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Van de interim-voorzitter
‘Het is een meisje geworden’ zou van Mierlo hebben 
kunnen zeggen, na de verkiezing van onze nieuwe 
voorzitter. Op de algemene ledenvergadering van 
tuinpark Ons Buiten van 18 november 2017 is 
Hanneke Weber namelijk verkozen tot voorzitter. 
Met 132 versus 40 stemmen heeft zij een geweldig 
mandaat gekregen van de leden van Ons Buiten.

Hanneke Weber combineert het voorzitterschap 
voorlopig met het penningmeesterschap. Ze heeft 
aangegeven dat te kunnen, omdat veel van die laatste 
werkzaamheden wordt gedaan door ons eigen team 
Financiën. Verder bestaat er nu de mogelijkheid veel 
gegevens op het bondskantoor te laten verwerken. 
Hoeveel van het werk in de toekomst wordt uitbesteed 
aan het bondsbureau staat nog ter discussie. Dit 
is mede afhankelijk van de door het Bondsbestuur 
af te geven garantie van voortdurende financiële 
onafhankelijkheid van Ons Buiten.

Op pagina 38 vindt u het bestuur ‘in beeld’: wie is wie 
en wie doet wat? Ook kunt u daar iets meer lezen over 
Hanneke Weber. Wie is onze nieuwe voorzitter?

Het bestuur staat voor geweldige taken. Een daarvan 
is dat alle tuinparken in Amsterdam opengesteld 
moeten worden voor medegebruik. De redenering 
vanuit de gemeente is simpel: de tuinparken liggen 
op gemeentegrond en in principe zouden alle 
Amsterdammers daarvan moeten kunnen profiteren. 
De commissie Behoud Ons Buiten (BOB) houdt 
zich hiermee bezig en Hans Krijger heeft in de alv al 
een geweldige eerste aanzet gegeven. In de rubriek 
Natuurlijk Tuinieren leest u hier meer over. En in de 
repo van Paul Pestman over de geschiedenis van Ons 
Buiten leest u dat dit iets is van alle tijden!

Verscheidene tuinders hebben zich inmiddels 
aangemeld om mee te denken en vooral ook mee te 
doen. Vraag niet wat het tuinpark kan doen voor u; 
vraag liever wat kunt u doen voor het tuinpark. Handen 
uit de mouwen en lekker aan de slag dus. Het bestuur 
zal regelmatig verslag doen van de vorderingen. Vanaf 
het voorjaarsnummer van dit blad zal onze nieuwe 
voorzitter, Hanneke Weber, dat ook op deze plek doen.

Voor nu wenst het bestuur u en de uwen geluk, 
gezondheid en voorspoed.

Erik Hooijberg (vicevoorzitter)
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van alle nieuwtjes. Aanmelden kan op ons-
buiten.nl.
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In het vorige nummer stond een verslag van een bezoek aan de 
tentoonstelling over 100 jaar volkstuinen. Hierdoor geïnspireerd 
vroeg Paul Pestman archiefstukken van Ons Buiten op bij het 
stadsarchief. Dat leverde opnieuw een paar mooie inzichten op. 
Dit keer het vervolg van de de geschiedenis van de volkstuinen. 

TEKST EN BEELD: PAUL PESTMAN 
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Buiten Ons Buiten

Toen ik vijftien jaar geleden voor het 
eerst op Ons Buiten rondliep, viel 
het me direct op: hier houdt men van 
netheid. Regels zijn regels. Iedere 
nieuwe tuinder moet eraan wennen: 

de hoogte van de heg, het halve pad, een tuin mag 
niet verwaarloosd zijn. Huishoudelijk reglement, 
bondsstatuten et cetera. Je weet het van tevoren en 
het hoort erbij, maar leuk hoef je het niet te vinden. 
De kern van al die regels is heel redelijk en is in één 
zin samen te vatten: ga als een ‘goede tuinder’ om 
met de tuin en veroorzaak geen overlast. Alleen… 
hoe ver ga je daarin als Bond van Volkstuinders? 
Of als bestuur van Ons Buiten? Daar dacht men 
midden vorige eeuw beduidend anders over dan 
nu. Ik noem drie voorbeelden uit het huishoudelijk 
reglement van 1948:
- Artikel 14. Voor de handhaving van de goede orde 
en zedelijkheid heeft het Bestuur het recht te allen 
tijde de tuinhuizen te betreden, althans mag hen de 
toegang niet worden geweigerd.
- Artikel 16, n. Het is niet toegestaan des Zaterdags 
en Zondags, wasgoed of anderszins zichtbaar in de 
tuin op te hangen.
- Artikel 42. De Bouwcommissie heeft tot taak de 
slaapplaatsen te keuren... Zij doet met inachtneming 
van de redelijke eisen betreffende brandveiligheid 
en ruimte afscheidingen in verband met leeftijd en 
geslacht (kinderen van elf jaar en ouder mogen niet 
in het slaapvertrek van hun ouders slapen, jongens 
en meisjes gescheiden).
Ik mag toch hopen dat ons nieuwe bestuur zich 

tegenwoordig nog met zaken op 
het terrein van de zedelijkheid 
bezighoudt en controleert of 
jongens en meisjes gescheiden 
slapen…
Dat tuinen niet verwaarloosd 
mogen zijn, is ook anno 2017 
een bekend thema. Maar ook 
daar ging men vroeger wel wat 
verder in. In de jaarverslagen 
kom je ook regelmatig vrij stevig 
ingrijpen van het bestuur tegen. 
Zo wordt in het jaarverslag van 
1937 gemeld dat het bestuur  

enkele leden moest onderhouden 
over ‘ontoelaatbare handelingen 
(ook zo benieuwd wat daar is 
voorgevallen ?). Ook wordt er 
melding gemaakt van een ernstig 
conflict over een ‘onesthetisch 
aanzicht’ van een tuinhuis. Het 

leidde zelfs tot de afbraak ervan.
De toon van een mopperend 
bestuurslid uit 1937 is overigens 
wel verdacht herkenbaar...).
Met regels alleen kom je op het 
punt van netheid niet waar je 
wezen wilt, moet de Bond van 
Volkstuiners hebben gemerkt. 
Al voor de oorlog waren er 
netheidscompetities tussen 
tuinparken. In het verlengde 
hiervan werd in 1948 de Bonds-
wisselbeker ingesteld. De 
bedoeling van deze jaarlijkse 

wedstrijd onder Amsterdamse 
tuinparken was dat ‘elk lid zal 
meewerken om zijn tuin, sloot-
kant enz. en daarmede het gehele 
complex een zoo mooi mogelijk 
aanzien te geven.’ Zo ontstond 
er een fanatieke strijd tussen de 

Regels, verenigingsleven en openheid

Herkenbaar gemopper uit 1937 



JE WEET HET VAN TEVOREN MAAR 
LEUK HOEF JE HET NIET TE VINDEN
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Regels, verenigingsleven en openheid

Herkenbaar gemopper uit 1937 

1954, Ons Buiten pakt opnieuw de Bonds-Wisselbeker! 

Top 3 Tuinkeuringen Ons Buiten 1962 

Links: De mandolineclub van Ons Buiten 1936. De club gaf  ‘s winters concerten in 
bejaardentehuizen en scholen. Rechts: Protest tegen de verdwijning van Ons Buiten 
aan de Haarlemmerweg (1918)

tuinparken, waarbij Ons Buiten 
in elk geval in 1948, 1952 en 
1953 de hoogste score behaalde, 
getuige het trotse staatje in het 
jaarverslag van 1954. 
Ook per tuin werden de punten 
bijgehouden. Als voorbeeld de 
top 3 van 1962.  

Een bloeiend verenigingsleven
Anno 2018 kent Ons Buiten een 
bloeiend verenigingsleven en een 
uitgebreide activiteitenkalender. 
Ik vind het altijd indrukwekkend 
te zien hoeveel van ons zich 
inzetten om deze activiteiten 
mogelijk te maken. Mijn duik 
in de archieven van Ons Buiten 
leverde een nog veel rijker 
beeld op van het verleden. Het 
wemelde van de clubjes! Ik doe 
opnieuw een greep. Ik beperk me 
tot een momentopname in 1937, 
zonder het idee te hebben dat ik 
compleet ben:
-De mondorgelclub
-Een mandolineclub
-Vier (!) voetbalelftallen met 
reserves
-Zwemclub (zwemles in de 
Nieuwe Meer) en zwemwed-
strijden
-Rythmisch dansen voor oudere 
meisjes
-Kamergymnastiek voor gehuw-
de dames (jammer dat daar geen 
foto’s van zijn!)
-Timmerclub voor jongens
-Een jeugdclub
-Twee toneelclubs 
Dat intensieve verenigingsleven 
paste natuurlijk in de tijd. En 
het droeg bij aan ‘de geestelijke 
gezondheid van het volk’. Na 
de oorlog kwam er bijzondere 
aandacht voor de jeugd, waarvan 

men vond dat die door de oorlog ‘verwilderd’ was. 
Ter heropvoeding van de volkstuinjeugd moesten 
de commissies die voor de  oorlog  activiteiten  op  
de  complexen  organiseerden  weer  hard  aan  de  
slag (Wildschut, 2012).

Strijd tegen verstedelijking en openheid
Vorig jaar was het even spannend voor Ons Buiten. 
In Koers 2025 werd de Noordoever van de Nieuwe 
Meer genoemd als onderzoekslocatie voor toekom-
stige nieuwbouwplannen. Door alert optreden en 

wat geluk aan onze kant (ge-
luidsregels van Schiphol) is de 
druk voorlopig even wat minder. 
En tegelijkertijd hebben we te 
horen gekregen dat het tuinpark 
toegankelijker moet worden voor 
andere Amsterdammers. Ook 
rond dit thema leverde het stad-
sarchief mooie inzichten op. 
Les 1. Het is van tijd tot tijd 
knokken om ruimte. 
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Buiten Ons Buiten

Les 2: Meer openheid is ook een 
oud thema.
Ik wist wel dat tuinparken al 
sinds hun oprichting moeten 
knokken voor een plekje onder 
de zon. Wat ik niet wist, is dat 
meer openheid en toegankelijk-
heid net zo oud is als antwoord 
op de vraag waarom tuinparken 
moeten blijven. 
In het jaarverslag van 1937 
wordt verheugd gemeld ‘dat 
uit een telling is gebleken dat 
er 20.000 Amsterdammers hun 
Zondag op de volkstuin door-
brengen, hiervan kreeg Ons 
Buiten 3700 bezoekers. U zult 
misschien denken wat heeft dat 
nu allemaal met de volkstuin te 
maken. Maar dames en heren, U 
moet begrijpen dat, wij heb-

ben deze propaganda nodig. 
Wij moeten de overheid kun-
nen zeggen, dat de volkstuin 
als recreatie voor de stadsmens 
noodzakelijk is. Wij zien het nu 
weer met de wet die door ons 
complex wordt gelegd’. Ook 
mooi, het citaat uit het jaarver-
slag van 1954 over de achter-
gronden van de eerder genoemde 
Bondswissselbeker, zie knipsel 
rechtsboven.
Om te werken aan de toegan-
kelijkheid, werd er in de jaren 
’40 ook een jaarlijkse Volkstuin-
week georganiseerd. In een 
krantenbericht (Telegraaf) uit 
1948 stelt de heer W. Sawada, 
secretaris van de Bond voor 
Volkstuinders: ‘Iedereen kan 
altijd vrij wandelen op onze 24 

volkstuincomplexen, maar jammer genoeg is dat 
nog steeds niet bekend bij alle Amsterdammers.’ 
Vandaar de Volkstuinweek. 
Diezelfde Telegraaf meldt in 1968, als nieuwsbe-
richt: ‘Volkstuincomplexen krijgen als wandelpar-
ken een dubbele recreatieve functie’ (zie kranten-
knipsel rechterpagina). Het wiel wordt blijkbaar 
met enige regelmaat opnieuw uitgevonden. En ook 
het medegebruik van het tuincomplex, waar anno 
2018 ideeën over worden ontwikkeld, blijkt niet 
nieuw. Ter afronding: het aardige van een duik in de 
geschiedenis is dat we ons kunnen spiegelen. Zien 
wat er is veranderd, relativeren en ook inspiratie 
opdoen. Met het oog op dat laatste, vermeld ik nog 
een lijstje met ideeën over recreatief medegebruik 
van tuinparken. Opgediept uit een rapport uit 2004:
-wandelen en fietsen 
-natuur- en milieueducatie, in veel verschillende 
vormen. Bijvoorbeeld door heemtuintje, bijenmu-
seum, educatieve wandelroutes, adoptie van scholen 
voor lessen op het complex

Actie voor behoud Tuinparken bij Sloterdijk 1956

Links: Begin jaren ’70: protesten tegen verdwijnen tuinparken Rust en Vreugd (nabij Betondorp), Tuinwijk en Linnaeus. 
Rechts: Verplaatsing van volkstuin. Uiterst rechts Telegraaf 1968, dubbele functie volkstuinparken.
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HET DROEG BIJ AAN DE GEESTELIJKE 
GEZONDHEID VAN HET VOLK

-organisatie van en plek voor snoeicursussen 
-organisatie van en plek voor boomplantdag 
-organisatie van lezingen over bloemen, planten, 
bijen et cetera 
-bloemschikcursus 
-cursussen zoals tekenen en schilderen 
-vegetarisch koken met producten van de tuin 
-levering van producten aan kinderboerderij 
-speciale tentoonstellingen, bijvoorbeeld fuchsia-
tentoonstelling 
-organisatie van open dagen met bijvoorbeeld thee-
schenkerij 
-medegebruik van clubgebouw voor klaverjaswed-
strijden, sjoelwedstrijden, dartwedstrijden, muziek-
middagen et cetera
-plek voor radio- en tv-opnames 
-tuinen voor bejaarden, invaliden en minderbe-
deelde groepen
-oefenplek voor brandweer 
-openbare jeu de boulesbaan met informele wed-
strijden 

-organisatie van viswedstrijden 
(Alterra, 2004).
Ik bedoel maar; niet alles hoeft 
opnieuw bedacht te worden. 
Eens zien wat we hiervan kun-
nen gebruiken.
Tot zover de tweede duik in de 
geschiedenis van de volkstuinen 
in het algemeen, en die van Ons 
Buiten in het bijzonder. Volgende 
keer deel 3: De tuin in de oorlog.

Bronnen en dank:
Met dank aan het Gemeentearchief 
Amsterdam. Voor wie geïnteresseerd 
is in de gedigitaliseerde bestanden: 
https://archief.amsterdam/
inventarissen/inventaris/424.
nl.html?p=59:66&t=83
https://archief.amsterdam/
inventarissen/inventaris/424.

nl.html?p=200:213&t=215

Geraadpleegde literatuur, anders dan 
de jaarverslagen Ons Buiten en de 
gebruikte krantenknipsels:
Niels Wildschut, Het Algemeen 
Verbond van Volkstuindersverenigin-
gen in Nederland: 1928 – 2012, Een 
kleine eeuw inzet en organisatie in 
het volkstuinwezen, 2012.
S. de Vries & M.B. Schöne,  Volkstu-
inparken in Amsterdam De sociaal-
culturele dimensie, Alterra, 2004, 
in opdracht van Dienst Ruimtelijke 
ontwikkeling, Gemeente Amsterdam.

Werken aan draagvlak (jaarverslag 1954)



Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje binnen bij een van onze 
tuinders. Wij van de redactie noemen de rubriek dan ook de BiOB. Omdat 
dit een jubileumnummer is, zijn we nu op bezoek bij het hele redactieteam 
van de glossy: Liesbeth Melkert, Sonja Bijenhof, Maartje Kouwenberg, Annet 
Vogelaar, Lisbeth Anker, Anja Koelstra en Jokuh Stipsen. Plus de man die de 
mooie plaatjes schiet, onze fotograaf Jeroen Scheelings. 

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

BiOB
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Liesbeth is zzp’er voor diverse op-
drachtgevers in de media, Sonja trainer 
Nederlands en NT2 en redacteur (ook 
als zzp’er). Maartje werkt bij Athenae-
um nieuwscentrum, Anja is freelance 

(beeld)redacteur en content editor. Annet werkt als 
veldwerker en redacteur voor Stichting Mainline, 
Lisbeth is musicus (zangeres) en werkt deeltijd voor 
een cosmetisch arts, Jokuh is een pensionada en 
Jeroen is freelance fotograaf.

Sinds wanneer zitten jullie op Ons Buiten?
Liesbeth: ‘Sinds 2002 en Sonja is onze buurvrouw 
sinds… Wanneer ook alweer Sonja?’
Sonja: ‘Sinds 2007.’
Maartje: ‘Ik woon het langst op Ons Buiten. Sinds 
1999.’
Jokuh: ‘Nou, dan zijn wij de jongsten van het stel. 
Annet woont er sinds 2013, Lisbeth en Jeroen vanaf 
2012 en ik sinds 2014.’ En Anja? ‘Sinds 2016.’

Waarom Ons Buiten?
Liesbeth: ‘Nu bijna vijftien jaar geleden liet ik er 
mijn hond uit. Mijn mond viel open door het pit-
toreske beeld van al die kleine huisjes. Ik schreef me 
in op een huisje met een sterretje, wat betekende dat 
geen hond het wilde 
hebben. Maar ik 
wel. Ons Buiten is 
voor mij een plek 
waar ik met mijn 
beweeglijke natuur mijn hart kan ophalen. Tuinieren 
is een behoefte geworden. Als het kan, woon ik er en 
combineer ik mijn freelance werk met het buitenle-
ven. Daarnaast werkt het park soms net als een 
kroeg; je treft er mensen van allerlei slag en je deelt 
met elkaar dezelfde liefde.’

En jij Sonja? 
‘Ik kom oorpronkelijk uit het noorden van Neder-
land. Voor de liefde ben ik naar Amsterdam ge-
komen. Toen ik op drie-hoog-achter in Oud-West 
kwam te wonen, moest ik vreselijk wennen. Ik miste 
het dat ik niet zo naar buiten kon lopen en geen tuin 
had om in te werken. Toen ik zwanger was van onze 
dochter Else, hebben Paul en ik ons ingeschreven bij 
Ons Buiten. Wat ik fijn heb gevonden aan mijn jeugd 
in Drenthe, de ruimte en het groen, kan ik mede via 
ons tuinpark doorgeven aan Else. Verder vind ik de 
omgeving schitterend: tussen de Oeverlanden en de 
Nieuwe Meer. Ik krijg er een vakantiegevoel van, 
ook al ben ik er op een doordeweekse dag even een 
paar uur.’
Anja: ‘Een volkstuin is een ideale manier om even 
tot rust te komen, ook al zijn wij met van alles bezig. 
Een weekend op de tuin is voor ons pure ontspan-
ning. Ons Buiten is één van de mooiste tuinparken 
van Amsterdam. En geloof mij, ik heb er veel be-
zocht… Er zijn hier veel mooie oude bomen en de 
ligging aan de Nieuwe Meer vinden wij ook gewel-
dig. Het voelde ook meteen goed, er heerst een 
vriendelijke sfeer op dit park.’ 

Nou zijn we natuurlijk ook benieuwd naar 
het verhaal van 
jou Maartje:
‘Mijn man, dochter 
en ik gingen een 
stukje fietsen en 

kwamen langs Ons Buiten. Het begrip volkstuinen 
was ons totaal onbekend. Toen wij voor de hoofdin-
gang stonden en dat prachtige grote groene grasveld 
zagen, dachten wij: “Wat is dit?” We liepen een 
stukje naar binnen. “Mag dat wel?” vroeg ik nog. 

<< Van links naar rechts: Maartje Kouwenberg, Jokuh Stipsen, Sonja Bijenhof (staand), Liesbeth Melkert, Lisbeth Anker (staand), Annet 
Vogelaar, Anja Koelstra en uiterst rechts Jeroen Scheelings

EEN WEEKEND OP DE TUIN IS VOOR 
ONS PURE ONTSPANNING
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“O wat leuk! Het zijn allemaal kleine huisjes! 
Dat wil ik ook!!” En zo kwam het dat we ons 
inschreven. Datzelfde jaar hadden we een 
huisje. Door de vele stormen zijn bijna alle 
bomen in onze tuin omgewaaid, waardoor 
onze eerst vrij donkere tuin veel licht heeft 
gekregen. En dankzij dat licht hebben we nu 
een kas en zijn we begonnen met het verbou-
wen van groentes. Dit is pas echt leuk!’
Annet: ‘Ik ben mijn gehele leven een buitenkind 
geweest en tot mijn 17e reed ik nog dagelijks met 
mijn zorgpaardje door de polders in het Westland 
waar ik opgroeide. De rust die ik vind in de natuur 
heb ik nog altijd nodig om te ontspannen. Daarom 
ben ik goed geworden in het creëren van uitvlucht-
mogelijkheden buiten de stad. Mijn grootste wens 
was een buitenplekje vinden op fietsafstand van 
huis, in de buurt van water. Ons Buiten werd de plek 
waar ik verliefd werd op ons prachtige boshuisje 
vlakbij de Nieuwe Meer. Ik vind de grote bomen op 
het park prachtig en ik word er heel blij van dat ik in 
de zomer samen met mijn dochter binnen een paar 
minuten een duik kan nemen.’

Lisbeth, wat is jouw verhaal? 
‘Mijn eerste kennismaking met het park was toen 
het koor van mijn ex-partner was uitgenodigd om 
te zingen op Ons Buiten. Ik was gelijk verkocht 
door het heerlijke groen en de vele prachtige bomen 
op het park. Nog 
afgezien van de 
ontzettend gezel-
lige sfeer van die 
dag. We woonden 
zelf op driehoog 
in Oud-Zuid. De 
keuze om ons in te 
schrijven was snel gemaakt. Drie jaar lang heb ik 
frequent het park bezocht. Niet alleen om naar be-
schikbare huisjes te kijken, maar ook gewoon om te 
genieten en even tot rust te komen. Alles is leuk aan 
Ons Buiten. Ik wandel graag over het park en kom 
zo veel leuke, interessante en bijzondere mensen 

tegen! Verder vind ik de vrijwillige inzet van 
de bewoners echt bewonderenswaardig en 
ook de organisatie van het park, de bijeen-
komsten en de speciale evenementen voor 
kinderen. Het zegt mij veel over Ons Buiten 
en z’n bewoners!’

Jeroen: ‘Ik vind het heerlijk om lekker buiten 
bezig te zijn en Ons Buiten met zijn mooie 

bomen, groene omgeving en gezellige sfeer is het 
mooiste tuinencomplex van Amsterdam.’
Jokuh: ‘Ik bezocht vrienden die een huisje hadden 
en werd smoorverliefd op Ons Buiten. Elke cel in 
mijn lichaam snakte naar zo’n groene plek waar ik 
met mijn handen in de klei kon wroeten. Dit was de 
plek waar ik wilde zijn als ik met pensioen zou gaan. 
In hetzelfde jaar van mijn pensioen kreeg ik mijn 
blokhut! Ik word geïnspireerd door de liefde die 
de tuinders voor hun tuin hebben en de hulp die ze 
bieden als je met vragen zit! Het is echt thuiskomen 
voor mij.’

Ons Buiten had een nieuwsblad, waarom 
nu de glossy? 
Liesbeth: ‘Hoewel het Ons Buiten Kontakt ook pri-
ma werkte, en voor menigeen een bron van informa-
tie was, wilde Jan Pot [de vorige voorzitter] een wat 
professioneler blad maken. In eerste instantie voor 
en door tuinders gemaakt, dient het als visitekaartje 
voor de aspirantleden, eventuele bestuurders en 

andere belangheb-
benden. Daarom 
zijn we overgestapt 
van een maand-
blaadje naar een 
kwartaalglossy.’ 

Het eerste redac-
tieteam bestond uit Liesbeth, Maartje, Ariët, Hester 
en Sonja. Hester en Ariët werden later opgevolgd 
door Jokuh, Anja, Annet en Lisbeth. Ali kregen we 
er ‘gratis en voor niets bij’ – dat was geweldig! Ze 
vond en vindt het heel leuk dat haar rubriek nu zo 
mooi opgemaakt wordt. 

BiOB

DAAROM ZIJN WE OVERGESTAPT 
VAN EEN MAANDBLAADJE NAAR EEN 
KWARTAALGLOSSY
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Anja: ‘Begin maart 2017 
heb ik de redactie bena-
derd en mijn hulp aange-
boden. Ik ben al vele 
jaren werkzaam in de uit-
geverijwereld, dus ik ben 
zeer vertrouwd met redac-
tiewerk.’
Maartje: ‘Ja, ik weet nog goed 
dat Liesbeth vroeg of ik zin had af 
en toe een stukje te schrijven over mijn moestuintje. 
Stukjes schrijven, ik? Maar ik deed het en vind het 
nog steeds hartstikke leuk.’
Lisbeth: ‘Ik ben in 2016 begonnen met schrijven 
voor de glossy.’ ‘En ik, Annet, ben ongeveer twee 
jaar geleden begonnen. Een buitenkans om het park 
beter te leren kennen.’
Jokuh: ‘Ik ben ook twee jaar geleden begonnen. Het 
is inderdaad een fantastische manier om de tuinders 
beter te leren kennen. En jij Jeroen?’ ‘Ik werk nu 
viereneenhalf jaar mee.’

Wat doe je voor de glossy?
Liesbeth: ‘Ik doe de vormgeving en beeldredactie 
voor het blad en bedenk samen met de andere re-
dactieleden verhalen, onderwerpen, rubrieken en 
of reportages. Verder zorg ik ervoor dat alles bij de 
drukker komt en regel ik de oplage en adressering. 
Dorien van Gasteren zet het daarna op de website. 
Sonja en ik zijn verantwoordelijk voor het eindpro-
duct.’
Sonja: ‘Ik hou de deadlines voor het inleveren van 
de kopij in de gaten. Alle kopij komt bij mij binnen. 
Ik doe de eindredactie: ik corrigeer en redigeer de 
teksten en voeg waar nodig een inleiding en kop-
pen toe. Daarna stuur ik alles naar Liesbeth voor de 
opmaak. Vervolgens krijg ik het blad in opmaak nog 
twee keer onder ogen om te kijken of er nog fouten of 
slordigheden in staan. Ook beheer ik de redactiemail.’
Anja: ‘Ik verzorg de rubriek  ‘De moestuinverhalen’ 
en de ‘Tips & Trends’.’ 
Maartje: ‘Ik schrijf ‘Moes en Meer’ en maak alle 
recepten eerst zelf thuis. Ik schrijf ook voor de ru-

briek  ‘Tips & Trends’.’
Lisbeth: ‘Ik doe ‘de 
Groentjes’ en de agenda, 
en af en toe een ander ar-
tikel als dat zo uitkomt 
(bijvoorbeeld over het 

pinksterkamp).’
Annet: ‘Ik schrijf de ‘Kers-

vers’ waarin nieuwe tuinders 
zichzelf introduceren. Daarnaast 

schrijf ik meestal een reportage of interview 
- afhankelijk van een eventueel thema en ontwikke-
lingen op de tuin.’
Jokuh: ‘Ik schrijf de ‘Binnen In Ons Buiten’, de 
‘BOB’ (Bekende Ons Buitenaars), sinds kort ‘Ge-
boortes op Ons Buiten’ en interessante zaken van 
Facebook voor degenen die geen Facebook hebben.’
Maar de glossy zou de glossy niet zijn zonder de 
prachtige plaatjes van Jeroen!’ 
Jeroen: ‘Ik maak de foto’s bij verschillende ru-
brieken die de diversiteit van mensen op de tuin la-
ten zien. Ik spreek af met de tuinders die op de foto’s 
gaan en bewerk de foto’s. Het is mooi om te zien dat 
bijna iedereen trots is op Ons Buiten.’

Hoe zien jullie de samenwerking met de 
tuinders?
‘Het betrekken van de tuinders gaat steeds makke-
lijker. Iedereen weet nu wat het blad is en hoe je met 
je verhaal kunt bijdragen. We staan altijd open voor 
suggesties en of bijdrages. Die kan iedereen altijd 
mailen naar  redactie@ons-buiten.nl. Tuinders die 
een bijdrage leveren, zijn vaak heel enthousiast als 
ze het resultaat in het blad zien, met de mooie foto’s 
van Jeroen erbij.’
Het redactieteam is het erover eens dat de glossy een 
belangrijk bindmiddel is voor alle tuinders op ons 
park. Er staat voor iedereen wel iets in: jong of oud, 
beginnende tuinder of oude rot in het vak. En het 
blad wordt ook gelezen buiten Ons Buiten: alle tuin-
parken van Amsterdam ontvangen een exemplaar.
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Helemaal hip: vrouwentong
Je leest het steeds vaker en het is ook 
waar: kamerplanten zuiveren de lucht 
in huis. Als er één plant is die daar 
goed in is, dan is het de sanseveria, 
of vrouwentong. Met haar stevige 
spitse bladeren haalt ze schadelijke 
stoffen uit de lucht en zorgt ze voor 
een aangename luchtvochtigheid. 
De laatste jaren is deze makkelijke 
kamerplant weer helemaal hip en 
trendy!

Lekker slapen
Misschien heb je er nog nooit aan 
gedacht, maar je kunt kamerplanten 
ook heel goed in een slaapkamer 
zetten. Er zijn genoeg soorten die 
niet veel werk vragen en toch een 
prachtige uitstraling geven. Zeker nu 
de dagen korten, is het heerlijk om 
in ‘een jungle’ wakker te worden. 
Ook om andere redenen kun je heel 
goed een plant naast je bed zetten. 
Neem bijvoorbeeld een vijg (ficus) 
of gatenplant (philodendron). Deze 
zijn niet alleen mooi, maar hebben 
ook een zuiverende werking. Ze 
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zorgen voor meer sfeer en zuurstof 
en verhogen ook nog eens de 
luchtvochtigheid. Dat betekent  
een schonere én frissere lucht in 
je slaapkamer. En lig je ’s nachts 
regelmatig schaapjes te tellen?  
Denk dan eens aan het volgende: 
veel planten kunnen je helpen bij 
een betere nachtrust. Lavendel is 
rustgevend en zorgt ervoor dat je 
heerlijk slaapt. Je kunt gedroogde 
bloemen in een katoenen buideltje 
doen en dit in de slaapkamer leggen. 
Zo droom je lekker weg bij de geur 
van de zomer!

Bomen snoeien
Van februari tot maart – wanneer de 
sapstroom nog niet op gang is – is 
een goede periode om (fruit)bomen 
te snoeien. Door de kale takken kun 
je de vorm goed zien. Snoei niet als 
het vriest of bij te nat vochtig weer. 
Let op: de zogenaamde ABC-bomen 
kunnen niet gesnoeid worden in de 
winter: dan gaan ze bloeden. ABC 
staat voor Acer (esdoorn) Betula 
(berk) en Carpinus (haagbeuk). Deze 

bomen hebben een stilstaande sapstroom en kunnen beter 
gesnoeid worden als het blad eraan zit.

Stengels snoepen
Er zijn twee types rabarber: met een rode en groene 
stengel. Jonge planten zijn te koop in tuincentra. Een 
nieuwe rabarberplant is ook gemakkelijk te maken door 
een oude plant te scheuren. Dat is zelfs noodzakelijk 
om oude planten ‘jong’ te houden. Er zijn verschillende 
rabarberrassen te koop. De bekendste is ‘frambozenrood’: 
een flinke plant met mooie dikke rode stengels met een 
goede smaak. ‘Miesa’ is ook een variant, met rode stengels 
die heerlijk smaken, maar dunner en korter zijn dan die 
van frambozenrood. ‘Victoria’ en ‘Goliath’ hebben allebei 
groene bladstelen. Victoria heeft een hoge opbrengst en 
niet al te dikke stelen. Goliath is een later ras en heeft 
dikkere en iets zuurdere stelen dan de Victoria. Leuk om 
eens te proberen in de tuin.

Een beetje kleur in de tuin
Het tweejarige viooltje Viola wittrockiana is een van de 
weinige bloeiende planten die goed tegen de vorst kunnen. 
Het is er in allerlei tinten - vaak tweekleurig en met een 
mooie tekening in de bloem. De winterse bloeiers zijn ideaal 
om in deze tijd de tuin een beetje kleur te geven. Gezellig 
bij een bezoekje in de winter op de tuin.



Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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Nog een winterbloeier
Helleborus wordt ook wel kerstroos of nieskruid genoemd. 
Er zijn wel twintig verschillende soorten en hij is winterhard 
tot ongeveer 20 graden onder nul. De bloemen variëren 
in kleur van groen tot wit tot paars. Verwijder eind mei 
de bloemen om de volgende bloei te bevorderen. Als de 
bloemen aan de plant blijven zitten, wordt er zaad gevormd. 
Uit het zaad kunnen nieuwe zaailingen komen. De bloemen 
hiervan kunnen een andere kleur krijgen dan de eerste 
plant. Wel spannend hoor.

Wegdromen bij akeleien
Net als elfenbloemen ogen de bloemen van akeleien 
alsof ze afkomstig zijn uit een sprookje. De elegante 
bloemvormen, de vaak zachte tinten en de bloemen die 
aan ranke stengels lijken te dansen, maken deze vaste 
plant tot een feest voor het oog. Ook het onderhoud is een 
feest! De plant gaat zijn eigen gang; hij vermeerdert zichzelf 
gemakkelijk. Als je er tenminste niet alle uitgebloeide 
bloemen uitknipt...

Gewoon genieten
Sneeuwklokjes hebben geen extra verzorging nodig. De 
eerste jaren hoef je er niets aan te doen, behalve ervan 
genieten. Als de groep te groot wordt, kun je de bolletjes 
uitgraven, delen en ergens anders neerzetten. Zo wordt 
meteen sneeuwklokjesmeul (Botrytis galantina) voorkomen 
- een schimmel die eerst  het blad en daarna de bol 

aantast.
Sneeuwklokjes zijn ook prachtig in 
huis. Zet ze in een heel klein glaasje, 
lief klein vaasje,  borrelglas, eierdopje 
of beker. Tegen een donkere 
ondergrond komt het lichte bloemetje 
het best tot zijn recht.

Lente in huis
Seringen moeten direct na de bloei 
worden gesnoeid. Maar waarom 
zou je zo lang wachten? Knip nu 
al enkele takken af en zet ze in 
vazen. Combineer eens een witte 
seringentak met prunus, tulpenspirea 
en anemoon. Zo mooi.

Wat te doen in maart
●Maai het gras nu het weer begint 
te groeien, maar stel de maaier de 
eerste weken wat hoger af.
●Boerenjasmijn en de meeste 
hortensia’s bloeien op oud hout. 
Verjong de struik door een of twee 
oude takken laag weg te knippen, 
zodat hij nieuwe grondscheuten 
vormt. Pluimhortensia’s en Hydrangea  
arborescens ‘Annabelle’ bloeien wel 

op eenjarig hout. Deze kun je half 
maart terugsnoeien tot 15 cm boven 
de grond. Maar als je ‘Annabelle’ 
wat hoger laat (50 á 75 cm), vormt hij 
kleinere bloemen en valt hij minder 
snel om. 
●Hoge crocosmia’s en gladiolen doen 
het prima in de tuin, net als dahlia’s 
waarvan ook lage vormen voor de pot 
bestaan. Probeer ze eens.

Snoeien doet groeien
Zonder snoeien wordt de vlinderstruik 
(Buddleja davidii) vier meter hoog en 
bloeit hij steeds minder. Knip in het 
voorjaar alle slappe scheuten weg. 
Snoei de overgebleven stengels tot 
30-50 centimeter boven de grond. 
Hoe meer jonge scheuten, hoe 
mooier de bloemen.
Staat de vlinderstruik achter in de 
border, snoei dan tot een hoogte van 
1 tot 1,5 meter. Zo vormt de struik een 
mooie achtergrond voor de border en 
piepen de bloemen er mooi bovenuit.

Een fijn en mooi tuinseizoen allemaal!
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Groentjes

Wintertuin
TEKST: LISBETH ANKER / JOKUH STIPSEN (BABIES)

Sneeuw
Wat mooi is de tuin als het écht 
gesneeuwd heeft! Maar dan 
bedoel ik ook ‘écht’ hè! Zo’n 
dikke laag sponzige sneeuw die 
onder je schoenen kraakt. Die 
zwaar op de takken hangt, met 
hier en daar een ijspegel ertus-
sen. Die het geluid opzuigt en de 
wereld zó stil maakt dat je steeds 
even over je schouder kijkt om te 
zien of alles wel klopt… Net een 
sprookje. 

Deze winter?
Ik hoor jullie al zuchten: ‘Hou 
toch op. Als het sneeuwt, moet 
je gewoon onmiddellijk naar 
buiten voor sneeuwbalgevechten, 
supersneeuwpopcompetities en 
serieuze sledetochten.’ En  jullie 
hebben natuurlijk volkomen ge-
lijk. Zeker met de warme winters 
van de laaste jaren moet je álles 
uit de sneeuw halen wat erin zit! 
Dat kun je zelfs letterlijk nemen! 
Wist je dat er veel meer onder de 
winterse sneeuw te vinden is dan 
je op het eerste gezicht ziet?
Laten we eens beginnen bij de 
composthoop. Je kunt daar zo-
maar een opgerold egeltje in vin-
den dat een winterslaap houdt, of 
een pad die zich heeft ingegraven. 

Ah gosh…
Onder blaadjes en takken vind 
je allerlei wriemelinsecten zoals 
regenwormen, duizendpoten en 
slakken. De huisjesslak doet trou-

wens wel zijn deurtje dicht tegen 
de kou, wist je dat? En de naakt-
slak kijkt wel uit om in z’n blootje 
buiten te blijven! Die kruipt diep 
onder de grond. De hongerige 
mol graaft de hele winter door en 
legt een voorraadje onthoofde re-
genwormen aan. 
Tussen stenen en planken kun je 
salamanders en sommige kikkers 
vinden. Andere kikkers overleven 
- net als vissen - onder het ijs. Zet 
dus wat riet in je vijver, zodat er 
een gat open blijft en het water en 
de waterplanten zuurstof krijgen. 
De honingbij isoleert zijn huisje 
met propolis. Dat is een super-
food dat een beetje op lijm lijkt. 
De bij eet veel suiker voor de 
energie en houdt zichzelf op tem-

LISBETH ANKER / JOKUH STIPSEN (BABIES)

peratuur door samen met z’n me-
debijtjes een grote bal te vormen.  
Zodra het te koud wordt aan de 
buitenkant van de bal, kruipen 
de buitenste bijen naar de bin-
nenkant. Zo blijft iedereen lekker 
warm 

Lekker knus en warm
Dus… de tuin picobello in orde 
maken voor de winterstop is 
eigenlijk geen goed idee. Dat 
kun je vanaf nu tegen je ouders 
zeggen wanneer je in de herfst 
de tuin aan moet harken. Takken, 
stronken, bladeren: laat ze lek-
ker liggen! Zo geef je dieren de 
mogelijkheid om fi jne, beschutte 
plekjes te vinden en de winter 
door te komen.

Als het sneeuwt 
moet je 
onmiddellijk naar 
buiten voor 
sneeuwbal-
gevechten, 
supersneeuw-
popcompetities 
en sledetochten.
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Voornaam: Jack en Jill                    
                  

Leeftijd: 2 & 5 jaar                      
                       

                       
    

Groep: Thuis & 1-2                       
                       

                       
  

Leukste plek op de tuin: De speeltuin                       
            

Lievelingsboek: Bumba, Het allereerste leesboek  voor meisjes                                                  

Lievelingsdier: Hond, cavia                        
                       

    

Leukste om te doen op de tuin: Bouwen en slopen, knutselen          

Dit koop ik in de kantine: IJsjes

Nieuwe rubriek: OBB Ons Buiten Babies

Mayla Dirkje Christina de Boer 
Geboren 21 juni 2017
Dochter van 
Bas de Boer en Kim Menning
Kleine zus van Nila
Jacobalaan 432

Aaron Schutten
Geboren op 26 juni 201
Zoon van 
Judith en Dennis Schutten
Berthalaan 215

Josie Leeuw
Geboren op 16 april 2017
Dochter van 
Marie-José Schouten en 
Nico Leeuw 
Emmalaan 10

Tyler Jason Smith
Geboren 11 juni 2017
Zoon van Kelly Kerkelaan en 
Dave Smith
Kleinzoon van Joyce en Frans 
Kerkelaan 
Tuinummer 120 (voormalig 
tuinhuisje van Jan Pot)

Een nieuwe rubriek over nieuwe aanwas op ons park. Altijd 
leuk en ontroerend, toch?  Vind je het (ook) leuk als je baby 
of kleinzoon of –dochter in de glossy komt te staan? Stuur 

dan een mailtje met een foto plus naam, geboortedatum, 
namen van  ouders (en grootouders) en eventueel laan- en 
tuinnummer naar: redactie@ons-buiten.nl.

HOEVEEL POTEN HEEFT EEN 
DUITZENDPOOT?
Een moeilijk te beantwoorden 
vraag, aangezien er duizenden 
soorten duizendpoten zijn. En 
in Nederland vind je bovendien 
eerder de honderdpoot, de familie 
van de chilopodra. Honderdpoten 
bestaan uit segementen met aan 
ieder segment één paar poten. 
Kleinere soorten, die je in je eigen 
achtertuin tegen kunt komen, 
hebben tussen de 15 en 21 paar 
– altijd een oneven nummer!
Echte duizendpoten, zoals de 
giftige Aziatische Scolopendra 
subspinipes kunnen 25 cen-
timeter lang worden en hebben 
letterlijk honderden poten. Aan 
ieder segment vier. Wil je weten 
hoeveel poten een bepaald 
exemplaar heeft? Tel het aantal 
segmenten en vermenigvuldig 
met vier.



16   Ons Buiten | december 2017 

Evert Schrienk
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Deze keer bespreek ik een monu-
mentale boom: een mooie en heel 
oude heer die bij de ingang van de 
werf staat. De leeftijd is geschat op 
110 jaar. Dat betekent dat de boom 

hoogstwaarschijnlijk ouder is dan het tuinpark! 
Deze Euramerikaanse populier is ontstaan in Fran-
krijk rond 1750 en een kruising tussen twee populi-
erensoorten: Populus nigra en Populus deltoides.
In het ‘Landelijk Register van Monumentale 
Bomen’ zijn bomen opgenomen die volgens de 
Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel 
gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, 
gecombineerd met een bijzondere schoonheid of 
zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende func-
tie voor de omgeving. Het 
register bevat op dit mo-
ment zo’n kleine 15.000 
objecten. Waaronder deze 
boom bij onze werf dus…
Een monumentale boom is een boom die aan de 
volgende voorwaarden voldoet:

1. Een minimale leeftijd van 80 jaar. 
2. Voldoende gezond en een levensverwachting van 
minimaal 10 jaar.  
3. De boom moet verder voldoen aan één van de 

TEKST: EVERT SCHRIENK EN WIEGERT VAN DIJK
BEELD: EVERT SCHRIENK FOTO VAN EVERT LINKSBOVEN: ERIK HOOIJBERG

De oude reus 
bij de werf
Evert klimt dit keer in een van de oudste bomen van ons tuinpark. De populier is 
een monumentale boom die nog kerngezond is. Evert klimt niet alleen naar grote 
hoogte, hij maakt ook nog wat kiekjes, zodat we zijn fenomenale uitzicht mee 
kunnen pikken. Voor wie hoogtevrees heeft, even de andere kant opkijken. 

volgende criteria: 
- beeldbepalend voor de omgeving
- cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een 
belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis 
- idendrologisch waardevol: zeldzame soort of 
variëteit 
- natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: 
is het een moederboom, herbergt de boom bijzon-
dere planten en/of dieren? 
- bezit zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, 
ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of 
landelijk perspectief

Boominspectie
Afgelopen zomer heb ik in juli de boom geïnspec-

teerd en verzorgd. Als je in 
een boom gaat klimmen, 
moet je naast een goede 
voorbereiding en officiele 
certificaten ook veilig 

klimmateriaal gebruiken. Met een supercatapult 
(big-shot) schiet ik eerst een werplijn naar boven 
en voer daarna een klimlijn door. Het klimmen gaat 
met de ‘prusikknoop’. Dat is een in de klimsport 
veelgebruikte frictieknoop voor zekering en zelfred-
ding. Deze knoop is vernoemd naar Karl Prusik, 
een Oostenrijkse bergsporter die de knoop in 1931 

DE BOOM IS WAARSCHIJNLIJK 
OUDER DAN HET TUINPARK
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Naam: 
Euramerikaanse populier of 
Canadapopulier
Officiële naam: 
Populus x canadensis

Hoogte: 
30 meter

Omtrek: 
Omtrek op 130 cm van de 
grond: 410 centimeter
Diameter op 130 cm van de 
grond: 131 cm

introduceerde. Verder gebruik ik geen sporen aan 
mijn benen, want die beschadigen de bast en het 
daaronder liggende cambium. Door het cambium 
lopen de voedingsstromen van de boom tot in de 
top. 
De eerste klimfase gaat tot de niet te missen split-
sing van de boom. Daar groeien twee stammen 
verder omhoog. Ik kies de rechterstam om verder 
omhoog te klimmen. Na twintig minuten kom ik op 
een hoogte van 10 meter aan. Daar zie ik de resten 
van een afgebroken tak met een diameter van 30 cm 
die ongeveer 20 jaar geleden is afgebroken tijdens 
een storm. 
Tijdens het klimmen gebruik ik twee lijnen voor de 
veiligheid. Naarmate ik verder omhoog klim, zie ik 
steeds meer stormschade uit het verleden. De boom 
heelt zelf de wonden door bast over de kale plek te 
laten groeien. Het is indrukwekkend om te zien hoe 
dik de uitlopers bij de kronen zijn op een hoogte 
van 20 meter. Daar hebben de takken een diameter 
van 70 cm. Ik moet een speciale werptechniek 
gebruiken om mijn klimlijnen eromheen te gooien. 
Het werpzakje van 100 gram kan ik daar goed voor 
gebruiken: dat slinger ik om de tak met voldoende 
kracht.

Gezond
De boom heeft in deze maand van het jaar volgroeid 
blad en ik zie geen ziektes of schimmels. Wel zie ik 
algen, mossen en kleine jonge takjes ontspringen. 
Een teken dat de boom gezond is.

Evert Schrienk
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Doordat de boom naast een sloot ligt, kunnen de 
wortels voldoende water opnemen. Vocht met 
voedingsstoffen wordt zo vanaf de wortels naar een 
hoogte van 30 meter getransporteerd door capilaire 
werking die in de boom plaatsvindt. Een indruk-
wekkende hoogte! De wortels van de boom liggen 
in de weg van de sinker (slootbuis die de sloten met 
elkaar verbinden) onder de doorgang bij de werf. 
Omdat de wortels niet weggehaald mogen worden, 
is de slootdoorvoer daardoor gedempt. Helaas heeft 
men wel geprobeerd om een wortel weg te zagen. 
Een doodzonde! De boom heeft een krachtige, 
oppervlakkige en 
verspreide wortel-
groei. Daarom kan 
hij beter niet dicht 
bij huizen, fiets-
paden en leidingen 
geplant worden. De 
wortels kunnen in zachte muren en kleine openin-
gen groeien en zo veel schade veroorzaken. Ook 
kunnen wegen en leidingen opgedrukt worden. Als 
er veel bestrating is, en men ook nog veel wortels 
kapotmaakt om de infrastructuur te onderhouden, 
kunnen sommige rassen van de canadapopulier ver-
drogen. Dat kan gevaarlijk worden door takbreuk. 
Het kappen van populieren die takken verliezen kan 
met de juiste snoeimethode worden voorkomen.
Het hout van de pupulier is taai en langvezelig. 
Hierdoor is de boom zeer sterk en is het in staat 
zware stormen te weerstaan. Het hout kan een kracht 

van 2500 kg per cm2 houden. Het krachtenspel in 
het hout tijdens een storm is enorm ! Wat een gave 
boom is dit…
In de linkerstam zie ik op 25 meter hoogte een holte 
in de boom die door een specht is gemaakt. Op een 
hoogte van 25 meter rust ik even uit. Het is er rustig 
en kalm. Vogels vliegen langs en ik maak wat foto’s 
van de omgeving. Mensen die onder de boom door-
lopen, groeten mij en blijven even staan kijken. 
Bij de Canadapopulier is de weerstand tegen de 
populierenroest Melampsora larici-populina afhan-
kelijk van het ras - deze varieert van slecht tot goed. 

De weerstand tegen 
bladvlekkenziekte 
(Marssonina bru-
nnea), waarbij op 
de bladeren olijf-
groene of bruin-
zwarte vlekken 

ontstaan, is afhankelijk van het ras en varieert van 
matig tot zeer goed. De weerstand tegen bacterie-
kanker (Xanthomonas populi) is ook afhankelijk 
van het ras en varieert van voldoende tot zeer goed.
In de lente produceert de boom veel zaadpluis. De 
wegen en omringende tuinen zijn dan helemaal wit: 
net of het heeft gesneeuwd.
Eindconclusie:
De boom is heel gezond en kan nog vele jaren 
vooruit. Ik zal deze boom volgend jaar weer inklim-
men en verzorgen.

DE BOOM HEEFT IN DEZE MAAND 
VAN HET JAAR VOLGROEID BLAD EN 
IK ZIE GEEN ZIEKTES OF SCHIMMELS



DE STAD DOOR 
DE OGEN VAN EEN KAT
De makers van de fi lm ‘De Nieuwe Wildernis’ komen met een nieuwe 
fi lm! Dit keer voor ons nog veel leuker, want hij gaat over Amsterdam. 
Over de stad en over de dieren die leven in de stad. Een fi lm heeft 
altijd een hoofdpersoon. En in deze fi lm is dat een kat, Abatutu heet ie. 
Hij is nou niet per se een hele mooie kat, maar hé: dat zijn de meeste 
katten niet. Een beetje dik is ie ook. Wij, de kijkers, volgen hem op zijn 
avonturen. Zo is hij op Koningsdag op een bootje op het water met 
duizenden anderen. We zien de meerkoeten wanhopig hun nest bij 
elkaar houden tussen het klotsende water en de dronken feestvierders. 
We zien hem bij de City Swim, we zien hem bij de havens, waar hij 
een vos tegenkomt, we zien hem in het Vondelpark bij de halsband-
parkieten, hij loopt over de daken en langs de grachten; overal ziet 
hij wel iets interessants. Doordat de camera alles fi lmt door de ogen 
van de kat, heb je een heel ander perspectief; dat is ontzettend knap 
gedaan. Wat nog een leuk detail is, is dat de onderwaterbeelden van 
de zwemmende meerkoeten op Ons Buiten zijn gefi lmd!  En wat ook 
best grappig is, is dat de onderwaterbeelden van zwemmende mensen 
tijdens de City Swim onder andere van mijn dochter en mij zijn. Ha! 
Gaat dat zien! 
Maartje Kouwenberg

De Wilde Stad
Vanaf 8 februari in de bioscoop
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TIP!
Op de website 
van de wilde 
stad kun je de 
trailer van de 
fi lm bekijken. 
Ook staat er 
uitvoerige infor-
matie op over 
de makers van 
de fi lm. 

DE WILDE STAD - HET BOEK
Er is al een fotoboek verkrijgbaar over de ge-
lijknamige fi lm. Frans Lemmens en zijn vrouw Mar-
jolein van Steeden hebben de fi lmmakers anderhalf  
jaar gevolgd tijdens het fi lmen. Dat heeft geresul-
teerd in een heel bijzonder boek met prachtige 
close-upfoto’s van onze stadsdieren. Geïnteres-
seerd? Er wordt één exemplaar verloot! Stuur je 
naam, adres en tuinhuisnummer naar : marinkou-
wenberg@gmail.com.

De Wilde Stad
Frans Lemmens Uitgever Bas Lubberhuizen
29,99 euro

Tips & Trends
LEVE DE VRIJWILLIGER!
Vaak horen we hier op Ons Buiten een oproep voor 
vrijwilligers. Of we lezen gemopper over hoe hard 
de vrijwilligers werken en hoe we het nooit zouden 
kunnen klaren zonder deze kanjers. Vrijwilligers zijn 
behalve broodnodig, ook leuk om naar te kijken. 
Zo leuk zelfs dat Michiel van Erp (o.a. Pretpark 
Nederland, MH17 het Verdriet van Nederland, Dit 
Zijn Wij) een documentaire over hen maakte. ‘Leve 
de Vrijwilliger!’ brengt een ode aan vrijwilligers. Wie 
zijn zij? Wat motiveert hen? En in hoeverre hebben 
anderen baat bij al die activiteiten? Met humor en 
medeleven trekken tientallen landgenoten in deze 
documentaire aan ons voorbij. Jammer dat van Erp 
niet even bij ons langskwam, we hadden er zo in 
gekund. Je kunt de documentaire terugzien op vca.
nl. Hij werd onlangs op 7 december, de nationale 
vrijwilligersdag, uitgezonden op tv bij BNN/VARA. 
Veel kijkplezier. 

NB. Als je wilt, kun je deze documentaire opvragen 
om in eigen kring (of groter) te vertonen.
Neem hiervoor contact op met: Bram Bax: 
bram@defamilie.net T 020-6633303 / 06-28679038
 

DOE MEE MET DE
TUINVOGELTELLING
Schrijf je nu alvast in op de website tuinvogeltelling.
nl. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle 
relevante informatie voor de Nationale Tuinvogel-
telling. In 2018 vindt de Nationale Tuinvogeltelling 
plaats op 27 en 28 januari. Je kunt ook meedoen 
zonder je aan te melden, maar altijd handig als je 
van tevoren informatie krijgt hoe het werkt. Ook 
heel handig is de vogelapp. Hiermee kun je vo-
gels herkennen en wie weet word je een heuse 
vogelherkenner. Naast de alom bekende meesjes, 
spechten, mussen en uilen, weten we vaak half niet 
welke vogels waar zitten en hoe ze leven. We kijken 
nu alweer uit naar de uilskuikens die soms op Ons 
Buiten toeven. Maar weten we eigenlijk wel hoeveel 
uilen Nederland telt? 

Op de website 

stad kun je de 

uitvoerige infor-
matie op over 
de makers van 

nu alweer uit naar de uilskuikens die soms op Ons 
Buiten toeven. Maar weten we eigenlijk wel hoeveel 
uilen Nederland telt? 
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Tips & Trends
TIP!
Tijdens 
de winter-
maanden is 
het stil op 
het tuinpark. 
Maar de 
echte tuinder, 
tuiniert lekker 
door op face-
book.com/
ons-buiten. 
Voor ieder-
een die niet 
zonder kan.  

B HET GROENLAB
Judith Baehner is redacteur, stylist en de maker van 
het blog ‘het groenlab’. Ze maakte diverse boeken 
die allemaal op een of andere manier over planten, 
tuinieren en of het groene leven gaan. ‘Groen in 
glas’ is haar nieuwe boek waarin ze laat zien hoe je 
minituintjes kunt maken in glazen flessen. Voor wie 
in de winter de tuin te veel mist, is dit een aanrader, 
want je blijft zo lekker bezig met je grootste hobby. 
Het is overigens zeer de moeite waard om even op 
haar blog ‘hetgroenlab.nl’ te kijken. Behalve leuke 
tips en wetenswaardigheden, vind je hier ook een 
webshop waar je kant en klare pakketten kunt ko-
pen om meteen te beginnen met de flessentuin.  

Groen in glas 17,99 euro

MARI MARIS PLUKT DE DAG
Mari Maris schreef de groentebijbel. Een heerlijk 
boek over groente. Ze woont in Frankrijk en heeft 
daar een huiskamerrestaurant. Ze heeft een nieuw 
boek geschreven dat niet alleen over koken gaat, 
maar ook over haar moestuin. Dit is wat ze over 
haar boek vertelt: ‘Alles wat we eten heeft een 
verhaal, daarom is dit meer dan een kookboek. Het 
beantwoordt heus niet al uw vragen, maar in elk 
geval wel die ene vraag die ons allemaal bezig-
houdt: wat eten we vandaag? Die beantwoord ik 
met elke dag een maaltje zoals ik dat eet. Geplukt 
uit de tuin, die van de buren of het bos. Zo eet ik 
vanzelf met de seizoenen mee. Niet omdat het hip 
is, maar omdat verse spullen zonder reisverleden 
simpelweg het lekkerst zijn. En als die verse spul-
len dan ook nog zonder al te veel gedoe tot een 
maaltje verwerkt kunnen worden, is dat wel zo fijn. 
Daarom heb ik alle handigheidjes en weetjes die ik 
als kok door de jaren heen heb opgepikt, verzameld 
in dit boek. Hoe je kunt ingrijpen als de mayonaise 
schift, hoe je stug deeg soepel maakt; voor mij ge-
dachteloze handelingen die voor beginnende koks 
lang niet zo vanzelfsprekend zijn. Hetzelfde deed 
ik met tips en trucs die ik oogstte in de tuin: wat 
je wanneer zaait, hoe je een kiemplantje herkent, 
bonenrekken bouwt of woelrattten uit de tuin houdt. 
Soms vergeet ik het haast, maar behalve gekookt 
en getuinierd moet er natuurlijk ook ontbeten, 
geluncht, geborreld, gedronken, geoogst, gejamd, 
gezuurd, gerookt, gedroogd, gepekeld, gevloekt 
en gelachen worden. Geleefd, kortom. Liefst zo 
smakelijk mogelijk en zonder te veel vraagtekens.’

Mari plukt de dag 45,95 euro, uitgeverij Carrera

BLOEMEN EN 
BLADEREN
VILTEN BIJ DE 
WILDERNIS
Tijdens deze workshop 
van Atelier Braakmans Van 
Beuningen leer je enkele 
technieken van het vilten 

van wol met water en zeep. Je begint met 
het maken van een eenvoudige blad- of 
bloemvorm, bijvoorbeeld die van de Anthu-
rium. Als je het vilten een beetje onder de 
knie hebt, kun je gaan experimenteren met 
kleur en vorm. Ondertussen bedenk je of je 
een tak gaat maken of een broche. Hiervoor 
gebruik je je mooiste of meest geschikte blad 
of bloem. Er zijn takken en veel mooie wollen 
draden en brochespelden om uit te kiezen. 

Wanneer: donderdag 25 januari, aanvang 
19.15, start 19.30 uur in Wildernis. Kosten: € 
40 per persoon incl. materialen, thee/koffie 
en iets lekkers.
Bilderdijkstraat 165F
1053 KP Amsterdam
020-7852517



Snert
De geur van mest. Weilanden tot aan de horizon. 
Een guur windje. Vier mannen, drie ooms en de 
koster, laten de kist zakken in de koude grond. 
Tante Ria heeft een mooi plekje naast vader en 
moeder gekregen.
Het zonnetje komt heel even door. ‘Kiek, ze is al 
boven!’ 
Hongerig en vrolijk kletsend lopen we met z’n allen 
terug naar het parochiehuis voor de broodmaaltijd.
Wij zijn hier in de Achterhoek. 
We zijn hier in een piepklein boerendorp waar 
vooral een hele grote, hoge kerk staat. De kerk is 
zeg maar het dorp.
We zijn hier ‘in de jeugd van mijn moeder’, die hier 
opgroeide met haar elf broers en zussen. We zijn 
hier op de begrafenis van haar oudste zus, Ria.
Binnen in het parochiehuis zijn de tafels al gedekt. 
Het is bijna onmogelijk adem te halen door de walm 
van de vele kaarsen en waxinelichtjes die branden 
bij de foto van mijn overleden tante. Luid kletsend 
storten we ons op de broodjes en de slappe koffie. 
‘Margarine?’ zegt tante Trees ‘Geen roomboter?’ 
zegt tante Ingrid. ‘Die ham, die ziet er niet zo goed 
uit,’ fluistert tante Marijke. ‘Zijn er nog krentenbol-
len?’ Ha, daar is tante Ida: ‘Hallo! Ik heb nog geen 
krentenbol gehad!’ 
‘Is er geen snert?’ vraagt ome André, ‘Ja, woar is 
de snert?’ roept ome Gerard.
Het gekakel en getok is begonnen, zoals vroeger, 
zoals altijd.
Al snel gaat het gesprek over de erwtensoep 
van moeder (mijn oma) en al snel wordt er verhit 
gediscussieerd over de ingrediënten. ‘Met twee 
of drie varkenspootjes,’ zegt tante Ida, die naast 

mij zit. ‘Alleen als er net geslacht was!’ roept tante 
Ingrid van de andere kant van de tafel. ‘Als er niet 
geslacht was, werden er krabbetjes gebruikt.’
‘Prei, wortel, spliterwten,’ zegt tante Ida. 
‘Knolselderij en het groen niet vergeten!’ noemt 
tante Hetty. ‘GEEN WORTEL!’ mama deed GEEN 
WORTEL in de snert,’ roept tante Ingrid boos. ‘Ik 
versta er niets van,’ fluistert tante Marijke die aan 
de overkant zit, ‘ik hoor helemaal niets meer.’ Om 
daarna toch vrij luid te zeggen: ’Ik weet wel dat 
spliterwten een hele nacht in het water moeten 
staan, om te wellen.’ Waar vervolgens niemand op 
reageert. ‘Die hoeven dus niet geweekt,’ fluistert 
tante Joke tegen mij.
‘Er ging een flinke portie aardappelen bij, om meer 
volume te krijgen. Je weet dat er heel veel mensen 
elke dag aan tafel schoven,’ zegt tante Trees.
Tante Ida stoot mij aan en haalt haar mobieltje 
tevoorschijn. Ze laat mij een foto van een of ander 
roestig martelwerktuig zien. ‘Kiek: dat voorste ding 
werd gebruikt bij het slachten van de varkens. Het 
haar werd ermee afgeschraapt en met die haak 
werd de teennagel eraf getrokken.’ Ze kijkt me 
triomfantelijk aan en geeft me een knipoog.
‘O ja, juist, oké, interessant zeg,’ zeg ik zwakjes.
‘En de spliterwten, kwamen die uit eigen tuin?’ gooi 
ik snel in de groep, voordat tante Ida me nog meer 
plaatjes slachtellende laat zien.
‘Neeeee,’ roept tante Ingrid ‘die werden altijd 
gekocht bij Huitink. Mama had voor dat gepriegel 
geen tijd.’
Mijn moeder houdt wijselijk haar mond - zij had net 
bij de kist al een toneelstukje met sjaaltjes gedaan.
De broodjes en lege thermoskannen worden 
afgeruimd. Een meisje gaat rond met de vraag wat 
we nog graag willen drinken.

Moes & Meer

22    Ons Buiten | december 2017 

ONDER REDACTIE VAN MAARTJE KOUWENBERG356



  december 2017 | Ons Buiten    23

‘Ibbsenpootjes werden ze bij ons ook wel ge-
noemd,’ zegt tante Ida, die blijkbaar nog wel even 
door wil gaan over de varkenspoten. ‘Waar dat 
woord vandaankomt, weet ik niet.’ Nee dat weet 
niemand.
‘Enne,’ vraag ik, ‘kregen jullie er dan ook rogge-
brood met roomboter en katenspek bij?’
‘Wat zijn dat nu weer voor stadse fratsen!’ roept 
tante Trees.
‘O,’ zeg ik, ‘ik dacht dat dat zo hoorde.’ Nou daar 
hebben ze allemaal nog nooooit van gehoord. Ja, 
dat hebben ze later wel eens bij anderen gezien.
We drinken nog een glaasje en dan gaat iedereen 
weer zijns weegs.
Het was een mooie middag geweest.
Op de terugweg naar Amsterdam bel ik vanuit de 
auto met de ouders van de man. Zij komen ook uit 
boerenfamilies, maar dan uit Noord-Holland. Ik ver-
tel over het erwtensoepverhaal en dat ik een beetje 

voor gek stond met dat roggebrood met spek.
‘Nou,’ zegt de schoonvader, ‘Maartje, wat rogge-
brood betreft: dat is dan zeker iets uit het westen!’

We gaan oma’s erwtensoep maken - maar wel met 
roggebrood en spek!

2 knolselderijen
5 preien
1 varkenspoot (of een kilo krabbetjes)
1 hamschijf
2 schouderkarbonades
3 rookworsten
laurierblaadjes
2 pakjes spliterwten
twee bosjes selderij
zout/peper

roggebrood
roomboter
katenspek

1 pan van 10 liter

De poot, hamschijf en karbonades in de pan 
doen met een flinke eetlepel zout, 1 knolselderij 
in blokken en drie preien in ringen. Giet er 6 liter 
water bovenop. Aan de kook brengen. Schuim eraf 
scheppen en weggooien. Laat maar drie uur zacht-
jes koken met de deksel op de pan.
Vlees uit de pan halen en apart leggen.
Bouillon zeven. 
Twee pakjes spliterwten afspoelen in een zeef en 
aan de kook brengen in de bouillon, uurtje laten 
koken.
De tweede knol schoonmaken en in mooie kleine 
dobbelsteentjes snijden. De twee preien in hele 
dunne ringetjes snijden. Doe dit nu bij de stukge-
kookte spliterwten. Dit samen mag weer een uurtje 
koken. Snij ondertussen het vlees in kleine stukjes. 
Doe dit in de pan, en laat nog even fijn doorsud-
deren. Flink zout erbij en peper. Oma deed er mag-
giblokjes in, maar dat hoeft niet.
Zet nu een nachtje buiten of op balkon.
De volgende dag vroeg op het vuur. Heel zachtjes 
laten opwarmen. Regelmatig even doorroeren met 
een houten lepel, anders krijg je een aangebakken 
laag onderin en dan kun je alle soep weggooien…
Drie worsten in de soep en opwarmen.
Selderij fijnsnijden. Worsten in plakjes.
Pak de mooie soepborden (van oma) en vul ze met 
de snert, plakjes worst en bestrooi met het blad van 
de selderij.
En natuurlijk eten we er roggebrood bij, besmeerd 
met roomboter en belegd met dik spek (ja tante 
Trees!).
Zegen deze spijze, amen.
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Nationale Tulpendag
20 januari
De Dam, Amsterdam
Gratis tulpen plukken op de 
Dam! Elk jaar zorgen ongeveer 
1,7 miljard Nederlandse tulpen 
voor een lentegevoel in huis. 
Nederlandse tulpenkwekers 
creëren op de Dam een reus-
achtige tuin met zo’n 200.000 
tulpen. En je mag ze gratis pluk-
ken, dus zorg dat je erbij bent!

Organische Landbouw in China, 
lezing
24 januari, 20:00 - 23:00 uur
Jungle, Tweede van Swinden-
straat 26, Amsterdam 
Wanneer het over milieu, land-
bouw en voedselveiligheid gaat, 
komt China bijna altijd negatief 
in het nieuws. Opmerkelijk, want 
tot in het begin van de 20e eeuw 
werd China nog gekenmerkt 
als een samenleving met een 
enorme landbouwcultuur. Me-
thoden van irrigatie, herbebou-
wen van bossen, afvalherge-
bruik, bodemherstel en cultiveren 
van gewassen zonder gebruik 
van kunstmatige mest waren ten 
minste vier eeuwen de normale 
gang van zaken. Wat bleef er 
over van deze methoden, wat 
werd vernieuwd, wat verdween, 
en wat kunnen we leren van 
China in dit opzicht? Dat is het 

Agenda

onderwerp van deze debatavond 
op 24 januari.
Entree € 5,00, met Stadspas € 
2,50

Tentoonstelling Cannabis Cuisine
Nog tot 25 februari 2018
Hash Marihuana & Hemp 
Museum, Oudezijds Achterburg-
wal 131, Amsterdam 
De cannabisplant is vooral 
bekend vanwege het roken van 
haar bloemen, maar ze blijkt ook 
een veelzijdige voedingsbron. 
Tentoonstelling Cannabis Cuisine 
verkent de geschiedenis van 
cannabis in voeding, zet de ge-
zonde kwaliteiten van hennep op 
een rij en volgt de laatste trends 
op het gebied van high cuisine.

Het genie van de natuur
1 februari 20.00 uur, Artis 
Een trein met een ijsvogelneus, 
zelfsturende teams op ba-
sis van spreeuwen, sensoren 
geïnspireerd door insecten, 
esdoornzaadjes als helikopter, 
samenwerken als woestijnmieren 
en slimme ICT-algoritmes door 
bijen: deze en vele andere in-
novaties zijn geïnspireerd op 
de natuur. De natuur is al bijna 
4 miljard jaar in bedrijf en heeft 
volop geëxperimenteerd met 
wat werkt, en wat niet. En daar 
kunnen wij nog veel van leren. 

Le-zing door Yvla Poelman, directeur van het 
Bionica Innovatie en Expertisecentrum.

Cursus Eetbaar tuinieren in de stad
6 februari 2018 - 19 juni 2018
20:00 uur
Buurtcentrum de Boomsspijker 
Recht Boomssloot 52, Amsterdam 
€160,- (inclusief zaden!)
Leer stap voor stap hoe je in de stad zelf voed-
sel kunt verbouwen op natuurlijke wijze. Zelfs 
op je balkonnetje kun je met behulp van ecolo-
gische principes, afkomstig van de Permacul-
tuur, op volledig natuurlijke wijze moestuinieren 
en dus genieten van jouw eigen klein-fruit, 
groenten, sla, thee of noem het maar op.

Paradijs in de polder, lezing
1 maart, 20.00 uur
Artis, Amsterdam
Van wie is het landschap? Van zichzelf, van 
bewo-ners, van de overheid, van beleidsmak-
ers? Hoe liggen de verhoudingen tussen mens 
en natuur in ons strak ingerichte polderland? 
Zou de natuur niet gelijkwaardig of zelfs boven 
de mens moeten staan? Paradijs in de polder 
gaat over dit soort vragen en onderzoekt wat 
het Nederlandse landschap ons te vertellen 
heeft. Lezing door Arita Baaijens.

6e Open Toren Dag Amsterdam
24 maart, 10.00-16.00 uur
Vele historische en moderne torens bepalen 
de skyline van Amsterdam, maar het publiek 
krijgt maar zelden de kans om het bijzondere 
uitzicht op de stad vanuit die torens te ervaren. 
De Open Toren Dag brengt daar elk voorjaar 
verandering in. Op 24 maart kun je opnieuw 
diverse monumentale én moderne torens ver-
spreid over de stad beklimmen.

AMSTERDAMSE BOS
Nieuwjaarswandeling met de boswachter
7 januari 2018, 14.00 uur
Start: Boswinkel. Aanmelden bij de Boswin-
kel: 020-5456100, of boswinkel@amsterdam.
nl. 
Kosten: € 5,00 p.p.
Start het nieuwe jaar goed met een frisse 
wandeling in het Bos. Onderweg vertelt de 
boswachter allerlei winterwetenswaardigheden. 

Lentemarathon
25 maart 2018
Amstelveen en Amsterdamse Bos. 
Zie ook: lentemarathon.nl
De tweede editie van de Amstelveen Lentemar-
athon. Naast een hele marathon is er gelegen-
heid om de halve afstand af te leggen. 
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Sinds deze zomer is 
Margaritha nieuw 
op Ons Buiten en 
is ze regelmatig 
te vinden in haar 

prachtige bostuin. ‘Ik was echt blij 
verast dat ik al na anderhalf jaar 
inschrijving voor dit bijzondere 
huisje en tuin werd uitgenodigd. 
Ook al is het een grote stap, en 
had ik weinig tijd om na te denken 
- ik had ontzettend veel zin om 
eindelijk mijn eigen buitenplekje te 
hebben.’ 

Want dat miste je in de stad?
‘Ik ben een ras Amsterdammer 
en sinds tien jaar woon ik in 
Oud-West op éénhoog waar ik 
helemaal geen buitenruimte heb. 
Al jaren verlang ik ernaar om 
lekker mijn handen uit de mouwen 

Kersvers

TEKST: ANNET VOGELAAR BEELD: JEROEN SCHEELINGS

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.

te steken in de buitenlucht. 
Dat is heel wat anders dan 
een wandeling in een ramvol 
Vondelpark.’ 

Waarom hier?
‘Ik kende het tuinpark al een paar 
jaar, omdat ik hier altijd langsfiets 
als ik naar de surfclub ga waar 
ik lid van ben. Dan zag ik al die 
mooie huisjes en dacht ik erover 
hoe het toch zou zijn om hier een 
plekje te hebben, zo vlak buiten 
de stad. Een paar jaar geleden 
ben ik me dan ook gaan verdiepen 
en bij verschillende tuinparken 
op onderzoek uitgegaan. 
Ons Buiten was en bleef mijn 
favoriet, vanwege de perfecte 
ligging, gemeenschapszin en 
verscheidenheid aan mensen. Dus 
ik besloot me hier in te schrijven.’ 

Wie: Margariths (35)
Laan Ons Buiten: Cornelialaan
Beroep: Cosmetisch arts

En bevalt het tot nu toe?
‘Sinds ik de sleutel in handen kreeg, ben ik de 
afgelopen zomer vaak op de tuin geweest en heb 
er regelmatig geslapen. Ik heb eigenlijk heel weinig 
hoeven veranderen aan het huisje en vrijwel de hele 
inboedel van de vorige eigenaar kunnen overnemen. 
De meubels, maar ook een geiser, een zonnepaneel, 
een batterij, een baggerstok et cetera. Ik vind het 
fijn om zo’n houten huisje met een rustieke sfeer te 
hebben, daar hou ik wel van. Ik hoef geen gestylde 
superwoning - daarom had ik al snel een thuisgevoel. 
Wat ik ook heel leuk vind, is dat ik tijdens de 
tuinbeurten heel veel mensen ontmoet die me tips 
geven.’ 

Zijn er nog klussen die je gaat aanpakken?
‘Het huisje was ontzettend goed onderhouden, van 
binnen en buiten, dus eigenlijk heb ik hier voorlopig 
geen werk aan. Ik wil de badkamer en de wc nog 
wel een beetje opleuken en het huisje iets ruimtelijker 
maken. Verder ben ik ontzettend tevreden zoals het is.’

En de tuin, heb je die al onder handen genomen?
‘Ik heb weleens gedacht om een moestuin te 
beginnen, maar dat kan ik met deze bostuin wel 
vergeten. Desondanks is er genoeg te doen; samen 
met wat vrienden die ook heel enthousiast zijn, heb 
ik struikjes weggehaald om meer ruimte te creëren, 
plantjes geplant en bloemen gezaaid die gedijen in de 
schaduw. Tijdens het tuinieren voelde ik me echt ver 
weg van de stad, heerlijk! Ook het samen delen en 
bezig zijn is ontzettend fijn.’ 



Natuurlijk Tuinieren
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Het zal niemand 
ontgaan zijn dat 
het voortbestaan 
van ons prachtige 
park geen van-

zelfsprekendheid is. Hoewel Ons 
Buiten op dit moment niet direct 
gevaar loopt, kan de gemeente 
Amsterdam ooit besluiten dat ons 
park plaats moet maken voor wo-
ningbouw. Daarom moeten we de 
aantrekkelijkheid en toegankelijk-
heid van ons tuinpark waarborgen 
en zelfs verhogen. Allereerst om 
aan de opdracht van de gemeente 
te voldoen. Ook willen we natuur-
lijk onze vier sterren behouden. 
En verder is het ook gewoon leuk 
om ons park mooier te maken! De 
commissie Behoud Ons Buiten 
(BOB) houdt een vinger aan de 
pols en probeert de gemeente een 
stapje voor te blijven.

Plannen in ‘t verschiet
Het is - wat ook weinigen zal zijn 
ontgaan - vooral belangrijk dat 
Ons Buiten óók voor niet-park-
bewoners een aantrekkelijke plek 
wordt. Want hoe belangrijker het 
park voor mensen van buiten is, 
hoe belangrijker het behoud ervan 
wordt! Hiervoor zijn al een aantal 
leuke plannen gemaakt. In de alv 
van 18 november kwam Hans 

Krijger, bestuurslid algemene 
zaken, met een paar inspirerende 
voorbeelden: een ooievaarsnest, 
het ‘pimpen’ van het wachthuis-
je, een kabouterbos, een mega 
insectenhotel en poëziepalen. 
Lisbeth Anker raakte geïnspireerd 

Help de commissie 
Behoud Ons Buiten

TEKST: HANS KRIJGER, LISBETH ANKER EN SONJA BIJENHOF
BEELD: HANS KRIJGER

en dacht verder na: rondleidingen 
aan schoolkinderen. Tuinen moet-
en zichtbaarder worden, zodat 
wandelaars er ook van kunnen 
genieten. En wat zou het leuk zijn 
om een barbecueplek te hebben!

Menskracht nodig
Om deze, en wellicht nog andere 
ideeën te realiseren, heeft Ons 
Buiten menskracht nodig. Niet 

elk idee is misschien haalbaar, 
maar met wat inzet en creativiteit 
komen we vast een heel eind. 
Hieronder worden de plannen van 
Hans Krijger toegelicht. Aan het 
einde van deze tekst vind je een 
oproep van Lisbeth Anker.
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WAT ZOU HET LEUK ZIJN OM EEN 
BARBECUEPLEK TE HEBBEN

In deze Natuurlijk Tuinieren vind je oproepen van Hans Krijger 
en Lisbeth Anker. Wie helpt er mee om ons tuinpark nog mooier 
te maken dan het nu al is? Je kunt een gedicht schrijven, een 
kabouter doneren, meewerken met de bouw- en timmergroep. 
Maar je bent ook uitgenodigd om ideeën aan te leveren. Voor elk 
wat wils dus…



Natuurlijk Tuinieren

DE PLANNEN VAN HANS

Ooievaarsnest
Wie wil er nu geen ooievaarsnest? 
Precies! Misschien kan de bouw- 
en timmergroep een passende 
locatie zoeken voor een ooievaars-

verblijf. Ook fijn als deze groep dit 
nest wil maken…

Wachthuisje
Het wachthuisje bij de hoofdin-
gang van ons park ziet er wat 

treurig uit. Het nodigt in ieder 
geval niet echt uit om daar nou 
even ‘gezellig te gaan zitten 
wachten’… Dit kan beter! Alle 
ideeën voor een ‘pimp’ zijn 
welkom. En dan kan de  bouw- en 
timmergroep (of iemand anders?) 
dit huisje omtoveren in een 
representatief - natuurlijk – wach-
thuisje.

Het grootste kabouterbos van 
Amsterdam
Stel je voor: een plek op ons park 
waar kabouters wonen. En dan niet 
een paar, maar een paar honderd… 
Alle tuinders wordt verzocht om 
één of meer kabouters ter beschik-
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WE HEBBEN NOG GEEN 
VIER STERRENHOTEL

king te stellen voor het grootste 
kabouterbos van Amsterdam. Het 
plan is om op de tuinkunstdag in 
juni dit bos feestelijk te openen. 
Dat betekent dat we eind april 
graag de tuinkabouters (groot of 
klein) in ontvangst nemen. Je kunt 
deze inleveren op het podium van 
de grote zaal. 
Ook is er een verzoek aan het 
createam: zouden jullie van 
boomstronkjes kabouters en/of 
paddenstoelen willen en kunnen 
maken? Voor een groot bord met 
daarop ‘Ons Buiten Kabouterbos’ 
moeten we natuurlijk bij onze 
huismeesterschilder zijn. Maar 
wellicht kan het createam ook een 



   december 2017| Ons Buiten    29

AANVULLENDE IDEEËN 
ZIJN ALTIJD WELKOM

mozaïektekst maken.
Verder vragen we Anne van de 
tekenclub of haar tekenvrijwil-
ligers een kabouter kunnen 
tekenen. Met deze tekeningen 
kunnen we een expositie inrichten. 
Aanvullende ideeën zijn altijd 
welkom, en vanuit het bestuur 
ondersteunt Hans dit project.

Viersterreninsectenhotel
We hebben al meerdere insecten-
hotels op ons park, maar nog geen 
viersterrenhotel. Zou de bouw- en 
timmergroep binnen de vlindertuin 
een overweldigend hotel kunnen 
realiseren?

Poëziepalen met verlichting
We willen graag bij de lanen op 
het hoofdpad een op zonne-energie 
verlichte paal of zuil plaatsen. In 
de avond zorgt de verlichting voor 
meer veiligheid, en op deze zuil 
kunnen we een gedicht visualise-
ren. En dan is het natuurlijk leuk 
als dat gedichten van onze eigen 
tuinders zijn! 

Schrijf een gedicht!
Daarom hierbij de oproep om een 
kort gedicht of rijm te maken. Dit 
kun je inleveren bij het secretariaat 
van Ons Buiten voor 1 mei 2018. 
Bij overweldigende belangstel-
ling moeten er keuzes gemaakt 

worden, en we denken dat onze 
ereleden Ali en Rob Hafkamp daar 
de geschikte personen voor zijn.
De bouwtechnische commissie 
onderzoekt het technische deel van 
dit project, maar misschien kunnen 
deze heren wel wat ondersteuning 
gebruiken. 

Coördinator gezocht
Voor al deze plannen hebben we 
een coördinator en vrijwilligers 
nodig. Wie meldt zich aan?

Oproep Lisbeth
HEBT U OOK EEN 
IDEE OM ONS 
BUITEN NOG 
AANTREKKELIJKER 
TE MAKEN VOOR 
DE GEMEENTE AM-
STERDAM EN HAAR 
BEWONERS? 
Doe mee met de 
grote brainstorm voor 
de commissie BOB! 
Niets is te gek, laat 
Je fantasie op de vrije 
loop, zwaai met een 
toverstokje. Van het 
een komt altijd het 
ander en restricties 
komen later wel!
Je (nog niet) perfecte 
plan of lumineuze in-
geving kun je mailen 
naar lisbethanker@
gmail.com. Zo lever 
je een bijdrage aan 
het behoud van ons 
prachtige park!
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Anja Koelstra, sinds een jaar tuinder op Ons Buiten, is een moes-
tuin begonnen. Pardon: twee moestuinen. Ze deelt graag haar 
beginnersfouten en –geluk (!) met haar medetuinders. Ellen Paan-
ders, buurvrouw van Anja ‘in het echt’ deelt ook graag haar kennis 
met ons over planten, kruiden en stenen.

TEKST EN FOTO’S: ANJA KOELSTRA

Alle energie gaat 
naar binnen

Ieder seizoen heeft zijn charme. Herfst en 
winter zijn ook jaargetijden waarin veel 
moois te zien is. Zegt men… 
Piet Oudolf is er één van, en hij kan het 
weten als meest gelauwerde tuinarchitect 

van Nederland. Als ik zou uitkijken 
op zijn tuin, zou ik die mening zek-
er delen, maar ik moet het doen met 
de plantjes van het gemeenteplan-
tsoen. Hoe goed bedoeld dat ook is, 
het kan niet tippen aan Oudolf en 
zijn feilloos gevoel voor schoon-
heid en timing. Alles is op elkaar afgestemd, van de 
kleuren en de groeihoogte tot en met de bloeiperi-
ode. Zijn tweede natuur ís de natuur en dat is te zien 
aan zijn prachtige tuinen. Zo’n tuin wil ik ook! 

Mag ik doorspoelen?
Nu ben ik geen najaarsmens. Geef mij maar de 
volle lente, de bloeiende zomer, en de herfst in de 
eerste paar weken - als de bladeren nog volop aan 
de bomen zitten en langzaam verkleuren naar rode, 
oranje en gele tinten. Daarna mag de tijd wat mij be-
treft even heel snel doorspoelen. Als een filmpje dat 

gaat vervelen en waarvan je de draad weer oppakt 
als het weer leuk wordt. Stel, ik mocht dat met de 
natuur doen, dan ging het vanaf november tot pak ‘m 
beet maart in ‘fast forward’. Vier maanden lang in 
een sluimerstand de winter overleven. Ik ben er wel, 

maar toch ook weer niet. Zoiets. 
Maar ik begrijp natuurlijk heel 
goed dat dit niet mogelijk is, en 
dat de natuur ook een winterslaap 
nodig heeft. We willen ook niet dat 
alle planten en bomen overspannen 
raken van al dat groeien en bloe-

ien, dus een tijdje even lekker niks is onze groene 
vrienden ook gegund. In wezen lijken wij best veel 
op elkaar. Als wij mensen af en toe geen pauze inlas-
sen, krijgen wij daar last van. De natuur heeft dat 
veel beter geregeld: de bladeren vallen  en dan is het 
uit met de pret. Alle energie gaat naar binnen. 

Moestuin in rust
Mijn moestuin. Tja. De moestuinbak staat er nog, 
maar de planten zijn nu bijna allemaal weg. De to-
matenplanten veranderden voor mijn ogen in ten-
takelachtige gevallen met droge ranken. Zonder 

VANAF NOVEMBER TOT 
PAK ‘M BEET MAART IN 
‘FAST FORWARD’
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bladeren ziet zo’n tomatenplant er echt niet uit, en 
datzelfde geldt trouwens ook voor de komkommer-
plant. De koolplanten hebben daarentegen nog grote 
bladeren, maar juich niet te vroeg… Als je wat dichter-
bij komt, zie je het patroon van een gatenkaas. Drie 
keer raden wie daar de tanden in hebben gezet. Het 
idee dat de slakken met al hun 
slijm en zaligheid daar hebben 
huisgehouden, is voor mij ge-
noeg reden om die kool niet te 
eten. Maar ik had al besloten 
dat dit een offerplant was, dus 
dat had gelukkig voor andere 
verwachtingen gezorgd. 

Ten strijde!
Het vooruitzicht van de lente geeft mij wel een goed 
gevoel. Mijn dochter heeft wat nieuwe tips gevonden 

die de slakken kunnen misleiden. Of zelfs erger... Ik 
heb het hier over nematoden, ofwel miniscule aaltjes 
van 0,1 mm. Zij gaan in de grond op zoek naar de 
slakken, dringen deze binnen en scheiden een bacterie 
af waardoor er een infectie ‘ontstaat’. Kort na de in-
fectie stopt de slak met vreten. Dat zijn zo ongeveer 

de woorden op de website 
www.biocontrole.nl. De aaltjes 
blijken dol op naaktslakken te 
zijn, en daar heb ik er genoeg 
van. Biocontrole vermeldt ver-
der dat de grond wel voldoende 
vochtig moet zijn en een tem-

peratuur van minimaal 5 graden moet hebben. Ver-
der is er de garantie dat de aaltjes onschadelijk zijn 
voor mens, gewassen en andere diersoorten. Ook 
wel handig om te weten.
Ik vind het best een heftig middel, zo’n biobestrij-

OUDOLF EN ZIJN FEILLOOS 
GEVOEL VOOR SCHOON-
HEID EN TIMING

Moestuinverhalen #3
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Ellen Paanen, tuin 253
De belofte van de winter 
Winter, alles is in diepe rust. Tijd voor bezinning 
en verdieping. We steken lichtjes aan en maken 
het in huis gezellig.  Buiten is het guur, beweging 
en energie zijn naar binnen getrokken. Alles lijkt 
levenloos en uitgeput. Lijkt, he? Want diep in de 
grond is er van alles gaande. Oude energie van 
plantenvezels wordt verwerkt en omgezet tot 
vruchtbare grond. 
De natuur heeft zo haar eigen ritme en cyclus.  Dit 
vierseizoenenproces voltrekt zich bij mensen ook. 
En de winter is  voor veel mensen ‘in hun winterse 
levensdagen’ niet altijd even gezellig… Zij voelen 
kou, pijn en verharding, doordat levenssappen 
niet meer zo vrijelijk vloeien.  Hun levensenergie is 
dikwijls naar binnen gekeerd. Hun levensseizoen 
van bloei is voorbij. Zij hebben al heel wat stormen 
doorstaan, en soms is ‘het bloempje’ dan ook 
geknakt en gebogen naar de aarde.  
Het kan geen kwaad stil te staan bij deze mensen 
die soms veel wijsheid bij zich dragen. Ga eens 
samen met hen terug naar hun ‘lente-, zomer-, 
en herfsttijd’. Of loop een stukje mee in hun 
winterse dagen waarin gezelligheid en warmte 
zo dikwijls ontbreken. Hun ‘levensboom’ is 
vaak kaal: levenspartners en vrienden zijn van 
de boom gevallen.  Probeer eens het verharde 
winterse gevoel bij die mensen te ver-‘lichten’. 
Als een kaarsje in de duisternis. De belofte van de 
winter wordt je dan geopenbaard! Er priemt een 
zonnestraaltje door die donkere dagen, en nieuw 
leven wordt opgewekt. Een glimlach verschijnt en 
verharding verzacht.
“Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een 
bloem die op ‘ t veld verheven wel sierlijk pronkt, 
maar krachtloos is en teer; wanneer de wind zich 
over het veld laat horen, dan knakt haar steel , haar 
schoonheid gaat verloren; men zoekt en vindt haar 
standplaats zelfs niet meer.”
Adirean Valeriu  

Bergkristal
Bergkristal is een veelvoorkomend mineraal. Lang 
geleden dachten mensen wel dat dit ‘versteend ijs’ 
was, omdat het soms op bevroren water lijkt. Nu 
weten we beter. Maar wat niet iedereen weet, is dat 
er miljoenen jaren informatie is opgeslagen in dit 
bijzondere kwartsgesteente. Informatie die ons van 
dienst kan zijn, en ook licht!  Niet hetzelfde licht als 
van een lamp, maar ‘aardelicht’. Dat aardelicht is 
heel krachtig.  Er zijn boeken vol geschreven over 
de werking van bergkristal en voor welk doel wij 
het kunnen gebruiken. Er valt veel over te vertellen, 
en ik hoop in volgende nummers steeds een ander 
facet van het bergkristal te belichten.  Bijvoorbeeld 
hoe bergkristal ons in de tuin kan dienen, en dan 
bedoel ik niet alleen voor de sier.  
   

ding. Het zijn toch een soort kleine soldaatjes die je 
uitzet in je tuin. Maar misschien is die harde hand 
nodig om weer vrede te krijgen. En dat zegt deze 
pacifist pur sang. Ik wacht nog even af wat de win-
ter doet. Misschien krijgen we nog een keer strenge 
vorst en dat overleven de slakken en de eitjes ook 
niet. 
Ondertussen hoop ik dit seizoen mooie gember- en 
knoflookplanten te kweken - een klein groen sprietje 
heb ik al kunnen bekennen. Nu de rest nog.  

Heb je ook iets om te delen uit je moestuin, mail 
alles wat je maar kwijt wilt naar 
redactie@ons-buiten.nl. Onze grond is niet heel 
makkelijk om op te telen. Hoe meer tips en advies 
hoe beter. Daarbij komt, gedeelde smart is halve 
smart. En gedeelde oogst is dubbele pret natuurlijk!
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Veiligheid Riekerweg 

>> De werkgroep in actie
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Hoe is jullie werkgroep ontstaan? 
‘Het begon allemaal in de zomer van 2016. Toen 
werden er ‘s nachts op de parkeerplaats van Ons 
Buiten tientallen ruiten van auto’s ingegooid en ook 
auto’s vernield. Een clubje gedupeerde tuinders is 
toen bij elkaar gekomen. Ze waren vastbesloten iets 
te doen aan de overlast en vernielingen die al jaren 
speelden. Daar kwamen al snel 
andere belanghebbende buurt-
genoten bij, zoals de bewoner 
van het gemaal en de surf-
school. Deze informele club 
mensen noemde zich voortaan 
de PRV. Met een grote delegatie volkstuinders werd 
de eerste de beste bestuursvergadering van het stads-
deel bezocht om klachten te delen met het bestuur.’  

En… werd er geluisterd? 
‘Deze opkomst heeft zeker een behoorlijke indruk 
achtergelaten, want het stadsdeelbestuur besloot 
zich vanaf toen te verdiepen in de problematiek en 
samen te zoeken naar oplossingen. In een rap tempo 
ontstond er een overlegstructuur tussen ambtenaren 
van het stadsdeel, de wijkagent en de PRV die con-
structief samenwerkten. Dit heeft ertoe geleid dat er 

Hulde aan de PRV 
De werkgroep PRV (Parkeerplaats Riekerweg Veilig) behartigt de 
belangen van alle stichtingen, bedrijven en bewoners van de Rie-
kerweg wat de veiligheid betreft in deze omgeving. De harde kern 
van de tuinders die Ons Buiten hierin vertegenwoordigen, zijn 
Sippy, Petra, Ruud, Hester, Evert, Tineke en Marcel. Annet sprak 
met voorzitter Marcel Valk over hoe de PRV is ontstaan en wat 
deze werkgroep tot nu toe heeft bereikt.

ondertussen al veel maatregelen zijn genomen.’ 

Hoe zijn ze te werk gegaan?
‘In eerste instantie besloot het stadsdeel onderzoek 
te laten doen. Het heeft een deskundig bureau op-
dracht gegeven een veiligheidsscan te doen rondom 
de Riekerweg en de Oeverlanden. Het rapport dat 

hieruit voortkwam, gaf een 
helder beeld van de situatie van 
het gebied en welke maatrege-
len zouden kunnen leiden 
tot een meer veilige omgev-
ing. Het bevatte een hele lijst 

aan aanbevelingen. De verschillende partijen en 
belanghebbenden hebben deze vervolgens bespro-
ken op uitvoerbaarheid.’  

En zijn de aanbevelingen uit het rapport 
omgezet in maatregelen? 
‘Jazeker: deze hebben uiteindelijk geleid tot belang-
rijke maatregelen. Zo is een van de maatregelen dat 
het aanzicht en de zichtbaarheid van de parkeer-
plaats flink is aangepakt. Ook heeft de politie 
tijdens de zomer intensiever gesurveilleerd.’ 

TEKST: ANNET VOGELAAR

DE POLITIE HEEFT TIJDENS 
DE ZOMER INTENSIEVER 
GESURVEILLEERD
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Veiligheid Riekerweg 
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Wat is er dan allemaal aangepast op en 
rondom de parkeerplaats van Ons Buiten? 
‘De verlichting op de parkeerplaats is hersteld en 
uitgebreid, zodat er meer zicht is gekomen in de 
donkere hoekjes. Verder is de belijning voor de 
parkeervakken vernieuwd en zijn er nieuwe prul-
lenbakken geplaatst. De theorie hierachter: als een 
plek rommelig oogt, nodigt deze eerder uit om het 
nog erger te maken.  
Ook heeft de gemeente een 
maaiplan opgesteld. De bermen 
tussen de parkeerplaats en de 
Riekerweg en het tuinpark worden 
regelmatig gekortwiekt. Door 
het gras hier kort te houden, is er namelijk veel 
meer zicht gekomen op de parkeerplaats. Nu is het 
minder aantrekkelijk om rotzooi te trappen. Aan 
onze kant van de sloot zal Ons Buiten trouwens ook 
meer aandacht besteden aan het uitdunnen van de 
begroeiing. We vullen het werk van de gemeente op 
die manier aan.’ 

En: werkt het? 
‘Als we terugkijken op de afgelopen zomer, lijkt 
het erop dat de maatregelen hebben gewerkt - er is 
namelijk veel minder overlast gemeld dan het jaar 
ervoor. Maar het is nog wel lastig in te schatten of 
dit direct met deze veranderingen te maken heeft. 
Het was een relatief slechte zomer, en daardoor was 
er wellicht minder hangjeugd. Of dit volgend jaar 
ook zo is, moeten we dus nog bezien.’

Wat is de belangrijkste ingreep geweest, 
denk je?  
‘De oever aan het einde van de Riekerweg is 
door de gemeente ontoegankelijk gemaakt voor 
auto’s. Vaak werden er op het strandje daar feestjes 
gevierd - op weg naar huis werd er dan op de par-

keerplaats van Ons Buiten narigheid uitgehaald. Het 
is echter nog wel de vraag of deze maatregel stand 
zal houden, omdat de toegang naar het strandje 
tijdelijk werd afgesloten. Er zijn mensen die graag 
naar de boothelling willen kunnen rijden. Die be-
vindt zich daar ook. En zo is de hengelsportvereni-
ging niet blij als ze de helling niet kan gebruiken. 

We moeten dus nog vaker met 
elkaar in overleg om tot een com-
promis te komen. We rekenen erop 
dat het strandje in ieder geval in het 
tuinseizoen wordt afgesloten voor 
auto’s. Intussen moet er gezocht 

worden naar een alternatieve plek voor een helling. 
We hebben al een plan ingediend voor een nieuwe 
helling op een andere plek. We wachten op een 
reactie van de gemeente.’
 
Komen er nog nieuwe maatregelen? 
’We kijken nu naar de mogelijkheid om de entree 
van de parkeerplaats te verplaatsen, zodat deze al-
leen nog met de auto te bereiken is vanaf de kant van 
de hoofdingang van het park. Het argument hiervoor 
is meer toezicht op wie er komt en gaat. Bij de entree 
is er natuurlijk veel meer activiteit. Om dit goed aan 
te pakken, moet er echter nog veel gebeuren. Denk 
aan het verbreden van de Riekerweg. De gemeente 
onderzoekt welke aanpassingen er mogelijk zijn en 
of er budget voor is.’
  
Wanneer komt jullie werkgroep weer bij 
elkaar? 
‘We hebben nu even een winterrustperiode ingelast. 
Het afgelopen seizoen hebben we veel bereikt. We 
blijven natuurlijk in overleg als het nodig is, en zul-
len ons best blijven doen de veiligheid rondom het 
park te verbeteren.’

DAN IS HET MINDER 
AANTREKKENLIJK OM 
ROTZOOI TE TRAPPEN

>>De parkeerplaats voor de ingreep van de werkgroep met rechts nog alle begroeiing aan de straatkant. 
    Onder: de trailerhelling bij het strandje van de Nieuwe Meer
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Bestuurs informatie 

Zaterdagmiddag 18 november was het in 
de zaal op ons tuinpark een drukte van 
jewelste. Tijdens de algemene ledenver-
gadering konden tuinders hun stem uit-
brengen voor een nieuwe voorzitter. Het 

was zelfs zo druk, dat er bij de uitreiking van de stem-
biljetten in eerste instantie wat verkeerd ging; er werden 

meerdere stembiljetten uitgedeeld op één tuinnummer. 
En dat mag niet: het is één stembiljet per tuin. Als (toen 
nog) interim-voorzitter greep Erik Hooijberg kundig 
in. Alle witte stembiljetten werden ongeldig verklaard. 
Als de wiedeweerga werden er nieuwe gekleurde stem-
biljetten gedrukt, die vervolgens na omroeping - ook 
nog een heel gedoe - werden uitgereikt aan de aan-
wezige stemgerechtigden. En zo kwam het toch nog 
goed… Fijn dat iedereen zo goed meeewerkte!
Zoals Erik Hooijberg al schreef in zijn ‘van de interim-
voorzitter’: Hanneke Weber is gekozen als onze nieu-
we voorzitter.
Maandag na de alv sprak de redactie Hanneke aan de 

Een niew 
bestuur 
en een 
nieuwe 
voorzitter

TEKST: SONJA BIJENHOF EN ERIK HOOIJBERG
FOTO: CARLA KRISTEL
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telefoon. Ze stond toen op het punt om naar Austra-
lië af te reizen. Een maand - hoe heerlijk! Ze vertelde 
dat ze ontzettend blij was, en dat ze ondanks de hoge 
verwachtingen van tuinders (die ze heus voelt) heel 
veel zin heeft in het voorzitterschap. Ze benadrukte dat 
ze alles in het leven met een positieve insteek benadert.
In de brief die alle tuinders voor de alv per post ontvan-
gen hebben, heeft Hanneke zich al uitgebreid aan ons 
voorgesteld. Op deze plek voegen we daar nog aan toe: 
Hanneke is een allenstaande moeder van twee grote 
zonen die het huis uit zijn. Ze is een ras-Amsterdammer 
en heeft sinds vijf jaar een tuin op Ons Buiten. Vanaf 
haar werkplek (bij een grote bank) kijkt ze uit op ons 

tuinpark. Hanneke houdt van koken en gezelligheid.
Het bestuur van Ons Buiten is nu op volledige sterk-
te: Hanneke Weber (voorzitter en interim-penning-
meester), Saskia Boerma (secretaris), Hans Krijger 
(algemeen bestuurslid en trekker van de commissie 
Behoud Ons Buiten), Ruud van Buren (algemeen 
bestuurslid en de link naar het team ICT en de werk-
groep veiligheid), Henk van de Raaij (verzekeringen en 
bouwtechnische zaken) en Erik Hooijberg (bestuurslid 
groen en vicevoorzitter).

We wensen het nieuwe bestuur veel plezier en wijsheid 
toe bij het uitvoeren van zijn taken!

Van links naar rechts: Henk van de Raaij, Ruud van Buuren, Hanneke Weber, Hans Krijger, Erik Hooijberg en Saskia Boerma.
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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


