
met rode en groene strepen. De hand ligt losjes op 
een rode kruik. Wat zag dit er comfortabel uit! Dat 
wilde ik ook. De lente begint buiten, maar is het nog 
fris, fi jn op de bank liggen met een dekentje en een 
kruik. Waar zijn die kruiken van ons eigenlijk geble-
ven? Ik vond een blauwe en ik vond een rode. 
Ze waren verschillend. De een was glad en de ander 
geribbeld. De een had een koperen schroefdop en 
was verroest, en de andere was van plastic. De een 
was van Flashy en de ander: geen idee. 
Toen las ik het stukje bij de foto. De moeder van 
de auteur had last van migraine. Als zij weer een 
aanval had, ging ze op bed liggen met een zak ijs. 
Ze kwam er gaandeweg achter dat warmte eigenlijk 
veel beter hielp tegen migraine. De moeder ging met 
een warme kruik op haar hoofd op bed liggen en 
klaarde veel sneller weer op. Kinderen blij. Ik leerde 
nog meer dingen. Kruiken moeten van echt rubber 
zijn, want dat houdt de warmte goed vast. Het liefst 
aan één stuk zonder naden. Je kunt ze glad en met 
ribbels krijgen. Glad wordt snel heet en koelt snel af, 
ribbels worden langzamer warm, maar houden de 
warmte langer vast. Ha! En doe nooit kokend water 
in de kruik (oeps!). Er kunnen minuscule scheurtjes 
in komen en dan kan de kruik zo, pats openscheu-
ren met brandwonden als gevolg. Volgens Chantal 
Tattoli die dit stukje schreef, is de beste kruik van 
Sänger. Op naar hun site. Het is een serieuze web-
site voor medisch gereedschap. Aha: daar staan 
de wärmfl aschen. Wat veel kleurtjes! Ik wilde ze al-
lemaal wel! Lichtroze, babyblauw, rood, groen en 
geel. Keuze tussen ribbels aan beide zijden en één 
kant glad en één kant ribbels. Wij zijn toe aan nieu-
we kruiken, ik bestel er voor iedereen één!
MK

Saenger-waermfl aschen.de
Rubberen kruik van 2 liter inhoud met aan twee 
kanten ribbels 6,53 euro per stukkanten ribbels 6,53 euro per stuk
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Tips & Trends
TIP!
Huislook 
ofwel sem-
pervivum 
groeit het 
best op zan-
derige grond. 
Pas op met 
te veel water. 
Eigenlijk moet 
je ze liefdevol 
verwaarlozen. 

KKAPOTTE POT
Voor de doe-het-zelvers 
onder ons hier een leuke 
tip om van je kapotte 
bloempotten minituintjes 
te maken. Voorwaarde is 
wel dat je een pot hebt 
die nog voor de helft 

een beetje vorm heeft. Met de scherven 
bouw je etages, nieuwe vormen om kleine 
plantjes in te zetten. Of als je zo iets met je 
kids doet, kunnen ze er zelfs een heel pop-
penhuis van maken. Alles is mogelijk, alles 
mag. En als ze goed gelukt zijn, is het het 
overwegen waard ze tijdens de tuinkunst-
markt te verkopen.... 

SUCK UK SUN JAR ZONNEWEKPOT 
Vang zonneschijn in een potje! Laat de Sun Jar van 
Suck UK overdag lekker in de zon staan voor een 
paar uur en geniet ’s nachts van een prachtig sfeer-
lichtje. Wanneer de pot in het zonlicht wordt gep-
laatst, creëert de krachtige zonnecel een elektrische 
lading die de batterij oplaadt gedurende de dag. 
Deze energie wordt ’s nachts dan gebruikt om de 
ledlamp in de pot van stroom te voorzien. Het licht 
wordt verstrooid door de matglazen wanden van de 
Sun Jar en geeft het effect van echt zon-licht. De 
waterbestendige pot heeft geen zichtbare schake-
laars. Een lichtsensor aan de binnenkant activeert 
automatisch het licht als het donker wordt, maar 
natuurlijk kan het licht wel handmatig worden uitge-
schakeld met de schakelaar in het deksel. Deze Sun 
Jar geeft een geel licht af.

19,95 euro via vtwonen.nl/tuinieren

UILEN KIJKEN
Een vogelornament in je tuin, dat wil toch iedereen? 
Uren met de verrekijker turen naar een uil is ook 
heel leuk, maar soms heb je geen geduld. Voor het 
bevestigen van de vogel heb je alleen een ladder 
en een hamer nodig; hoe makkelijk kan het zijn! De 
Metalbird is gemaakt van cortenstaal, dat een mooi 
roestig laagje krijgt door de weersinvloeden. Wind, 
regen, sneeuw; hij wordt alleen maar mooier! Je 
kunt overigens ook andere vogels kiezen, maar een 
uil is onze favoriet. Nu maar hopen dat onze Ons 
Buitenuilen hier op afkomen. Wie weet gaan ze er 
wel naast zitten. Deze uil kost 39,95 euro: kost wat, 
maar dan heb je ook wat. metalbird.nl



Afscheid
Als je van Uithoorn over de provinciale weg naar 
Aalsmeer rijdt, zie je aan je rechterhand een paar 
grote loodsen. Iets met auto’s. Er ligt een strookje 
groen voor de loodsen, en als je goed kijkt, staan 
daar wat oude planken bij elkaar. En hups... je bent 
er alweer voorbij. Maar als je nu weer voorbijrijdt en 
geconcentreerd naar die hoop planken kijkt, zie je 
dat het een soort huisje is. En dat huisje staat in een 
soort tuintje. Soms zie je hem daar staan: een grote 
man met grijze haren en een witte baard, leunend 
op zijn schop. Mijn schoonvader. Dit is zijn landje, 
hier groeien zijn planten, zijn groente en zijn fruit. Of 
eigenlijk: groeiden. Want je zult hem daar niet meer 
zien staan. Zijn tuintje moet weg. Er moet plaats 
komen voor nog meer auto’s. 
Hij belde.
Of we misschien nog spullen en planten voor onze 
tuin nodig hadden, want alles moest weg. De hele 
boel ging tegen de vlakte.
Ja, dat wilden wij wel. Het weekend erop reden de 
man en ik over de provinciale weg naar de tuin van 
mijn schoonvader. Het was een beetje treurig. Had 
die man daar toch jaar in jaar uit staan rommelen op 
zijn lapje grond. Als het regende, kon hij schuilen in 
zijn zelfgetimmerde hutje. Binnen stond één oude 
tuinstoel van wit plastic, een werkbank vol gereed-
schap en tegenover de stoel hing aan de muur een 
heel grote door de zon vergeelde zaaikalender. Hier 
wachtte hij de regen af, om vervolgens weer hard 
verder te werken. Mijn schoonmoeder heeft al die 
jaren nooit een groenteboer van binnen gezien.
Een framboos, aardbeienplantjes, een appelboomp-
je en zakken vol met gladioolbollen gingen de 
achterbak van onze auto in. Mooie grote stenen 
potten, nog wat zakken aarde, heel veel zaden en 
heel veel gedroogde bonen. ‘Kijk een schop voor 
lange mensen.’ Ja, die was inderdaad wel heel lang. 
‘En hier staan de zeisen. Deze is nog van mijn vader 
geweest, met nog de echte originele houten steel.’ 
‘Tjee, wel heel veel zeisen, he?’ zei ik. ‘En weet je 
wat dit is?’ vroeg hij. ‘Een haarhamer, daar sleep mijn 
vader vroeger de zeis mee.’ Het begon een beetje 
te regenen. ‘Weet je hoe dat ging?’ ‘Uhh, nee.’ ‘Iets 
slijpen met een hamer?’ ‘Nou, dan legde mijn vader 
een koedek op de grond.’ ‘Een koedek?’ ‘Ja, en dan 
sloeg hij het haarspit in de grond.’ ‘Oh echt?’ ‘En dan 
ging hij zitten met de benen aan weerskanten van 
het spit. Hij zette de steel van de zeis met een stok 
recht..’  ‘Uhh, ik weet niet of ik het plaatje helemaal 
zie…’ ‘Het blad van de zeis kwam nu op het vier-
kantje, en dan tikken maar, tot het eruitzag als een 
scheermes.’ ‘Zo zeg, het lijkt Het Bureau van Voskuil 
wel. ‘Jaha,’ ging mijn schoonvader verder, ‘dit was 
een kunst op zich! Als je te veel hamerde, werd de 
snede te slap, het was een precisiewerkje.’ ‘Ja, dat 

zal wel.’ ‘Er waren niet zo veel maaiers die dit goed 
onder de knie hadden, en dus begonnen die met een 
halfbotte zeis. Haha, ja, en dan moesten die binnen 
de kortste keren weer opnieuw gehaard worden!’ 
Mijn schoonvader had er lol in. Hij was weer een 
klein jongetje. ‘Jaja, ik heb heel wat met de zeis ge-
maaid. De boomgaard en de slootkantjes. Je moest 
wel goed opletten dat je geen steen of paaltje raakte, 
want dan was de zeissnede meteen naar de knop-
pen, dan werd vader weer boos en kon hij helemaal 
opnieuw beginnen.’ 
De avonturen van een boerenjongen.
Het begon wat te schemeren. ‘Nou, die haarhamer 
wil ik dan ook wel graag meenemen,’ zei ik. Ik keek 
naar de man. ‘We moesten misschien maar eens 
gaan.’ ‘En weet je wat dit is?’ ‘Uhh, nee, maar…’ 
‘Nou kijk, dit is nou een strekel.’ ‘Een strekel?’ ‘Ja, 
als je dan tijdens het maaien je zeis even wilde 
bijscherpen, haalde je de strekel er even langs. Hier 
voel maar: de lat is aan beide zijden belegd met een 
soort puimsteen. Die strekel streek je dan langs de 
zeissnede.’ Ik zag mijn schoonvader dromerig weg-
kijken. ‘Ja, en dat gaf altijd ook nog een mooi geluid!’
Hier stonden we dan, samen in de schemer. Spullen 
van wel honderd jaar oud. En allemaal herinneringen. 
Hij keek tevreden toe hoe we alle spullen in de ach-
terbak laadden. ‘Zo, nu heb ik eindelijk weer eens tijd 
om te schilderen,’ zei hij. Dat klonk goed.
We reden met onze auto vol spullen weg en zwaai-
den vanaf de provinciale weg nog één maal naar het 
hutje met het landje en de grote man met de grijze 
haren.
In de auto maakten we plannen. De framboos kwam 
in die mooie grote stenen pot, achter het huisje, uit 
de wind, in de zon. Het appelboompje kwam tussen 
de appelboom en de pruim en voor de aardbeien 

Moes & Meer
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gingen we een bak maken. Aan de slootkant, naast 
de andere twee bakken met kruiden en rabarber. 
Een heel mooie bak van één bij één op de grond. 
Vol verse aarde. We zouden hekjes gaan vlechten 
van twijgen om de vruchtjes te beschermen te-
gen gulzige tuinbeesten. En zodra hij ging bloeien, 
zouden we een net over de bak leggen, zodat ook 
de vogels er niet bij konden. Als de eerste vruchten 
zich aandienden, zouden we stro rondom de plantjes 
leggen, zodat de mooie grote aardbeien niet zouden 
wegrotten in de grond, en zodat die rotslakken er 
ook niet bij zouden kunnen komen. Grote dromen 
van een warme zomer en vele potten aardbeienjam. 
En natuurlijk ons lievelingstoetje. Eton Mess: veel 
aardbeien, veel slagroom en veel meringues.
We gaan het maken! Deze wordt voor jou, Jan!

Dit toetje is zo eenvoudig, dat je bijna niet kunt 
geloven dat het zo vreselijk lekker is. Ik maak vaak 
zelf mayonaise en daar gebruik ik natuurlijk alleen 
de eidooier voor. Er staat bijna altijd wel een bakje 
in de ijskast met eiwitten. Dan denk ik altijd na een 
paar dagen: o ja, die eiwitten en dan maak ik meestal 
schuimpjes. Die verwerk ik dan meestal in een toetje, 
of we eten ze gewoon zo. Je denkt: schuim maken, 
easy. Eiwit, suiker en een pietsje zout. Maar ik zal je 
zeggen: het luister nogal nauw. De allerbeste me-
ringue heb ik uit het Holtkamp kookboek ‘De Banket-
bakker’ van je weet wel, de lekkerste banketbakker 
van Amsterdam.

Eerst maken we de meringue.

Nodig:
3 eiwitten
mespunt zout
150 gram fi jne tafelsuiker
100 gram poedersuiker

Verwarm de oven voor op 110 graden.
Maak een kom schoon met citroen, of zorg er in 
ieder geval voor dat de kom vetvrij is.
Doe de eiwitten in de kom, samen met het zout - en 
mixen maar. Net zo lang tot je de kom kunt omdraai-
en zonder dat het schuim eruit valt. Nu mix je beetje 
voor beetje de kristalsuiker erdoor: telkens als deze 
is opgenomen, doe je de volgende schep. Nu heb je 
heel stijf schuim. Mixer weg. De poedersuiker zeef 
je nu boven de kom en deze schep je er voorzichtig 
met een spatel door. Deze dikke stijve eiwitten schep 
je in een spuitzak. Op een bakblik bekleed met 
bakpapier spuit je nu mooie toefjes, ter grootte van 
een eetlepel. Mooi! In de oven ermee, en 45 minuten 
laten garen. Daarna oven uit en de schuim laten uit-
harden met de deur open. Klaar. Perfect schuim!
Nu is het verder een makkie.

Eton Mess
250 gram zoete aardbeien (of meer!)
350 gram slagroom
35 gram suiker
100 gram schuimpjes (of meer!)

Hou twee aardbeien apart en snij die in mooie 
parten, stamp de rest fi jn. 
Klop de slagroom met de suiker stijf. Pak vier mooie 
glazen coupes. En maak er een mooi vol glas van, 
door er om en om de ingrediënten in te doen. 
Serveer met partjes aardbei.



24    Ons Buiten | april 2017 

Tulpenfestival
1 april t/m 14 mei
Op ruim zestig plekken in Amster-
dam zijn vorig najaar tulpenbollen 
geplant. In de tuin van Museum 
van Loon bijvoorbeeld vorstelijke 
tulpen, en op de Westermarkt 
is er een expositie van alleen 
maar witte tulpensoorten. Rond 
het Museumplein zal het bin-
nenkort ook vol tulpen staan: bij 
het Van Gogh Museum en in de 
tuin van het Rijksmuseum - zelfs 
in de vijver staan bakken. Ook 
in het Oosterpark en het park bij 
Frankendael zal een kleurexplosie 
van tulpen te zien zijn. De moeite 
waard dus, om even een rondje 
te fietsen door de stad.

Samuel Jessurun de Mesquita
23 januari t/m 11 juni
Tekenaar, graficus en sierkunste-
naar
Tentoonstelling in het Joods 
Historisch Museum. Veel teke-
ningen van exotische planten en 

Agenda

Wekelijkse activiteiten op volgorde dag

Vanaf  Tot en met Dag  Activiteit  Locatie  Aanvang
30 mei 29 augustus dinsdag  Tekenen  Zaal  19.30 uur
17 mei 30 augustus woensdag Jeu de boules  Veld  19.00 uur
14 juni 23 augustus woensdag Spelletjesavond  Zaal  19.30 uur
1 juni 24 augustus donderdag Sjoelen   Zaal  19.30 uur
7 april  29 september vrijdag  Klaverjassen  Zaal  20.00 uur
1 april  2 september zaterdag Inschrijving aspiranten* Zaal  11.00 uur
6 mei 26 augustus zaterdag Jeu de boules  Veld  13.00 uur

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

Maand  Dag  Activiteit    Locatie  Aanvang
9 april zondag  Paasklaverjassen   Zaal  12.00 uur
16 april zondag  Paaseieren zoeken   Zaal  13.00 uur
6 mei zaterdag Algemene ledenvergadering  Zaal  13.00 uur
25 mei donderdag Inschrijven pinksterkamp  Zaal  13.00 uur
3 t/m 5 juni zaterag  Pinksterkamp   
3 juni zaterdag Bingo     Zaal  20.00 uur
11 juni zondag  Tuinkunstmarkt en open tuinen  Veld en zaal 11.00 uur

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

beesten. Vooral veel hoefdieren 
en vogels. De tekenaar woonde 
dan ook vlak bij Artis, waar hij de 
beestjes rustig na kon tekenen.

Amsterdamse Bos
Elke zondagochtend kun je 
meedoen met yoga op de 
hooizolder van de geitenboer-
derij in het Amsterdamse Bos. De 
yogalessen beginnen om 9.00 uur 
en zijn er voor alle niveaus. Wil je 
zeker zijn van een plekje, mail dan 
naar hoi@yogalesje.nl.
Kosten: yogales + boerenontbijt  
22 euro
Losse les: 12,50 euro

Roeien in het Amsterdamse Bos
15 en 16 april 
Skøllcup
Zaterdag 15 en zondag 16 april 
wordt de Skøllcup weer georgani-
seerd op de Bosbaan.
22 en 23 april
Hollandia Roeiwedstijden en NK
Op zaterdag 22 april en zondag 

23 april vinden de 'Hollandia Roeiwedstrijden' plaats.
Tevens vindt dan het NK voor kleine roeinummers 
plaats.
De bosbaan is deze dagen afgesloten van 6.00 uur 
tot 19.00 uur
Kijk voor meer informatie op: kzrvhollandia.nl/roeien.

Eten uit de Natuur
30 april
Welke planten kun je eten? Kijk en leer op zondag-
middag 30 april van 12.30 uur tot 15.30 uur, onder 
leiding van bioloog Wies Teepe.
Start bij de parkeerplaats van het Groot Kinderbad in 
het Amsterdamse Bos.
Kosten: 8 euro, te betalen bij De Boswinkel.
Aanmelden: 020-5456100

Pure Markt
21 mei
Zondag 21 mei, van 11.00 uur tot 18.00 uur is de 
Pure Markt naast de Boswinkel in het Amsterdamse 
Bos. Op deze markt vind je pure producten, verkocht 
door de producenten zelf. Zij kunnen je informeren 
over de herkomst van de ingrediënten en de berei-
dingsprocessen. Ook op het gebied van non-food is 
er een mooi assortiment bijzondere producten.



De Oeverlanden
19 mei
Nachtvlinders
21.00 uur  - 22.30 uur
Trees Kaizer laat ons op een laken nachtvlinders zien 
in de De Oeverlanden.
Dit is een onderdeel van de 1.000 Soortendag.
20 mei
1000 Soortendag
10.00 uur - 17.30 uur
Doel is om vandaag 1.000 soorten planten en dieren 
te tellen in De Oeverlanden.
Uit het gebied kennen we nu al 2.500 soorten.
Officiële start om 10 uur in NME-centrum De Wa-
terkant. We eindigen de dag met een maaltijd vanaf 
17.30 uur.
11 juni
Insecten
14.00 uur - 15.30 uur
Deze middag kun je kennismaken met het rijke 
insectenleven in De Oeverlanden onder begeleiding 
van Ruud Jansen. Neem ook kinderen mee, die 
vinden beestjes vaak razend interessant!
Ruud laat zien hoe je kevers, wantsen en andere 
insecten vangt met netten en andere vangmiddelen.

De excursies vertrekken vanaf het NME-centrum 
‘De Waterkant’ op het depot van de Oeverlanden, 
aan het begin van het Anton Schleperspad, m.u.v. 
de excursies van 10 april en 18 september, die 
respectievelijk bij het Siegerpark en de Overtoomse 
Sluis starten. Voor leden en kinderen is de deelname 
gratis, niet-leden betalen € 2,50 per persoon.
Van tevoren opgeven is niet nodig.
Voor nadere informatie over de excursies kun je 
contact met ons opnemen via een e-mail aan het 
bestuur: bestuur@oeverlanden.nl

Wie: Joyce (59) en Frans (60) Kerkelaan 
Wonen in: Nieuw Sloten
Laan Ons Buiten: Dinalaan
Beroep: Joyce Facilitair Bureau bij Gemeente 
Amsterdam, Frans voorheen beveiliger

Vers in Jan Pots huisje     

Sinds oktober zijn Joyce en Frans de gelukkige 
nieuwe tuinbezitters van het huisje dat Jan Pot heeft 
achtergelaten aan de Dinalaan. Joyce en Frans 
zijn bekenden van het park. Ze kregen het huisje 
van Jan toegewezen, nadat ze vanwege medische 
omstandigheden een tuinruil hadden aangevraagd. 
Deze tuin is kleiner, en ligt wat centraler en 
dicht bij de ingang. En dit huisje heeft zelfs een 
aparte slaapkamer, wat erg prettig is voor Joyce 
die dagelijks vroeg uit de veren moet voor haar 
werk. Ook is deze plek lekker dicht bij de kantine, 
waar Frans graag met de mannen rondhangt. 
Verder hopen ze op wat meer aanloop dan waar 
ze eerst zaten, in het doodlopende stukje van de 
Cornelialaan. 

Joyce: ‘Jan Pot was blij dat wij het huisje 
overnamen, omdat we bekenden van hem zijn. Hij 
weet dat we goede tuinders zijn. Samen met Jan 
heb ik wel een traan gelaten, omdat Jan toch een 
groot stuk geschiedenis achterlaat op het park 
waar wij al 19 jaar op de Corneliaan zaten. Ik heb 
hem daarom beloofd goed voor zijn tuin te zorgen. 
Hoewel wij het wel naar ons eigen idee zullen 
inrichten met de jaren.’

Samen met de hulp van vrienden en andere tuinders 
krijgt het huisje de komende tijd een opknapbeurt, 
zodat Joyce en Frans vanaf mei weer fijn op het 
park kunnen verblijven. Er is inmiddels al een nieuw 
plafond ingezet en Joyce is lekker bezig met het 
witten en schilderen van de binnenkant. Ook zal de 
komende tijd onder andere de stortbak vernieuwd 
worden en de verlichting worden aangelegd. 
En dan nog de tuin, niet te vergeten...
Joyce: ‘De tuin is heel bijzonder, met veel 
verschillende planten die ik echt moet leren kennen. 
Ik zal wat adviezen nodig hebben hoe ik deze moet 
snoeien. En aan de voorkant van het huisje wil ik 
mijn loungebank neerzetten.  Daar kunnen we weer 
heerlijk gaan genieten, met eventueel een goed 
boek erbij. Frans en ik houden namelijk enorm van 
lezen.’

Kersvers
TEKST: ANNET VOGELAAR

Elk seizoen vertrekken er tuinders van Ons 
Buiten. En dus komen er ook nieuwe tuinders 
bij. We geven deze kersverse ‘Ons Buitenaars’ 
graag een stem en gezicht in deze rubriek.
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Natuurlijk Tuinieren
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Wat een prachtige vogels zijn het toch: hierboven de koolmees vlak voor hij, of is het toch een zij, landt op een pot 
vogelpindakaas met maden. Hieronder een  pimpelmees met felblauwe pet. Een echte acrobaat die veel luizen en 
insecten eet.



Heb jij het ook gemist? 
Afgelopen januari 
was het weer zover. 
En toch gemist? Ve-

len waren erbij en hebben hun 
waarnemingen doorgegeven. In 
ons postcodegebied (1066) staat 
dit jaar de koolmees op nummer 1 
met 64 waarnemingen. Gevolgd 
door merel (50 stuks), roodborst 
(42 stuks), pimpelmees (39 stuks) 
en de kauw (37 stuks). Op grotere 
afstand gevolgd door de vink, 
halsbandparkiet, stormmeeuw, 
ekster en houtduif. Landelijk 
gezien staat de mus op nummer 
1, gevolgd door koolmees, merel, 
kauw, pimpelmees, vink, Turkse 
tortel, houtduif, spreeuw en rood-
borst.

Tuinvogeltelling
Ik heb het natuurlijk over de 
‘nationale tuinvogeltelling’ die 
wordt georganiseerd door de Vo-
gelbescherming. Ieder jaar kun 
je daaraan meedoen; deze telling 

levert een schat aan gegevens op. 
Gelukkig waren er veel mezen te 
zien. 
Op onze tuin op Ons Buiten 
zien we momenteel meer pim-
pelmezen dan koolmezen. Die 
stormmeeuwen zijn natuurlijk 
bij de Oeverlanden gezien. Een 
prachtig gebied, waar we in de 
kerstvakantie nog twee ijsvogels 
hebben zien vliegen. Er was in-
derdaad deze winter ook ijs, maar 
gelukkig was er rond de Nieuwe 
Meer nog voldoende open water 
voor ze te vinden. De ijsvogel 
is een prachtig diertje, maar het 
geluid dat ze produceren is een 
mager en schel geschreeuw. Geef 
mij het roodborstje maar, wat 
kan dat mooi zingen. En wat laat 
het zich mooi bekijken met zijn 
malle grote ogen.

Pleisterplaats en broedgebied
Stadsparken en volkstuinparken 
zijn belangrijke pleisterplaatsen 
voor vogels en andere dieren. 

Stropdassen
vliegen door 
de tuin
Op ons tuinpark vliegt van alles rond. Neem het roodborstje: 
heeft niet elke tuin een eigen exemplaar? Veel tuinders dra-
gen vogels een warm hart toe en hebben nestkastjes in hun 
tuin hangen. Erik vertelt ons waarom je vogels best mag bij-
voeren, en deelt zijn kennis over kool- en pimpelmezen.

TEKST ERIK HOOIJBERG 
BEELD: PRIVÉCOLLECTIE EN INTERNET

Stadsecologen kunnen ons mooie 
staaltjes vertellen, maar we zien 
zelf natuurlijk ook veel. Als je wat 
wilt doen voor de vogels, dan zou 
je kunnen beginnen met soorten 
waarvan we weten dat ze op ons 
tuinpark zijn. Momenteel is het 
nog koud en er is weinig te eten. 
Je kunt bijvoorbeeld een voeder-
tafel beginnen of een voedersilo. 
Ik ken mensen die daartegen zijn, 
omdat ze denken dat er voldoende 
voedsel te vinden is. Dat is helaas 
niet het geval. Bij voldoende voer 
zouden we veel meer sterke en 
gezonde vogels hebben. Maar er 
is op allerlei gebied een tekort: 
te weinig voedsel in de winter en 
het voorjaar, te weinig geschikte 
nestgelegenheid, te weinig rust. 
En daar kunnen we wat aan doen.

Pindaslingers en vetbollen
De meeste mensen houden op 
met bijvoeren als het voorjaar 
zich aandient. Dat is jammer. De 
vogels die de winter bijna hebben 
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overleefd, vinden in het vroege 
voorjaar nog onvoldoende van 
hun gading. Blijf dus doorgaan 
met bijvoeren. Maar geef niet 
meer dan de vogels nodig heb-
ben; het moet bijvoeren blijven. 
Geef vooral geen gezouten of 
bewerkt voedsel. Vetbollen zelf 
maken is leuk, maar gebruik 
daarvoor vooral niet het gestolde 
vet van spekjes - veel te zout. 

Pinda’s uit een houder van gaas 
of uit een pindaslinger worden 
zeer gewaardeerd. Pindakaas is 
eigenlijk ook weer te zout. Ge-
bruik dan liever vogelpindakaas 
met lekkere maden of meelwor-
men. 
Voer vaak en weinig, want over-
tollig voer beschimmelt of trekt 
ratten aan. En zorg voor een 
goede hygiëne door de voe-
dertafel of silo’s af en toe echt 

schoon te maken. Zoek vooral 
ook een plek waar de vogels 
rustig kunnen foerageren, zonder 
ten prooi te vallen aan een sper-
wer of een verwilderde kat. Ob-
serveer de vogels; hebben ze een 
favoriete aanvliegroute of maken 
ze vaak gebruik van bepaalde 
takken, voordat ze bij het voer 
landen om iets mee te pikken? 
Soms helpt het om een voeder-
silo te verplaatsen. Je zult zien 
dat er een band ontstaat tussen 
jou en de vogels. Ik kan het me 
niet permitteren op mijn tuin te 
komen zonder de vogels wat bij 
te voeren. Ze wachten me kwet-
terend op in de bomen als ze me 
zien langsfietsen. Maar goed, het 
kan verkeren. Voor de koolmees 
bijvoorbeeld was het afgelopen 
seizoen een ramp. Te nat en te 
koud en op het moment dat de 
jongen gevoerd moesten worden, 
waren er onvoldoende rupsen. 
Het luistert soms heel nauw. 

Wat weet jij van....
‘Wat weet jij van…’ is een vraag 

die een hakkelende voormalig 
journaallezer tegenwoordig stelt 
in een kennisquiz op televisie. 
Wat weet jij bijvoorbeeld van 
‘vliegende stropdassen’? Wie 
kent hem niet, de koolmees. 
Het is een prachtige vogel met 
gele veren, witte en zwarte ac-
centen. Het is de grootste mees 
die we in Nederland hebben. 
Het is een vrij brutale vogel die 
acrobatische toeren kan uithalen 
op een pindaslinger of een opge-
hangen vetbol. De koolmees is 
een standvogel en dus het gehele 
jaar te zien. Koolmezen broeden 
van eind april tot in juli en leg-
gen zes tot twaalf witte eieren 
die roodbruine stippen dragen. 
Regelmatig hebben ze zelfs twee 
broedsels per seizoen. De broed-
duur is ongeveer twee weken. 
Het zijn holenbroeders, en ze zijn 
heel tevreden met een nestkastje 
(vlieggat ter grootte van een 2 
euromunt, of 28 mm). Het zijn 
insecteneters die ook graag de 
voedertafel bezoeken.
Beide geslachten hebben karak-
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teristieke witte wangen op een 
overigens zwarte kop. Verder 
hebben ze een zwarte borststreep 
die bij het mannetje tot over de 
buik loopt, vandaar de naam ‘vlie-
gende stropdas’. Bij het vrouwtje 
loopt die streep overigens minder 
ver door en is deze vaak wat vlek-
keriger. Het vrouwtje is ook wat 
matter van kleur. 

Telefoon, telefoon
De pimpelmees is een stukje 
kleiner dan de koolmees, maar 
minstens zo acrobatisch. In het 
voorjaar maken pimpelmezen hel-
dere telefoongeluidjes; daaraan 
kun je ze herkennen. Het lijken 
wat vriendelijker vogels dan de 
koolmees. Ze hebben en blauwe 
‘pet’ en een geel/blauw veren-
kleed. De pet is bij het mannetje 
feller blauw dan bij het vrouwtje. 
Het zijn holenbroeders, die graag 
in nestkasten broeden. Om kool-
mezen buiten de kast te houden, 
moet het vlieggat kleiner zijn 
(vlieggat ter grootte van een 1 
euromunt, of 25 mm). Ze leg-

gen zeven tot twaalf of soms wel 
veertien eieren: wit met vooral 
aan de bolle kant roodbruine stip-
pen. Ook dit zijn insecteneters die 
de voedersilo’s graag bezoeken. 
Pimpelmezen eten graag luizen 
die ze van de dunste takjes kun-
nen wegvangen. Beide mezen-
soorten broeden graag in nest-
kasten die je overigens heel goed 
zelf kunt maken. Hang er eens 
een op, het is nog niet te laat in 
het seizoen. Ik ben benieuwd of 
de mezen komen broeden.

groen@ons-buiten.nl

Bronnen: vogelbescherming.nl, 
tuinvogeltelling.nl, Zien is ken-
nen! van Nol Binsbergen en mr. 
D. Mooij, uitgave 1937, de Vo-
gelontdekgids van Nico de Haan 
en Elwin van der Kolk, uitgave 
2008 en Diervriendelijk tuinieren 
van Adrian Thomas, uitgave 
2014. llustraties: natuur-wereld.
be; gefladder.nl; zendenbosch.nl; 
horta.nl; zoom.nl.

Van links naar rechts: Uitgaande van een plank 
van 15 centimeter breed, maak je zo je eigen 
kast. Let op! De grootte van het vlieggat bepaalt 
wie er naar binnen kan gaan: 25-28 mm voor een 
pimpelmees en 28-32 mm voor de koolmees. 
Maak een scharnier van een stukje oude binnen-
band om regenlekkage te voorkomen. Richt het 
vlieggat naar noord tot oost. Wie weet is dit het 
resultaat: eieren en later jongen van een paartje 
koolmezen.
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Het bestuur nodigt zijn leden en overige 
geïnteresseerden uit om de 114e alge-
mene ledenvergadering (alv) van tuin-
park Ons Buiten bij te wonen. De ver-

gadering vindt plaats op zaterdagmiddag 6 mei 2017 
in het Verenigingsgebouw aan het Vroegopplein. 
Aanvang 13.00 uur.
Vragen over de agendapunten kunt u tot uiterlijk 
twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de 
secretaris opgeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen 

namens hem/haar in de afdelingsvergadering zijn 
stem uit te brengen. Dat betekent dat ieder lid slechts 
door één ander lid kan worden gemachtigd. Als u een 
ander lid wilt machtigen, kunt u dat doen met het 
machtigingsformulier. Dit formulier moet u dan ui-
terlijk een half uur voor aanvang van de vergadering 
aan de secretaris overhandigen. Het machtigingsfor-
mulier ligt in de kantine en u kunt het ook vinden op 
de website van Ons Buiten.
Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. Denkt 
u eraan om uw mobiele telefoon uit te zetten?

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Verslag van de 113e vergadering van 25 no-
vember 2016

6. Verslag over 2016 inclusief financieel verslag 
en verslag van de kascommissie

7. Verkiezing leden van het bestuur
In 2016 was het bestuur als volgt smengesteld:
Voorzitter                Jan Pot 
Secretaris                Ella Moens       1
Penningmeester                  Roel Wessels       2
Penningmeester                  Hanneke Weber       3
2e Penningmeester             Reno Vegting       1
Bestuurslid algemeen         Rob Hafkamp       1
Bestuurslid groen                Erik Hooijberg       3
Bestuurslid techn. zaken    Henk van der Raaij      3
Bestuurslid communicatie  Saskia Boerma            3
1 – tot 25-11-2016
2 – tot 07-05-2016
3 – vanaf 25-11-2016

Schema aftreden bestuursleden
Voorzitter Jan Pot        2018
Secretaris vacature     2017
Penningmeester Hanneke Weber    2019
2e Penningmeester vacature    2017
Bestuurslid algemeen vacature    2018
Bestuurslid groen Erik Hooijberg    2019
Bestuurslid techn. z. Henk van der Raaij    2018
Bestuurslid communicatie Saskia Boerma    2019

Aftredende bestuursleden in 2017 zijn:
Volgens het schema treden de secretaris, de 2e 

penningmeester en het bestuurslid algemeen af. Er is 
echter sprake van vier vacatures, want voorzitter Jan 
Pot treedt ook af.

8. Benoeming Kascommissie
Schema aftreden leden kascommissie
Patrick Danko 2017
Hans Drenth 2018
Judith Mellema 2019

De leden van de kascommissie worden voor drie jaar 
benoemd. Patrick Danko treedt af. Omdat Erik Hooij-
berg in december is toegetreden tot het bestuur, is er 
geen reservekascommissielid. Het is van belang dat 
er ook minimaal één nieuw reservekascommissielid 
gekozen wordt. Bij voorkeur iemand met financiële 
kennis.

9. Benoeming Afgevaardigden
Schema aftreden afgevaardigden
Bieneke Ruitinga  2018
Erik Hooijberg  2018
Rudy de Vries  2018

De afgevaardigden worden voor drie jaar benoemd. 
Na afloop van deze benoemingsperiode kunnen 
afgevaardigden worden herbenoemd. De afgevaar-
digde vertegenwoordigt de afdeling in de bondsver-
gadering. Hans Krijger is reserveafgevaardigde.

10. Bondsvergadering voorjaar 2017
De datum en plaats waar deze gehouden wordt en 
de agendapunten zijn nog onbekend. Wij verzoeken 
u het blad Vroegop te lezen voor meer informatie. 
In de alv van 12 december 2015 zijn drie afgevaar-
digden gekozen. Zonder tegenbericht voor de duur 
van drie jaar.

11. Rondvraag

12. Sluiting

AGENDA voor de 114e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

Een PAUZE 
wordt even-
tueel in de 
loop van de 
vergadering 
vastgesteld
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N
adat voorzitter Jan Pot de vergadering 
geopend heeft, wordt snel gesproken 
over de bestuurscrisis die is ontstaan. 
In het voorjaar van 2016 heeft pen-

ningmeester Roel Wessels zijn functie neergelegd 
en secretaris Ella Moens stopt in deze alv. Rob 
Hafkamp (algemeen bestuurslid) en Reno Vegting 
(2e penningmeester) hebben ook besloten hun be-
stuursfunctie neer te leggen. Zij hebben zich jaren-
lang intensief voor Ons Buiten ingezet. Het bestuur 
van de Bond van Volkstuinders heeft echter hun 
werk als bestuurslid van Ons Buiten bemoeilijkt, 
waardoor dat steeds minder leuk werd. Belangrijke 
reden voor Rob en Reno om zich terug te trekken 
als bestuurslid was een brief van het bondsbe-
stuur. Daarin werd gedreigd met royement, als ze 
niet zouden meewerken 
aan  de invoering van 
onze ledenadministratie 
en fi nanciële administratie 
in een centraal systeem. 
Volgens penningmeester 
Ralf Grevelink van het 
bondsbestuur is de bondsvergadering akkoord 
gegaan met dit nieuwe systeem (AFAS). Hier-
over verschillen de besturen van de BVV en Ons 
Buiten van mening. Verscheidene leden van Ons 
Buiten zijn verontwaardigd dat tuinders die zich 
als bestuursleden vele jaren hebben ingezet voor 
Ons Buiten nu op grond van een meningsverschil 
de kans lopen geroyeerd te worden.

Inmiddels hebben zich vier tuinders aangemeld 
om zitting te nemen in het bestuur. Dat zijn: Han-
neke Weber (penningmeester), Erik Hooijberg 
(groen), Henk van der Raaij (technische zaken) en 
Saskia Boerma (communicatie). De vergadering 
gaat akkoord met hun benoeming. Voorzit-
ter Jan Pot zal in de voorjaars-
alv aftreden als bestuurslid. 
Twee tuinders melden zich aan 
als zijn opvolger: Hans Krijger 
en Ruud van Buuren. Met hen 
worden gesprekken gevoerd 
over de voorzitterstaken. Er 
zijn echter nog meer bestuurs-
taken die vervuld moeten 
worden (waaronder die van 
secretaris) - hopelijk melden 
meer tuinders zich die toe wil-
len treden tot het bestuur.

Een deel van de taken die 
tot nu toe door het bestuur 

werden gedaan, zal worden overgenomen door 
teams. We hebben al enkele teams en er zijn teams 
in oprichting. We zijn daarmee op de goede weg. 
Bij elk team is een bestuurslid betrokken, maar de 
teams moeten zelfstandig kunnen functioneren. 
Drie tuinders melden zich na afl oop van de verga-
dering als teamlid.

Presentatie Bondsbestuur
Ralf Grevelink (BVV) houdt een presentatie over het 
werk van de Bond van Volkstuinders. De belangrijk-
ste taak van de Bond is het beheer van de gronden 
van de 29 bij de Bond aangesloten tuinparken. De 
Bond onderhoudt verder contacten met de ge-
meente over de huurovereenkomsten en over toe-
komstige ontwikkelingen op het gebied van groen 

en ruimtelijke ordening. De 
Bond wil hierin het voortouw 
nemen en leidend zijn in de 
discussie. Het bondsbestuur 
bestaat uit vijf vrijwilligers. 
Op het bondskantoor werken 
betaalde krachten die verant-

woordelijk zijn voor de dagelijks gang van zaken.
Omdat er 3000 aspirant-tuinders zijn, wil de 

Bond dat er tuinparken bijkomen. De Bond onder-
houdt contacten met Waternet over het beheer en 
het baggeren van sloten. Ook is De Bond verant-
woordelijk voor de aanvraag en het beheer van 
horecavergunningen. Zo stelt de Bond arbohand-
boeken op en regelt cursussen op het gebied van 
veilig werken. Ook controleert de Bond regelmatig 
de speeltuinen. Verder regelt en coördineert de 
Bond de verzekeringen van alle tuinparken en alle 
tuinders. De Bond heeft een centrale ledenadmini-
stratie en ook de fi nanciën van het bondskantoor 
als van de tuinparken worden vanaf 2016 in een 
centraal systeem (AFAS) bijgehouden. In 2017 
bestaat de Bond 100 jaar en dit jubileum zal spet-
terend gevierd worden.

Andere zaken die aan bod komen
De aanvragen voor houtkachels liggen ter afhande-
ling bij het bestuur. Te zijner tijd krijgen alle aanvra-
gers bericht of hun kachels voldoen aan de eisen 
van het sociaal stookplan.

Op een vraag van Geert van Tijn over geluids-
overlast luidt het antwoord dat er nog steeds een 
werkgroep Geluidsoverlast bestaat. Deze wordt 
misschien omgezet in een team Geluidsoverlast.

De commissie Behoud Ons Buiten (BOB) was 
verrast om te zien dat in de tweede versie van 

Verslag van de 113e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten, 
gehouden op zaterdag 25 november 2016
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HOUTKACHELS MOETEN 
VOLDOEN AAN DE EISEN VAN 
HET SOCIAAL STOOKPLAN
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woningbouwplan Koers 2025 geen huizen meer 
gepland zijn voor de noordkant van de Nieuwe 
Meer. Wel staat nog steeds in Koers 2025 bij Ons 
Buiten: ‘verplaatsen of optimaliseren’. Ons Buiten 
blijft dus behoren tot de zogenaamde ‘strategische 
reserve’. Met optimaliseren wordt bedoeld dat Ons 
Buiten een actiever beleid moet voeren wat betreft 
het medegebruik van het park door derden. De 
bondscommissie Ruimtelijke Ordening die de Bond 
recentelijk in het leven geroepen heeft, werkt nu aan 
een beleidsplan, waarin staat dat alle 29 Bonds-
tuinparken meer moeten doen voor niet-tuinders. 
Dit is een harde eis van de gemeente. Openstelling 
en medegebruik zullen in het beleidsplan dan ook 
gepropageerd worden.

Tineke Rowoud meldt dat zij zich met een groep 
van vijf tuinders bezighoudt met de vervelende 
incidenten op het parkeerterrein. De voorzitter 
roept alle tuinders op die schade hebben, om dit 
schriftelijk te melden. De groep heeft ingesproken 
bij het stadsdeel Nieuw-West. Afgesproken wordt 
dat er sensoren komen op 
het parkeerterrein en ook 
worden de bosschages 
langs het parkeerterrein laag 
gehouden.

Op een vraag van In-
geborg Buijs over zwarte 
aarde antwoordt de voorzitter dat de groep Groen 
moet onderzoeken hoe we dat moeten regelen. 
De verkoop van bemeste tuinaarde wordt op korte 
termijn gestopt, om geen stippen te verliezen bij het 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

Een van de tuinders vraagt om een WhatsApp-
groep op te richten voor de melding van cala-
miteiten op de parkeerplaats. De voorzitter zegt dat 
het bestuur het prima vindt als een of meer tuinders 
dit oppakken.

Omdat onze gastvrouw Marianne Haafkens 
verhuist naar Almere, kan zij alleen nog in het 
zomerseizoen als gastvrouw fungeren. Zij vraagt of 
er iemand is die deze functie in de wintermaanden 
wil vervullen. Sippy ten Brink zegt dat zij wel met 
Marianne wil overleggen, om daarna te besluiten of 
zij Marianne kan assisteren.

Doordat kascommissielid Erik Hooijberg nu is 
toegetreden tot het bestuur, schuift de reserve voor 
deze commissie door en daarom wordt er nu een 
nieuw reservekascommissielid gezocht.

Jaarverslag over 2016
In het begin van het jaar werden we opgeschrikt 
door de plannen van Amsterdam, zoals genoemd 
in Koers 2025, waarbij zes volkstuinparken met 
name werden genoemd als mogelijke locatie voor 
(woning)bouw. Hieronder valt Ons Buiten, maar ook 

Amstelglorie en de parken bij de Arena. De BOB 
(Behoud Ons Buiten) werd weer actief, en mede 
door onze acties zijn de plannen voor Ons Buiten 
minder bedreigend. Helaas is de situatie voor de 
andere tuinparken minder gunstig.

In het eerste kwartaal maakte Jan Pot bekend 
dat hij zou stoppen als voorzitter en nog een jaar 
zou aanblijven. Onze penningmeester Roel Wessels 
stopte tijdens de voorjaars-alv als bestuurslid, maar 
hij blijft gelukkig beschikbaar in het team financiën. 
Onze secretaris Ella Moens deelde mee dat zij tot 
de alv in het najaar van 2016 zou aanblijven. Kort-
om: veel mutaties binnen het bestuur. De redenen 
waarom de genoemde mensen gingen stoppen 
verschillen, maar er zijn ook zeker overeenkomsten.

Zij zitten al vele jaren in het bestuur, meerdere 
problemen (onderwerpen) komen steeds terug, 
de privésituatie komt bijvoorbeeld qua werk in het 
gedrang en daarbovenop komt (zeker niet onbe-
langrijk) dan nog het gedrag en de houding van de 
Bond van Volkstuinders en specifiek het bondsbe-

stuur. Je zou kunnen zeggen 
dat dit de druppel was die 
de emmer doet overlopen.

Dat de problemen met 
het bondsbestuur in 2016 
bijzonder groot waren, hebt 
u kunnen meemaken, en dit 

bleek ook duidelijk tijdens de najaars-alv. Het ge-
drag van het bondsbestuur heeft in het najaar ertoe 
geleid dat zowel Reno Vegting als Rob Hafkamp 
hun bestuursfunctie heeft neergelegd. Gelukkig zijn 
er meerdere tuinders die zich voor een bestuurs-
functie hebben aangemeld. Maar met het vertrek 
van zo veel bestuursleden verdwijnt ook veel ken-
nis, en het is lastig om deze op een goede manier 
in te vullen.

We zijn in 2016 gestart met het instellen van 
teams, waardoor we hopen dat de bestuursleden 
veel taken en werkzaamheden niet per sé zelf 
hoeven uit te voeren, maar dat meerdere tuinders 
dit gaan doen. Er zijn gelukkig al veel teamleden 
beschikbaar.

Parkeerplaats
In 2016 hebben we opnieuw te maken gehad met 
meerdere problemen op de parkeerplaats. Een 
aantal tuinders zijn actief om, veelal in overleg met 
de bestuurscommissie Nieuw-West, met passende 
maatregelen tot oplossingen te komen.

Het lijkt nu wellicht dat 2016 een minder goed 
jaar was, maar dat is zeker niet het geval. Ook in 
2016 waren er volop leuke activiteiten die weer druk 
werden bezocht. De verschillende commissies heb-
ben geweldig werk verricht.

Het jaar kon ook goed verlopen omdat we 

IN HET EERSTE KWARTAAL 
MAAKTE JAN POT BEKEND TE 
STOPPEN ALS VOORZITTER
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wederom een beroep konden doen op onze vele 
vrijwilligers. 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich in 
2016 hebben ingezet voor het goed laten draaien 
van tuinpark Ons Buiten.

Financieel verslag
Het jaar 2016 kon worden afgesloten met een 
batig saldo van € 26.401 (2015: € 26.226). De 
bouwkundige activiteiten (€ 14.281) zijn ten laste 
van de Reserve groot onderhoud gebracht. Het 
restant¬bedrag van de grondhuur is als dotatie 
aan de Reserve groot onderhoud toegevoegd. De 
kosten van de opentuinendag TuinKunst is gefinan-
cierd ten laste van de Bijdrage BOB.

De baten waren € 4.000 lager dan in 2015.Dit 
wordt vooral veroorzaakt door een lagere omzet in 
de Winkel van S(ch)inkel en in het Verenigingsge-
bouw.

Op de volgende pagina’s staan de balans en het 
resultatenoverzicht over het jaar 2016. De begroting 
voor 2017 is al vastgesteld in de najaarsvergade-
ring.

Het bestuur heeft het voordelig saldo van 
€ 26.401 in lijn met eerder gemaakte afspraken 

bestemd. Zie hiervoor de specificatie in het Re-
sultatenoverzicht. De bestemming van het resultaat 
is al in de balans verwerkt.

Verklaringen van het bestuur en de kascommissie

Bestuur
Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten 
deelt mee dat het kennis heeft genomen van de 
jaarcijfers in het verslag. Was getekend: Jan Pot, 
Hanneke Weber, Erik Hooijberg, Henk van der Raaij 
en Saskia Boerma. De getekende verklaring bevindt 
zich in het archief van de secretaris.

Kascommissie
De leden van de kascommissie verklaren dat zij 
de boeken en bescheiden van de penningmeester 
hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. 
Zij stellen de afdelingsvergadering voor het bestuur 
te déchargeren voor het gevoerde beheer. Was 
getekend: Patrick Danko, Hans Drenth en Judith 
Mellema. De getekende verklaring bevindt zich in 
het archief van de secretaris.

2016 was weer een mooi, gezellig, vruchtbaar en 
prachtig Ons Buitenjaar. Dankzij de inzet van het 
vertrekkende bestuur dat wij namens alle lezers 
van Ons Buiten en de redactie willen bedanken 
voor zijn enorme inzet. We wensen jullie alle-
maal een goede toekomst en zullen jullie niet 
vergeten!
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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 betaalge-
gevens. 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


