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Van de voorzitter
En dan nu de eerste ‘echte’ Van 
de voorzitter van mijn hand. Mijn 
verkiezing tot voorzitter op 18 
november jl. werd op 21 november 
gevolgd door een prachtige, lange 
vakantie naar Australië. Hierdoor was ik te 
laat terug om een Van de voorzitter te schrijven voor onze 
mooie glossy. Gelukkig heeft Erik Hooijberg dit toen van mij 
overgenomen.
We zijn 2018 gestart met een erg gezellige nieuwjaarsreceptie, 
die druk werd bezocht. Het is altijd leuk als er een goede 
opkomst is bij georganiseerde evenementen. Voor degenen 
die er veel tijd in steken, is het een bevestiging dat hun werk 
gewaardeerd wordt. Inmiddels hebben we ook de vogeltelling 
alweer achter de rug.
We staan voor een jaar met aardig wat veranderingen. De 
Bond wil een aantal administratieve bezigheden weghalen 
bij de tuinparken en daar zijn we als bestuur over in 
onderhandeling. We moeten afspraken maken die voor 
beide partijen goed werken. De eerste actie was de jaarnota. 
Deze is vanuit de Bond verstuurd, voor het overgrote deel 
per mail. Hierin zijn fouten geslopen. Niet alle mailadressen 
waren up to date, zodat een aantal nota’s niet bij de 
geadresseerden aankwam. Dit hebben we inmiddels bijna 
allemaal recht kunnen zetten. Verder zijn er bij het overzetten 
van gegevens (ook dat blijft mensenwerk) in sommige nota’s 
fouten geslopen. Ook met het herstel van deze fouten zijn 
we - uiteraard na melding aan, en in samenspraak met de 
desbetreffende tuinder - al een heel eind opgeschoten. 
Nu volgt een financieel stukje; niet helemaal onlogisch in de 
huidige situatie, denk ik. De betalingen komen nu gestaag 
binnen en het deel van mij dat penningmeester (ad interim) 
heet, is daar natuurlijk blij mee. Wel verbaas ik mij erover 
dat notabedragen zowel naar boven (fooi is echt niet nodig!) 
als naar beneden afgerond worden. Beste mensen, dit is 
echt niet de bedoeling, hoe goed bedoeld ook. Het geeft 
namelijk extra boekingshandelingen en daar zit natuurlijk 
niemand op te wachten. Ook is er een misverstand over 
de ‘baggerboetes’. Deze worden uitgedeeld als je te laat 
of niet hebt gemeld dat je gebaggerd hebt. Dit kon via de 
mail (baggeren@ons-buiten.nl) of via een baggerbriefje in de 
groene bus. Er zijn ook boetes uitgedeeld als je niet goed of 
onvoldoende had gebaggerd. Je kunt in de tuinreglementen 
nalezen wat er van je verwacht wordt. Het is dus echt niet 
de bedoeling dat je zelfstandig de boete in mindering brengt 
als je melding had gedaan van baggeren. Even een mailtje of 
telefoontje kan dan uitkomst brengen. 
Wat we verder gaan overdragen aan de Bond vertel ik in 
het zomernummer. We hebben dan weer met de Bond om 
de tafel gezeten (19 februari is er een overleg) en verdere 
afspraken gemaakt. 
Verderop in dit nummer vind je het jaarverslag en het 
financiële verslag over het afgelopen jaar en alle daarmee 
samenhangende verklaringen. Ik wens ten slotte, natuurlijk 
ook namens het bestuur, iedereen een heel mooi en prettig 
tuinjaar.

Hanneke Weber, voorzitter en interim-penningmeester
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Dit is het derde en voorlopig laatste deel van het verslag van de 
tentoonstelling over honderd jaar volkstuinen en een duik in het 
Stadsarchief. Deze keer over de periode 1940-1945: een volks-
tuincomplex in de oorlog. Ook toen was het een samenleving in 
het klein. Met veel lief en leed, sappelen, verraad en een enkele 
heldendaad. 
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Een volkstuin in de oorlog



VAN OUDE WASKETELS WERDEN 
NOODKACHELS GEMAAKT 

TEKST: PAUL PESTMAN 
BEELD: FLICKR ONS BUITEN / JOODSMONUMENT.NL / PAUL PESTMAN
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Een volkstuin in de oorlog

Voor mensen die de periode 40-45 niet 
persoonlijk hebben meegemaakt, is het 
lastig zich een beeld te vormen van de 
oorlog. Op de middelbare school leerde 

ik over de Jodenvervolging en de Februaristaking. 
Dramatische gebeurtenissen. Maar de oorlogsjaren 
moeten ook veel dagelijkse dingen hebben gekend: 
kinderen die geboren worden, een huwelijkscrisis, 
verjaardagen, of meisjes die puber worden en mop-
peren over hun ouders. Ook het jaarverslag van Ons 
Buiten van 1940 laat zien dat men probeerde het 
gewone leven doorgang te laten vinden. Je vindt er 
bijvoorbeeld een oproep in om de slootkant een me-
ter vrij te laten, en nieuws over de voorbereidingen 
voor het vierde lustrum van Ons Buiten in 1942. Ook 
wordt er verslag gedaan van het jaarlijkse voetbal-
toernooi, van het damescomité dat bioscoopmidda-
gen organiseert, en van een speelmiddag voor ‘ge-
brekkige’ kinderen op het muziekveld. 
Ons Buiten had in die tijd een jeugdafdeling. Die 
afdeling presenteerde in februari 1941 nog vol trots 
de nieuwe vormgeving van het eigen clubblad. 
Daarin wordt een paasfeest in ‘de Rietwijker’ aange-
kondigd en er wordt melding gemaakt van repetities 
van de toneelclub, en clubavonden met optredens 
van de Mond-Accordeonclub en de Operette-club. 

Business as usual? Toch niet. Als je tussen de regels 
doorleest, krijg je ook een beeld van de impact die 
het eerste oorlogsjaar had op ons tuinpark. Zo werd 
de heer Goodman, secretaris van Ons Buiten, geïn-
terneerd in Duitsland. Ook was het, door de petrole-
umschaarste, lastig om te koken. Van oude wasketels 
werden noodkachels gemaakt om het eten te berei-
den, maar dat nam niet weg dat “vele gezinnen niet 
op den tuin konden verblijven en het vrolijk gesnap 
der kinderen op ons complex maar sporadisch werd 
gehoord’’. Verder kon het jaarlijkse uitstapje van 
de Reisclub Ons Buiten ‘vanwege de toestand’ niet 

doorgaan. Door de benzinenood mochten de bussen 
namelijk niet meer rijden. Het alternatief om per 
trein naar Alkmaar-Bergen te reizen, werd te gevaar-

lijk bevonden, ”vooral wat betreft 
het gevaar uit den lucht”. De 
waarnemend secretaris meldt in 
het jaarverslag dat er geen belang-
stelling was voor tuinkeuringen 
en tentoonstellingen. “Niemand 
heeft mij in 1940 ook maar een 
enkel woord gesproken over 
tuinenkeuring of tentoonstelling. 
Men begreep elkander. Men had 
een gedachte…. Echter aan alles 
raakt een mensch gewoon, Een 
stuk werk, een arbeid waaraan 
jaren is besteed, wordt niet mak-
kelijk in den steek gelaten”. Hij 
sluit positief gestemd af: “De 
winter van 1940-’41 is weldra 
achter onze rug: de lente komt, 
trots alles. Daar maken wij Volks-
tuinders natuurlijk gebruik van 
en maken weeder opnieuw plan-
nen”. De jaarverslagen van Ons 
Buiten over de jaren 1942 tot 
1944 ontbreken. Papierschaarste? 
Andere prioriteiten? Ik weet 
het niet. Maar de woorden van 
de plaatsvervangend secretaris 
uit 1940 zijn natuurlijk te op-
timistisch gebleken. De echte 
ellende moest nog komen. Zo 
doet Het Parool van 10 oktober 
1941 verslag van razzia’s in de 
Amsterdamse volkstuintjes die 
plaatsvonden op 2 oktober. Vele 
honderden manschappen van de 
Grűne polizei nemen deel aan 
de overval. Huisjes en tuinen 
worden vernield. Radiotoestel-
len, fototoestellen, koffie- en 
theebussen worden meegenomen, 
net als het aanwezige koper. Vele 
tientallen personen worden weg-
gevoerd. De meesten worden, 
nadat hun identiteit geverifieerd 
is, weer vrijgelaten (Parool, 10 
oktober 1941). Jan Vroegop, op 
dat moment voorzitter van Ons 

Links: Ook het gewone leven gaat door (1941)
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Buiten Ons Buiten

Buiten, maar ook de centrale man van de Amster-
damse en landelijke volkstuinorganisaties, vindt het 
niet verstandig te protesteren bij de bezetter. Bezit 
van koper was strafbaar, evenals het hebben van een 
radio zonder vergunning (Saskia van Praag, 40-45). 

Oorlogstuinen
Een belangrijk aspect dat apart aandacht verdient, is 
de oorlogstuin. De Bond van Volkstuinders spande 
zich al vanaf 1919 in voor siertuinen, onder het 
motto ‘ontspanning door verzorging der natuur’. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een verbod 
afgekondigd op het telen van siergewassen op volks-
tuinen: de voedselproductie moest vooropstaan. En 
ook in de periode 1940-1945 kwam er meer accent 
op voedselproductie. Dat werd vanaf 1941 gestimu-
leerd door de rijksoverheid (uiteraard onder con-
trole van de bezetter). Het departement van Land-
bouw en Visserij gaf gemeenten opdracht om extra 
gronden uit te geven, oorlogstuinen genaamd. Zo 
kregen werklozen opdracht om grasland langs de 
Amstelveenseweg geschikt te maken voor oorlogs-
tuinen. Voor deze nieuwe tuintjes bestond veel be-

langstelling. 
Om de voedselproductie te kun-
nen controleren, kwam er een 
centrale registratie van volks-
tuinen: de Landbouw Crisis Or-
ganisatie (LCO). De LCO, onder-
deel van het departement, zocht 
in het kader daarvan contact 
met het Algemeen Verbond van 
Volkstuinders Verenigingen in 
Nederland (AVVN). Vervolgens 
besloot de LCO dat alle (ook de al 
bestaande) volkstuinvereniging-
en lid moesten worden van het 
AVVN, en dat hun blad de Volkstuin 
het enige orgaan mocht zijn voor 
de volkstuinwereld. Een langge-
koesterde wens van Jan Vroegop 
(een echte landelijke organisatie) 
ging daarmee in vervulling; ook 
de Katholieke en Christelijke 
Volkstuinders zouden zich moe-
ten aansluiten. Vroegop sprak van 

een bijzondere - haast historische 
dag (Wildschut, 2012: p9). Waar-
schijnlijk ging die wens wel op 
een andere manier in vervulling 
dan hij zich voor het begin van 
de oorlog had voor-gesteld. Niet-
temin werd Vroegop vanaf 1943 
ook voorzitter van het AVVN. 

In april 1942 wordt het ook voor 
alle afzonderlijke tuinders verplicht 
om zich te laten registreren bij de 
plaatselijke bureauhouder van 
de LCO. Daarbij geldt de eis dat 
op minimaal de helft van de tuin 
aardappelen verbouwd worden. 
Bij volkstuinders bestaat de vrees 
dat registratie van invloed is op 
het aantal voedselbonnen dat 
men krijgt. In juli 1942 maant het 
AVVN tuinders aan tot registratie 
en verzekert dat deze vrees onge-
grond is. Het ledenaantal  van de 
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DE HUURDER VAN TUIN NO. 28 IS 
NIET VAN JOODSCHEN BLOEDE

Links: Veel belangstelling voor oorlogstuintjes (links) Verzoek om 
de tuin van een vermeend Joodse mede-tuinder (rechts).

Boven: Yad Vashemonderscheiding voor tuinder Hendrik Pon-
neker

AVVN stijgt in de oorlogsjaren 
van 5800 tot 41.000. In het eerste 
jaarverslag van Ons Buiten na de 
oorlog wordt opgelucht gemeld: 
“Het afgelopen jaar stond geheel 
in het teken der vernieuwing en 
opbouw, de optimisten onder ons 
hebben de groenten en aardap-
pelteelt geheel vaarwel gezegd 
en hebben zich toegelegd op het 
kweken van bloemen”. 

Goed en fout op Ons Buiten 
Alleen maar nette mensen, die 
tuinders, zou je denken. Maar 
oorlog haalt bij de een het goede 
en bij de ander het slechte naar 
boven, ook op de tuin. En daarbij 
ging het niet ‘alleen’ om de op-
slag van zwarte handel. Vanaf 1 
november 1941 mochten Joden 
van de Duitsers geen lid  meer 
zijn van niet-economische ver-

enigingen. Volkstuinverenigin-
gen werden daar ook onder ge-
schaard. Vraag is dan natuurlijk 
hoe tuinders met deze anti-Joodse 
maatregelen om zijn gegaan. Het 
antwoord is, zoals zo vaak: wisse-
lend. Op de tentoonstelling trof ik 
een aangrijpend briefje aan. Het is 
een antwoord van ‘de Inspecteur 
der rentegevende Eigendommen’ 
op een melding van een tuinder 
op een niet nader genoemd tuin-
complex. “In antwoord op Uw 
Schryven d.d. 28 Sep. J.l. Deel ik 
U mede, dat de huurder van tuin 
No. 28 niet van joodschen bloede 
is. Van Uw verzoek om voor het 
huren van een grootere tuin in 
aanmerking te komen is nota 
genomen”. Ik kreeg er kippenvel 
van. Je kunt je zo een filmscène 
voorstellen, waarin de schrijver 
van het briefje met jaloezie kijkt 

naar de (grote!) tuin 28 en zijn begeerte voorrang 
geeft boven zijn medemenselijkheid. 
Daar staat dan gelukkig het verhaal van Hendrik 
Ponneker tegenover. Hendrik Ponneker was een ac-
tieve tuinder op Ons Buiten (Elisabethlaan 214), lid 
van onder meer de beplantingscommissie. Ponneker 
heeft gedurende de bezettingsjaren met behulp van 
zijn joodse vrouw en andere dierbaren, verscheidene 
joodse families en personen een tijd laten onder-
duiken. Dat gebeurde zowel thuis in Amsterdam op 
de Sloterweg 38 (nu de Rijnsburgstraat), als op Ons 
Buiten. Een van die mensen was Jo Zilverberg. Zijn 
verhaal en dat van Ponneker is opgetekend en online 
gezet via www.joodsmonument.nl. Ik geef hier een 
beknopte versie van het verhaal. 
Jo Zilverberg vertoeft enige tijd als onderduiker op 
Ons Buiten in het tuinhuisje van de familie. Op een 
vroege ochtend in juli 1943 loopt Zilverberg van de 
Sloterweg naar Ons Buiten. Op het Jaagpad bij de 
ingang van Ons Buiten wordt hij aangehouden door 
Sam Olie, een beruchte SD-handlanger, die hem 
naar zijn persoonsbewijs vraagt. Olie staat daar niet 
toevallig met enkele van collega’s: een tuinder van 
Ons Buiten was de aanwezigheid van Zilverberg op-
gevallen. Zilverberg had zijn haar rood laten verven, 
maar was door zijn joodse uiterlijk zeer herkenbaar 
gebleven. De tuinder had de politie hierover getipt.  
Zilverberg weet door toeval te ontsnappen en duikt 
elders onder. Ook Ponneker ontspringt de dans. Bei-
den overleven de oorlog. Hendrik Ponneker krijgt in 
2002 postuum de ‘Yad Vashemonderscheiding’ van 
de staat Israël. Jo Zilverberg is samen met zijn twee 
kinderen aanwezig bij de uitreiking van de onder-
scheiding. 

Tot zover dit drieluik in de geschiedenis van de volks-
tuinen en van Ons Buiten in het bijzonder. Die duik heeft 
mooie verschillen opgeleverd met nu; bijvoorbeeld 
de veranderende huisregels en het verenigingsleven. 
Maar ik zie vooral veel overeenkomsten: bijvoor-
beeld het wel en wee van beginnende tuinders, de 
strijd tegen oprukkende woningbouw, en de roep om 
openheid. Ik hoop dat de toekomst van Ons Buiten 
net zo lang en kleurrijk is als ons verleden! 

Geraadpleegde literatuur
Niels Wildschut, Het Algemeen Verbond van Volkstuinders-
verenigingen in Nederland: 1928 – 2012, Een kleine eeuw 
inzet en organisatie in het volkstuinwezen, 2012.
Het Parool, 10 oktober 1941
Jaarverslagen van Ons Buiten 1940 en 1946 (Met dank aan 
het Gemeentearchief Amsterdam).
Saskia van Praag, De Volkstuin onder de Duitse bezetting, 
www.volkstuin40-45.nl
www.joodsmonument.nl/nl/page/377281/hendrik-ponnek-
ers-hulp-aan-joden-tijdens-de-bezetting
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje binnen bij een van onze tuin-
ders. Deze keer zijn we bij Hans Krijger, 66 jaar jong. Hans is getrouwd met Yvonne 
en samen hebben ze een tienerzoon, Hunter. Als zoon van een tuinder koos Hans 
voor een totaal ander leven. Via een opleiding aan de Academie van Beeldende 
Kunsten kwam hij bij de Bijenkorf terecht en werd daar uiteindelijk Hoofd in- en 
externe communicatie. Nu is hij weer terug in het tuindersleven: bij Ons Buiten. 
Hans gebruikt zijn ervaring, kennis en kunde voor Ons Buiten als bestuurslid Alge-
mene Zaken. 

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Sinds wanneer zitten jullie op Ons Buiten 
en waarom?
Sinds 2004. Ik was weggeweest voor mijn werk naar 
China, en mijn vrouw haalde me op van Schiphol. Ze 
zei me dat we eerst even een kijkje gingen nemen op 
Ons Buiten want ‘ze had daar een huisje gekocht’. 
Dat was een grote verrassing! Ik was al eens eerder 
op het tuinpark geweest, maar ik had er niets mee. 
Toen ze me echter ons huisje liet zien aan de Linalaan, 
was ik meteen verkocht. De vorige bewoner was een 
bouwkundige en had het huisje zelf gemaakt. Het 
heeft een stenen fundering met een houten opbouw. 
En wat zo leuk is, is dat alle schroefjes recht zitten. 
Je kunt echt zien dat het huisje heel zorgvuldig en 
met liefde is gebouwd. Toen kwam bij mij de nostal-
gie terug van de groene vingers.
Ali Hafkamp was aanwezig bij de overdracht van het 
huisje. Ze zei: ’Besef wel dat je ook veel extra acti-
viteiten moet doen voor Ons Buiten. Je hebt bijvoor-
beeld de tuinbeurten die heel leuk zijn.’
Nou, dat zag ik helemaal niet zitten. Later ben ik 
daarvan teruggekomen, want tuinbeurten moet je 

B
gewoon zien als een soort recreatie. Bovendien leer 
je zo andere tuinders kennen. Toen Ali vervolgens 
hoorde dat ik bij de Bijenkorf had gewerkt, werd ze 
helemaal enthousiast. ‘Oh,’ zei ze ‘dat kunnen we 
heel goed gebruiken, want we hebben kinderacti-
viteiten en tuinkunst en nog meer van dat soort 
zaken. Daar kun je je echt heel goed voor inzetten!’ 
Samen met mijn vrouw heb ik dat meteen opgepakt. 
Maar eerst hebben we het huisje aan de binnenkant 
helemaal opgeknapt naar onze smaak, zodat het ons 
huisje is geworden. 

Wat doen jullie zoal aan vrijwilligerswerk op 
de tuin?
We waren dus door Ali meteen ‘voor het blok gezet’ 
om vrijwilligerswerk te doen… Zo raakten we be-
trokken bij allerlei activiteiten. Mijn vrouw had een 
stylingbureau en bezat daardoor veel decoratiema-
terialen dat goed te gebruiken was. En ze bezat de 
kennis en vaardigheden om verschillende projecten 
en activiteiten op te zetten. Ze organiseert nu kinder-
activiteiten en is daar heel enthousiast en gedreven 
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mee bezig.
Ik ben door Jan Pot betrokken bij de werkgroep 
BOB (Behoud Ons Buiten). Samen met tuinpark 
Amstelglorie zetten we ons in voor het behoud van 
‘de groene longen’ van Amsterdam. Tot nu toe heb-
ben we het met z’n allen voor elkaar gekregen dat we 
tot 2025 aardig veilig zitten. Maar niets is zo veran-
derlijk als de politiek...! 
Gelukkig hebben we een ‘geheim wapen’: Saskia 
Boerma. Zij kent alle ins en outs van de politiek en 
de bestemmingsplannen, en heeft zich als een terriër  
in deze materie vastgebeten.
Verder zit ik nog in de werkgroep Tuinkunst. De 
bedoeling van Tuinkunst was in eerste instantie het 
openstellen van je tuin, om mensen van buiten te 
laten zien hoe leuk het is op de tuin. En om ze uit 
te nodigen voor een kopje thee. Nu speelt Tuinkunst 
zich allemaal af op het grote veld. Ook ben ik sinds 
twee jaar afgevaardigde van het bestuur Ons Buiten 
naar de Bond

Wat was tot nu toe je mooiste moment op 
Ons Buiten?
De onthulling van het grootste zonnepaneel van 
Amsterdam in aanwezigheid van de wethouder. Dat 
paneel bestond uit 280 paneeltjes van 30 bij 30, die 
door tuinders beschilderd waren. Er was heel veel 
publiciteit. Dat was toen, maar vooral ook nu heel 
belangrijk, want de bedreiging van de tuinparken van 
Amsterdam blijft bestaan. Voor drie tuinparken is er 
‘slecht weer op komst’. Het is en blijft een gevecht. 

Wat kunnen we met z’n allen doen om Ons 
Buiten te behouden?
We moeten gastvrij zijn. Het gebeurt regelmatig dat 
niet-tuinders worden bekeken en verder niets. Bij-
voorbeeld als je als je op het terras zit. Het zou veel 
leuker zijn om deze mensen uit te nodigen om bij je 
te komen zitten. Dat is gezellig, en je kunt vertellen 
over de leuke dingen die er gebeuren op Ons Buiten. 
We moeten laten zien dat we een open tuinpark zijn 
voor alle Amsterdammers. 
Verder moeten we met ideeën komen, waardoor Ons 
Buiten aantrekkelijk wordt voor de ‘buitenwereld’. 
Maar als je met ideeën komt, besef dan ook dat er 
‘handjes’ nodig zijn… We zijn nu het idee aan het 
uitwerken om het grootste kabouterbos van Amster-
dam te maken. Als alle tuinders een kabouter inlev-

eren, en we er vanuit het bestuur nog eens twintig 
aan toevoegen, gaat dat zeker lukken. En dat bete-
kent publiciteit!
Ook krijgt Ons Buiten het grootste vijfsterreninsect-
enhotel van Amsterdam. De timmerploeg is daarmee 
bezig. En verder wordt er een plattegrond met alle 
activiteiten van Ons Buiten in kaart gebracht. Die 
kan bijvoorbeeld op scholen verspreid worden. Dit 
laatste idee hebben we trouwens geleend van Am-
stelglorie.
Andere ideeën die we hebben, is het maken van 
een ooievaarsnest, en het verlichten van de donkere 
paden om de veiligheid bevorderd. En als we van 
die verlich-ting iets speciaals maken, door deze op te 
leuken met gedichten van onze tuinders, hebben we 
meteen een leuke creatieve route.
We moeten overigens ook met ideeën komen om 
onze jongeren op Ons Buiten te behouden. Ik denk 
bijvoorbeeld aan internet. Anders haken ze af. En 
we zouden het jubileumhuisje - op tijden dat het niet 
wordt verhuurd - ter beschikking kunnen stellen aan 
ecostudenten. Die zullen ons dan misschien steunen 
als het moeilijker wordt Ons Buiten te behouden.
We moeten onze buren, ons straatje kennen en ze 
meenemen naar de jaarvergadering. Dat zal de saam-
horigheid ten goede komen. Die saamhorigheid heb-
ben we straks wellicht hard nodig als er zich donkere 
wolken boven ons verzamelen…

Heb je tips voor nieuwe tuinders?
Tuinieren is natuurlijk. Dus gebruik geen chemische 
middelen in de tuin. Er zijn genoeg filmpjes op You-
Tube die je laten zien hoe je dat kunt doen. En als 
laatste: NATUURLIJK GENIETEN.

Nootje van Hans de foto’s zijn gemaakt tijdens de winterstand 
van het huisje. 
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Sinds afgelopen november 
prijst Anna zich gelukkig met 
haar favoriete tuin op de Ber-

thalaan. Anna kwam vaak op bezoek 
bij vrienden op Ons Buiten en was al 
geruime tijd aspirant-lid. Toch duurde 
het ruim acht jaar voordat ze serieus 
met haar zoektocht begon: ze had 
bedenktijd nodig en realiseerde zich 
dat een tuin veel werk zou betekenen.  
Dat ze uiteindelijk toch de knoop 
doorhakte, kwam door een ‘noodsi-
tuatie’. Haar woning bij het Stadion-
plein werd verbouwd en Anna mocht 
tijdelijk in het tuinhuisje van vrienden 
verblijven. 

De proefperiode
Anna: ‘Het was tijdens de warme 
september van 2016, dat ik tijdelijk 
op de tuin woonde. Ik heb toen zo 
ontzettend genoten van de heer-
lijke open tuin op het zuiden met die 
prachtige najaarszon. Iedere keer als 
ik het park op fietste, ervaarde ik rust. 
Dit doet het dus met me, dacht ik, en 
ik besloot vanaf dat moment actief te 
reageren op huisjes.’ 
‘Het was wel heel toevallig, want pre-
cies op het moment dat ik voor het 
bord bij de kantine huisjes stond te 
bekijken, kreeg ik een berichtje van 
die vriendin met de mooie tuin. Ze 
had net besloten dat ze haar huisje 
wilde verkopen, en hoopte dat ik 
het zou kunnen overnemen. Ik was 
zo blij, want ik was echt gevallen 

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.

voor deze mooie plek. Ik wist dat 
ik vanwege mijn lange inschrijfduur 
een grote kans had om het over te 
nemen. En ik werd het!’

Tuinieren
Voor Anna is de tuin vooral een plek 
waar ze zich kan ontspannen en daar 
hoort tuinieren als vanzelfsprekend 
ook bij.  
Anna: ’De tuin is van zichzelf al 
prachtig. Er staan mooie bomen in, 
zoals een walnoot, een hazelaar en 
een prachtige appelboom met van 
die kronkelige mooie takken. Mijn 
zus zei toen ik haar mijn tuin en huisje 
liet zien: ‘Je zou zo’n tuin al nemen 
vanwege die ene appel die toevallig 
in zo’n boom hangt.’
Verder moet ik de tuin vooral beter 
leren kennen en ik wil meer leren 
over de beesten en de planten. Laats 
ging het helemaal mis, toen ik bollen 
had geplant die vervolgens allemaal 
uitgegraven zijn door mollen of rat-
ten.  Dat was een beetje een domper 
na zo’n eerste enthousiaste actie in 
de tuin. Daar baalde ik wel van. Maar 
goed: dat hoort er dus ook allemaal 
bij…

Klussen
Het huisje van Anna is in redelijke 
staat, maar moet op bepaalde plek-
ken nog wel een beetje bijgeschaafd 
worden. Gelukkig heeft Anna een 
handige zwager die haar de ko-

Wie: Anna (56) en dochter Imme (16)
Laan Ons Buiten: Berthalaan 201
Beroep: Anna is psychiatrisch verpleegkundige en 
freelance journalist

mende periode zal helpen. Zo is de boei aan de buiten-
kant niet goed meer, moet de deur gerestaureerd worden 
en is er een balk aan de achterkant van het huisje aan het 
rotten.  
Anna: ’En dan het schuurtje nog natuurlijk, want dat staat 
harstikke scheef. Daar zal ook nog wat mee moeten. Maar 
alles op zijn tijd.’

Inrichten
Anna kan niet wachten tot het voorjaar wordt, en ze kan 
beginnen met het schilderen van de muren en de meu-
bels die ze heeft overgenomen. ‘Er staan nog best veel 
meubels, zoals een tafel met stoelen, een kast en een 
bed. Deze wil ik allemaal schilderen, om mijn eigen sfeer 
te creëren. Ik heb zo’n zin om weer een huis in te richten. 
Alleen voor buiten heb ik nog niet veel meubilair, dus ik 
zal nog wat nieuwe buitenstoelen kopen. Maar goed; dat 
komt ook met de tijd. In het begin wil ik natuurlijk hartstik-
ke veel, maar ik moet ook een beetje geduld hebben. En o 
ja: ik wil heel graag zo’n mooie hangstoel die je zo heerlijk 
buiten kunt hangen. Dat is wel echt een wens.’  

Toekomst 
‘Ik hoop gewoon op een heerlijk voorjaar en zomer, zodat 
ik lekker veel op de tuin zal zijn. 
Ik heb zin om te klussen en om mee te doen, te begin-
nen met tuinbeurten en nieuwe mensen leren kennen. De 
achterburen ken ik al best goed, en Peter - de vader van 
mijn dochter - heeft hier ook al jaren een tuin. Dus mijn 
dochter Imme heeft al een paar tuinvriendinnen met wie 
ze kan afspreken. Maar hoe zich dat zich verder ontwik-
kelt, zien we later weer. Ik denk dat ik vaak naar de tuin zal 
gaan als ik uit mijn werk kom, om lekker bij te komen in het 
groen. Dat lijkt me een fijne combinatie, zodat ik dan de 
volgende dag uitgerust weer fluitend naar mijn werk kan 
fietsen. Wat fijn dat zowel mijn werk als mijn woning mak-
kelijk te fietsen zijn vanaf deze prachtige plek.’



Snoeien in april
In april kun je heide (Erica)  
snoeien. Als je dit jaarlijks doet, 
krijgen de heidestruiken niet 
de kans om erg groot en van 
onderen kaal te worden. Knip de 
uitgebloeide bloemen weg, maar 
snoei niet terug tot het oude 
hout. De nieuwe takken zullen 
uitlopen uit de slapende ogen die 
zich op de kruidachtige takken 
bevinden. Leg een laagje turf 
tussen de struiken. Turf is voor 
zuurminnende planten heel goed.
Vorstgevoelige heesters zoals de 
vlinderstruik (Buddleja) mogen nu 
ook worden gesnoeid. Voorjaars-
bloeiende heesters kun je het 
beste direct na de bloei snoeien. 
Zo krijg je mooie struiken met 
jonge takken die elk jaar weer 
redelijk zullen bloeien. Enkele 
soorten: forsythia, ribes, chaeno-
meles, kerria.

Mediterrane planten snoeien
In april is het tijd om mediter-
rane planten als rozemarijn, salie 
en vijg te snoeien. Door hun 
zuidelijke afkomst zijn ze een 
tikje vorstgevoelig. Snoei je ze te 
vroeg in het seizoen, dan loop je 
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de kans dat ze tijdens milde pe-
riodes uitlopen en juist dat jonge 
loof is erg gevoelig voor (late) 
nachtvorst.

Lavatera terugknippen
Lavatera is een geweldig border-
plant die eindeloos doorbloeit – 
vanaf juni tot ver in de herfst. Elk 
jaar verschijnen aan de scheuten 
de eenvoudige roze of witte 
bloemen. De plant sterft bij ons 
in de winter meestal grotendeels 
af, maar dat is geen probleem. 
Knip de afgestorven stengels 
in het vroege voorjaar af en de 
plant loopt weer prachtig uit om 
de komende zomer overdadig 
te bloeien. Mocht je lavatera 
niet zijn bevroren, dan is dit ri-
goureuze snoeien tóch een goed 
idee, want het houdt de struik 
jong en mooi!

Lavendeltips
Bij lavendel: geen water, geen 
mest, alleen kalk! Behalve in een 
pot: daar moet wel regelmatig 
water en af en toe wat mest bij.
Lavendel houdt van veel zon en 
schrale grond. Gebruik nooit 
bemeste tuinaarde – dat is een 

lavendelkiller bij uitstek! 
Geef lavendel in de border alleen bij aanplant een 
scheut water in het plantgat of begiet bij droog weer 
een keer goed. Laat het hem daarna zelf uitzoeken: 
de plant gaat misschien pas aan de groei als het 
begint te regenen, maar is intussen wel diep ge-
worteld.
Snoei de lavendel rond half april. Maar na een lange 
winter kan dat wat vroeg zijn; wacht eventueel 
totdat de plant begint te groeien. Zo kun je zien hoe 
diep de scheuten uitlopen: knip boven de onderste 
nieuwe scheuten. Knip ze ook na de bloei met on-
geveer een derde terug, zodat ze in vorm blijven.

Mag je een oude rododendron verplaatsen?
Een rododendron mag het hele jaar verplant worden. 
Zelfs als hij bloeit, is het te doen. De rododendron 
(bij de azalea is dat ook het geval) maakt een hele 
dichte wortelkluit die niet uit elkaar valt. Wel voor-
zichtig uitgraven, zodat de kluit niet beschadigt.

Slakken voorkomen
Voorkomen is beter dan bestrijden. Met de volgende 
tips kunt 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 mate-
riaal om ervoor te zorgen dat de grond niet te lang 
vochtig blijft: zo vinden slakken geen schuilplekken. 
Verwijder eitjes (glazig witte bolletjes) als je ze ziet. 
Houd vooral de zaaibedden en jonge planten in de 



Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP
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gaten. Jong, zacht blad is favoriet.
Zorg voor een natuurlijke balans tussen slakken en 
slakkeneters. Probeer natuurlijke vijanden als egels, 
vogels en kikkers het naar hun zin te maken in de 
tuin. Houd 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 pad-
den. Een vijver zorgt aan de ene kant voor ideale, 
vochtige omstandigheden waar slakken goed in 
gedijen, maar dat effect is verwaarloosbaar door 
het aantal slakkeneters dat een vijver zal aantrek-
ken. Plant zo min mogelijk planten waar slakken 
gek op zijn. Denk hierbij aan akelei, Zeeuws knopje, 
begonia, herfstanemoon, iris, flox, vetkruid, siergras 
en varens. 
Tot slot: pepermuntthee is het beste middel om 
slakken uit de tuin te krijgen en in het bijzonder uit 
de hosta’s!

Een paar ideetjes voor je tuin
Op zoek naar planten? Denk eens aan ridderspoor: 
de laagblijvende Delphinium blue jade is geschikt 
voor een kleine tuin. Snij terug na de bloei, zodat 
een tweede bloei volgt. Of gentiaan; er zijn weinig 
planten met bloemen die zo felblauw gekleurd zijn 
als de schitterende bloemen van Gentiana x macau-
layi (Kingfischer). Gewoon geweldig in de tuin.
En Allium, ofwel sierui, is een blikvanger voor elke 
border. Als snijbloem in een vaas doen de bloemen 
het ook goed.

Hortensia bloeit alleen blauw op 
zure grond
Je plant een blauwe hortensia in 
je tuin en hij… bloeit het volgen-
de voorjaar roze. Hoe kan dit? 
Een hortensia (Hydrangea) bloeit 
alleen blauw als hij voldoende 
aluminium en wat ijzer uit de 
grond kan opnemen. Dat lukt 
alleen in zure grond met een pH 
(zuurwaarde) van minder dan 5. 
Op tuingrond met een pH-waarde 
van 6 (lichtzuur) kun je roze bloe-
men verwachten.

Buxus stekken
De buxus snoei je tussen half 
mei en half juni. Van de takjes 
die na het snoeien blijven liggen, 
kun je nieuwe buxus kweken. Je 
haalt de onderste blaadjes van 
het takje en steekt het in een 
pot met grond. Af en toe water 
geven om de grond vochtig te 
houden, en dan maar afwachten 
tot de buxusstek gaat wortelen. 
Ook leuk om als cadeautje aan 
vrienden te geven!

Vijver
In mei kan er volop genoten 
worden van de vissen. Nieuwe 

planten mogen de vijver in, ook 
de vorstgevoelige. Je mag de 
vissen voeren, maar let erop of 
ze wel alles opeten. Geef anders 
wat minder voer. Scheur de wa-
terlelie en plant.

Dubbel leven
Een houten wasknijper is snel 
omgetoverd tot een handig 
plantenlabel. Schrijf de naam van 
de plant met potlood; daar heeft 
regen geen vat op.

Regenton
Veel mensen geven hun tuin 
water met drinkwater. Dat is 
erg zonde. Vang liever gratis 
hemelwater op. Doe dat met 
een regenton. Sluit de regenton 
aan op de regenpijp, zodat al 
het water wordt opgevangen. Je 
hebt dan altijd water voor je tuin 
op voorraad. Regenwater bevat 
nauwelijks kalk én heeft de juiste 
temperatuur.

Voor iedereen een heel fijn tuin-
seizoen!
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Groentjes

TEKST: LISBETH ANKER

Ieder jaar gebeurt het weer. Dan is er opeens 
dat magische moment – vaak nog midden 
in de winter - dat je voelt, ruikt, nee gewoon 

wéét: het wordt weer lente! Ik vind dat een van 
de fi jnste momenten van het jaar. En niet alleen ik 
hoor. Ook planten en dieren vinden het fi jn als het 
zonnetje weer vaker gaat schijnen. En het leuk-
ste van alles zijn de bloemen die overal uit hun 
bolletje kruipen!
Persoonlijk vind ik de tulp de mooiste lentebloem. 
Maar dat komt vooral door het spannende 
verleden van de bloem. De tulp komt namelijk 
helemaal uit het verre Oosten! Dat gebied werd 
veroverd door een Turkse sultan, die de bloem 
meenam naar Turkije. En daar werd de tulp su-
perpopulair, vooral bij rijke, machtige mensen. En 
omdat de tulp een beetje op een ‘tulipan’, oftewel 
een tulband leek, werd hij ook zo genoemd.
 
Een geleerde professor nam de tulp mee naar 
Nederland om hem hier te bestuderen. Jammer 
genoeg was professor erg, erg zuinig op zijn 
tulpen. Hij hield zijn kennis over de bloem geheim 
en wilde álle tulpenbollen voor zichzelf houden! 
Flauw he? Toen was er iemand die dacht: nou, 
dan kom ik ze wel halen… En ja hoor: de bollen 
werden gestolen. Heel snel daarna ontstond er 
een bloeiende handel in tulpen en tulpenbollen. 
Eerst was de tulp gruwelijk duur. Je kon er wel 
een heel huis mee kopen, stel je voor! Maar 
omdat er steeds meer tulpen kwamen, werd de 
bloem goedkoper en goedkoper. Gelukkig maar, 
want nu kan iedereen af en toe een bosje van die 
prachtige tulpen op tafel zetten. 
Er zijn een heleboel verschillende tulpen. Welke 
vind jij het mooist?

Nederlanders zijn dol op tulpen. Het is onze ‘na-
tionale bloem’ en we schrijven er zelfs liedjes 
over!

Tulpen
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Voornaam: Nila
                                    
Leeftijd: 7 (ik word 8 in april!)
                                                                      Groep: 4a

Leukste plek op de tuin: het veld bij de kantine                                  
Lievelingsboek: Dolfje Weerwolfje, Dagboek                                               
Lievelingsdier: konijn en paard                                                  
Leukste om te doen op de tuin: met mijn vriendjes over de tuin fi etsen en dan alle mensen begroeten die we tegenkomen

Dit koop ik in de kantine: snoep, tosti’s en ijs
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Evert Schriek

ALS WE KUNNEN LATEN ZIEN DAT ER STRAKS OP ONS 
PARK BESCHERMDE UILENFAMILIES WONEN, IS HET 

EEN BESCHERMD GEBIED, DAT NIET BEBOUWD 
MAG WORDEN

Boven: Bosuil onder: Ransuil
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Elk jaar kom ik bij het boomklimmen 
sporen tegen waar uilen wonen of heb-
ben gewoond. Ze verblijven vaak op be-
schutte plaatsen in bomen die in de winter 
groen blijven, zoals coniferen en sparren. 

De mooiste uil die ik heb gezien, was een bosuil (die 
bij mijn buurman verbleef in een oude conifeer). Hij 
was groot en zat goed verscholen tegen de stam. De 
bosuil is een vrij grote uil met een lichaamslengte van 
37 tot 43 cm en een spanwijdte van 80 tot 95 cm. Hij 
heeft een ronde kop en een vrij fors lichaam. Zijn veren 
hebben een bruine camouflagekleur, maar je hebt ook 
bosuilen met een grijs verendek. In vergelijking met de 
rest van zijn lichaam zijn de vleugels kort, en ze zijn 
aan het uiteinde afgerond. Zo kan hij snel en gemak-
kelijk tussen de bomen vliegen. Een prachtige vogel en 
een machtig mooi gezicht om hem in het echt te zien.
Na de grote storm zijn er meer dan veertig grote bomen 
verloren gegaan. Dit heeft ook invloed op de uilen, 
want die moeten op zoek gaan naar een andere woon- 
en broedplaats. Om deze reden ga ik de uilenpopulatie 
een handje helpen door verschillende uilenkasten te 
plaatsen. Vorig jaar heb ik Erik Hooijberg met succes 
geholpen met het plaatsen van vleermuiskasten. Deze 
worden nu bewoond. Dergelijke kasten dragen een 
steentje bij aan het natuurlijke leven op Ons Buiten en 
het helpt Ons Buiten steviger te staan bij het verstrek-
ken van de vier ecologische stippen. Als ons tuinpark 
kan laten zien dat er straks ook beschermde uilenfami-
lies wonen, is het volgens de flora- en faunawetgeving 

TEKST: EVERT SCHRIEK EN WIEGERT VAN DIJK
FOTO VAN EVERT LINKSBOVEN: ERIK HOOIJBERG

Bescherm 
de uil
Deze keer schrijft Evert over uilen die bij ons tuinpark in de bo-
men leven. Binnenkort hangt Evert uilenkasten op, om het voor 
deze dieren nog aantrekkelijker te maken om op ons tuinpark 
te komen broeden.

een beschermd gebied, dat niet bebouwd mag worden.

Uilen zijn beschermd in Nederland
In Nederland komen slechts acht soorten uilen voor:
1. Kerkuil (Tyto alba)
2. Ransuil (Asio otus)
3. Bosuil (Strix aluco)
4. Velduil (Asio flammeus)
5. Steenuil (Athene noctua)
6. Oehoe (Bubo bubo)
7. Sneeuwuil (Nyctea scandiaca)
8. Ruigpootuil (Aegolius funereus)
Van deze acht soorten zijn de eerste vijf min of meer 
algemeen De oehoe, sneeuwuil en ruigpootuil zijn een 
stuk zeldzamer en worden beschouwd als dwaalgasten.

De uilenfamilie
De uilen behoren tot de orde Strigiformes met in totaal 
177 soorten. Deze zijn onderverdeeld in twee families: 
de Tytonidae oftewel kerkuilen met 15 soorten en de 
Strigidae met 162 soorten.
Bij kerkuilen vindt men voldoende verschillen van de 
andere uilen om ze in een aparte familie te plaatsen. 
Recent onderzoek wijst er zelfs op dat de twee fami-
lies helemaal niet nauw verwant zijn, maar alleen ge-
lijke kenmerken vertonen vanwege een gelijk gerichte 
ontwikkeling (convergentie evolutie)

Kerkuil
Van de vijftien soorten kerkuilen komt er slechts één 
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voor in Nederland. Deze prachtige uil nestelt veelal in 
schuren, bijgebouwen, ruïnes en dergelijke, soms ook 
in boomholten. De kerkuil jaagt ‘s nachts. Hij vliegt 
dan laag over de grond met een lichte veerkrachtige 
slag, verandert vaak van richting en blijft soms boven 
een bepaald punt hangen. Enkel op zijn uitzonderlijke 
scherpe gehoor kan hij zijn prooi lokaliseren en grijpen. 
Hij vangt meestal kleine knaagdieren. Schommeling-
en in het aantal prooidieren bepalen gedeeltelijk het 
broedsucces en de talrijkheid van de kerkuil.

Ransuil
Met zo’n tienduizend broedparen is de ransuil een zeer 
talrijke broedvogel. De soort heeft oorpluimen die goed 
opvallend zijn. Daardoor is deze soort gemakkelijk van 
de andere uilen te onderscheiden. Ransuilen broeden 
in oude kraaiennesten of op roofvogelhorsten, mee-
stal in dichte naaldbossen. Maar ik neem ook elk jaar 
een broedpaar waar in de Deelen: een natuurgebied in 
Friesland. De ransuil jaagt ‘s nachts en in de scheme-
ring - voornamelijk op woelmuizen. Hij komt voor in 
heel Europa en Azië tot op Spitsbergen en Groenland 
en tot in Afrika. ‘s Winters verzamelen ransuilen zich 
vaak in groepen van enkele tientallen op gemeenschap-
pelijke slaapplaatsen. Dit zijn de zogenaamde roest-
plaatsen.

Bosuil
De bosuil is iets groter dan de ransuil. Bosuilen broeden 
al heel vroeg in het jaar in holle bomen of nestkasten. 
De bosuil laat zich vroeg in het jaar goed waarnemen 
en verraadt zijn aanwezigheid door zijn luide kenmer-
kende geroep. De soort leeft van kleine knaagdieren, 
egels, vogels en zelfs kikkers. Zijn verspreidingsgebied 

Evert Schrienk

beslaat heel Europa en Azië en een deel van Noord-Af-
rika. Met zo’n vijfduizend  broedparen is de bosuil een 
algemene broedvogel in Nederland

Velduil
De velduil heeft ook oorpluimen, maar die zijn min-
stens de helft korter dan die van de ransuil. De velduil 
heeft zijn nest op de grond tussen lage begroeiing in de 
duinen, op heidevelden, kwelders, hoogveen en akkers. 
Ooit vond ik een nest onder een rododendron. Velduilen 
jagen vaak overdag op muizen en andere kleine dieren. 
Ze komen voor in heel Noord-Europa, Azië en Noord-
Amerika. Vroeger was de velduil een algemene soort 
in Nederland maar hij is de laatste tientallen jaren flink 
in aantal achteruit gegaan. In ons land schommelen de 
aantallen rond de 100 broedparen die voornamelijk te 
vinden zijn op de waddeneilanden.

Steenuil
De steenuil is met een lengte van zo’n 22 centimeter de 
kleinste uil van ons land. Hij is zeer gehecht aan zijn 
nesthol in een knotwilg of onder een dak. Steenuilen 
jagen ‘s nachts op de grond op wormen, grote insecten 
of reptielen. Ze komen voor van Zuid-Rusland tot en 
met Engeland, van het Middenoosten tot Noord-Afri-
ka. In ons land is de Steenuil met 8000 broedparen een 
algemene broedvogel. Dit is overigens in Groningen en 
Friesland nauwelijks te merken want in deze noordelij-
ke provincies is de soort zeldzamer dan in de rest van 
Nederland.

Oehoe
Van oktober 1973 tot februari 1981 verbleef er een oe-
hoe in de ‘Donkere duinen’ achter restaurant Duinoord 

Van links naar rechts: Steenuil, Bosuil, Bosuil, Kerkuil
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nabij Den Helder. Het liep overigens niet goed af met 
deze vogel. Want in 1981 werd de vogel die vanaf ok-
tober 1973 in dit gebied verbleef, gewond en verzwakt 
aangetroffen. De vogel die zijn rechtervleugel had ge-
broken, werd naar een dierenarts gebracht. Deze advi-
seerde de uil te laten behandelen in Artis. Daar werd 
de gebroken vleugel gezet. Maar de vogel overleed 
kort nadat hij was bijgekomen uit de narcose. Bij sectie 
bleek de rechtervleugel een hoeveelheid hagel te bevat-
ten. De vogel was aangeschoten. Dankzij herintroduc-
tieprogramma’s is in de laatste jaren het aantal oehoes 
in België, Duitsland en Luxemburg sterk toegenomen. 
Hierdoor schijnt vanaf 1982 ook in Zuid-Limburg 
een aantal broedgevallen succesvol te zijn geweest. 
In Zuid-Limburg kon in 1988 een exemplaar door een 
groot aantal vogelaars worden 
waargenomen.

Sneeuwuil
De sneeuwuil is een uil met een 
grootte van zo’n 53-66 cm. De 
soort heeft een ronde kop met een eigenaardige kat-
achtige uitdrukking. De seksen verschillen aanzienlijk 
in grootte. De vrouwtjes zijn 20 procent groter dan de 
mannetjes. Het mannetje is bijna helemaal wit, terwijl 
het vrouwtje veel zwarte tekening in het verenkleed 
heeft. Moeilijker word het onderscheid bij jonge vo-
gels. Jonge mannetjes hebben meer zwart in het ver-
enkleed en lijken daardoor op vrouwtjes. ‘s Winters 
zwerven sneeuwuilen naar het zuiden als er na een 
goed broedseizoen te weinig voedsel is. Soms komt 
er dan een sneeuwuil in Nederland terecht. Al moet 
gezegd worden dat zo’n exemplaar dan wel erg ver 
naar het zuiden is afgedwaald... De sneeuwuil jaagt 

DE STEENUIL IS MET EEN LENG-
TE VAN ZO’N 22 CENTIMETER DE 
KLEINSTE UIL VAN ONS LAND.

soms in de schemering, maar meestal bij daglicht.

Ruigpootuil
In de jaren zeventig werden in Drenthe regelmatig 
waarnemingen gedaan van de ruigpootuil. Hij werd 
gezien in de omgeving van Borger, Gieten, Emmen, 
Grolloo, Hooghalen, Exloo en Schoonloo. De ruig-
pootuil heeft ook geprobeerd te broeden in Nederland. 
Hij koos als broedplaats een verlaten nestholte van de 
zwarte specht. Het lijkt erop dat de aanwezigheid van 
de bosuil een ongunstige invloed op het voorkomen 
van de ruigpootuil kan hebben. Deze kan de ruigpootuil 
namelijk uit zijn gebied verdrijven.
Wat triest kan worden genoemd, is een voorval uit 
1974. Een nest van een ruigpootuil, waar bebroede 

eieren in lagen, werd ‘in beslag 
genomen’ door een eekhoorn. 
Hierdoor ging het broedsel ver-
loren. En dan te bedenken dat dit 
in dat jaar het enige broedgeval 
in Nederland was.

Voor zover ik weet, bestaan er nog geen uilenkasten bij 
Ons Buiten. Momenteel maak ik verschillende kasten. 
Deze hang ik op voor het broedseizoen begint. Er komt 
een uilenkast met IP-camera, accu en zonnepaneel, zo-
dat het leven in de kast gedurende het hele jaar bekeken 
kan worden met mobiel of op internet. 

Heb je interesse om een uilenkast te plaatsen in je tuin 
voor het broedseizoen begint? Dan help ik je graag ver-
der: Evert Schriek op Facebook Ons Buiten.

bronnen: Thymen de Groot / Verschenen in de Geaflecht 
van september 2000
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TIP!
Weet wat je 
plukt. Niet al-
les is eetbaar. 
Check voor 
alle informatie 
wildplukken.
nl. Echt heel 
handig en leer-
zaam. Naast 
informatie kun 
je er ook info 
vinden over 
workshops.  

Tips & Trends

WILDPLUKKEN
Het is binnenkort weer boekenweek. Het thema dit 
jaar is natuur. Leuk! De maker van het boek Wild-
plukken, Leoniek Bontje, kwam langs in Atheneum 
Nieuwscentrum. Ha, dat kwam goed uit. We waren 
net bezig met een etalage in te plannen voor de 
Boekenweek. Het leek haar leuk allemaal plantjes in 
de etalage te zetten. Maar zijn tijdens de boeken-
week in maart nog niet zoveel bruikbare planten. O 
ja, de brandnetel. Ook goed; een hele etalage vol 
met vaasjes met brandnetels. ‘We hebben het hier 
over natuur toch? Wat doe jij dan met brandnetels?’ 
vroeg ik aan Leoniek. ‘Ik kook de planten. Laat het 
vocht afkoelen en was er mijn haar mee.’ Wauw! En 
ze had me een bos rode glanzende krullen!
Interessant boekje dus. Nu ik dit schrijf, is het boekje 
nog niet verschenen, maar het schijnt boordevol re-
cepten te staan. Daar hebben we het dan misschien 
in het volgende nummer nog over.

Wildplukken
De Buitenkeuken. Recepten het jaar rond
Door Leoniek Bontje
Uitgeverij TERRA
22,50 euro

VERGETEN GROENTEN
Vergeten groenten zijn weer helemaal terug van 
wegggeweest. Groenten als pastinaak, peterseliewor-
tel, schorseneer, aardpeer en winterrammenas staan 
de laatste jaren weer op het menu van menig restau-
rant. Ze worden gebruikt als alternatief voor bekende 
kasgroenten, als courgettes, paprika’s en tomaten. 
Deze groenten hebben veelal hun volle smaak verloren 
door de kunstmatige manier van kweken. Dit boek 
staat vol bewaartips en recepten en het ‘onthult’ de 
geheimen van meer dan tien verschillende wortel- en 
knolgroenten. Dus: proef deze groenten. Ze zijn vol 
van smaak, supergezond, makkelijk te bereiden en 
vooral heel erg lekker.

Vergeten Groenten €12,99
Auteur: Marianna Buser

BETONTEGEL REVISITED
Heel Nederland ligt er vol mee: stukjes grijs beton 
van 30x30. We lopen er elke dag met miljoenen 
overheen. Ook op ons eigen park zijn er heel wat 
terrassen mee gelegd. Oud en vertrouwd, grijs, een 
beetje saai en vooral heel functioneel… Maar: wist 
je dat deze tegels, in navolging van laminaat en pvc, 
tegenwoordig voorzien kunnen worden van een digi-
tale toplaag? Bijvoorbeeld met een leuk patroon, of 
met een uitstraling van hout of natuursteen. Dat is 
weer eens wat anders. Bo-
vendien zijn de tegels prima 
schoon te houden en voor 
alle weertypes geschikt. 

Kijk voor meer voorbeelden 
op mbi.nl/primeur-geo-
proarte 

BETONTEGEL REVISITED

De Buitenkeuken. Recepten het jaar rond
Door Leoniek Bontje
Uitgeverij TERRA
22,50 euro
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Tips & Trends
TIP!
Voor meer 
tips, weetjes, 
ruilhandel of 
gewoon leuke 
nieuwtjes kijk 
je op face-
book.com/
ons-buiten. 
Hier kun je 
ook spul-
len, stekken, 
tegels, of an-
der spul dat 
je kwijt wilt 
aanbieden.   

k KURKEN 
Kijk, we trekken er nogal 
wat open tijdens de zomer. 
Menig fl es heeft tegen-
woordig geen kurk meer, 
maar een draaidop. Maar 
dat terzijde. Van die kurken 
kun je leuke naametiketjes 

maken om je zaailingen uit elkaar te houden. 
Niet weggooien dus, maar in een potje 
gooien, zodat je ze het jaar erop of meteen (ik 
bedoel dus niet meteen de fl es leeg drinken!!) 
de kurk op een lange satéprikker kunt druk-
ken. Met een marker schrijf je er de naam van 
het plantje op. Zijn we ook nog duurzaam als 
we dat allemaal doen. 

WINNAAR BOEK DE WILDE STAD
Dank voor alle inzendingen! Maar er was helaas maar 
één boek te verloten. De winnaar is geworden…. 
Cissy van den Broek: gefeliciteerd! En de rest van de 
inzenders: wees niet al te teleurgesteld. Het boek is 
gewoon te koop in de winkel. Maar vooruit, we ver-
loten nog een leuk boekje: De kat in De Wilde Stad, 
een beestachtige ode aan Amsterdam, geschreven 
door Koos de Wilt. Abatutu, de kat die de hoofdrol 
speelt in De Wilde Stad, vertelt in dit boekje over zijn 
ontmoetingen met andere dieren in de stad. Ook weer 
met prachtige foto’s.

Wil je dit boekje winnen? Stuur dan je naam en adres 
naar marinkouwenberg@gmail.com

BANKJESCOLLECTIEF
Ze noemen het het grootste openluchtcafé ter wereld: 
via bankjescollectief.nl vind je bankjes voor de deur 
van buurtbewoners waarop je kunt aanschuiven. Elke 
eerste zondag van de maand, van mei tot oktober. Er 
is altijd een thema, dat varieert van breien tot paatjes-
voetbal, van knikkeren tot kleding ruilen. Je kunt ook 
een eigen bankje openen. Leuk voor Ons Buiten? Zo 
trek je zeker bezoekers van buiten!

ZELFGEMAAKT KACHELTJE
Met dit kacheltje kun je heel goedkoop je tuinhuis ver-
warmen. Hoe maak je het? Zet een plantenpot omge-
keerd op een bakblik, of op twee stapeltjes tegeltjes. 
Daartussen zet je vier waxinelichtjes. In het gat van de 
pot hang je een bout met sluitring, zodat er geen lucht 
uit kan ontsnappen. Hieroverheen zet je een grotere 
pot waarvan het gat wel openblijft. Als de waxinelicht-
jes branden, worden de potten heel heet. Hierdoor 
ontstaat er door de opstelling een heteluchtstroom.

Wil je zien hoe je dit kacheltje maakt? Kijk op 
tinyhouselistings.com/a-dy-tiny-house-heater.
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ONDER REDACTIE VAN MAARTJE KOUWENBERG356

JEREZ
Waar ging het mis? Wat is er gebeurd? Waarom zit ik nu 
met een peperdure villa op Mallorca opgescheept? 
Ja Maartje?
Door de sherry ben ik bang. Ja echt. Het is de schuld 
van de sherry.
We gaan het even reconstrueren. 
Na de  kerstdagen, na de verjaardag van de man, na 
de verjaardag van de broer, na het flitsende oud-en-
nieuwfeest waarvan ik om half zeven in de ochtend 
thuiskwam, en na de nieuwjaarslunch met bubbels een 
paar uur later, had ik het helemaal gehad met alles en 
iedereen, maar vooral met de alcohol. Nooooooit meer 
drinken was het eerste wat ik dacht toen ik op 2 janu-
ari met een bonzend hoofd wakker werd. Nooit werd al 
snel afgezwakt naar een maand. Want nooit meer is best 
lang. Dus het werd de maand januari geen drup alcohol. 
Oké: so far so good.
De eerste dagen waren heerlijk. Maar al snel werd het 
leven vreselijk saai. Teruggetrokken leefde ik op potten 
thee. Ik sprak met niemand meer af, want thee met twee 
vind ik nog veel saaier. Moedig bleef ik elke ochtend de 
slowjuicer gebruiken voor de meest gezonde sapjes. En 
ja, ik voelde me wel heel fris en fruitig. En ja: ik kreeg 
ook daadwerkelijk te horen hoe goed ik eruitzag. Echt. 
Alsof ik rest van het jaar een verschrikkelijke verschijn-
ing ben...
Om de sleur te doorbreken, ging ik veel naar de bios-
coop. Niet ’s avonds, want door de saaiheid aangetast 
lag ik al na het achtuurjournaal in bed. Nee, ik ging fijn 
overdag. Met de rest van belegen vrouwelijk Amsterdam.
Ik dwaal af.
De zevende film die ik die maand zag, was Call me by 
your name. Wauw, wat een heerlijke film. Noord-Italië, 
een prachtig groot landhuis met een reusachtige tuin 

waar altijd de zon schijnt. Veel mensen die altijd buiten 
eten met heel veel flessen witte wijn. Seks met een per-
zik, en ook fijn: er werd aan een stuk door gerookt. 
Toen ik buiten kwam, was de toon gezet. Het grote ver-
langen was begonnen. Het grote verlangen naar een glas 
gevuld met iets alcoholisch. Eerst verlangde ik naar grote 
glazen koud bier. Daarna werden het witte wijnen. Al die 
heerlijke witte wijnen, de bourgognes, de gewurztrami-
ners, die verrukkelijke Toscaanse rode. Ik kon niet meer 
stoppen, de hele dag door dacht ik aan drank. Alles ging 
over drank, elke opmerking had iets met drank van doen.
Maar ik mocht geen alcohol. Want dat had ik nu eenmaal 
met mezelf afgesproken. 
Het was koud naar rotweer. Bij het Athenaeum Nieuws-
centrum (waar ik werk) stond ik constant in de kou. De 
wind waaide naar binnen. Kranten waaiden weg. 
Toen kwam het andere grote verlangen. De zon.
Warmte. Zon, zee drank. Parasols, slippers met 
roodgelakte teennagels, felgekleurde badhanddoeken. 
Het verlangen naar de zon werd zelfs zo erg, dat ik in de 
biologische winkel waar ik mijn groente en fruit voor de 
gezonde drankjes koop, zelfs in een paar pannenlappen 
kleine mini-strandlakens zag. Ik kocht ze onmiddellijk.
Bier en witte wijn verdwenen op de achtergrond. Cock-
tails kwamen in zicht. Cocktails!
Zon en een cocktail.
Doordat mijn interesse gereduceerd was tot alcohol, 
bladerde ik in mijn winkel alleen nog in tijdschriften die 
daar over gingen. Noble Rot, geweldig tijdschrift over 
wijn, Hot Rum Cow, over bier, wijn en sterke drank en de 
allerfijnste en prachtig gefotografeerde Gather Journal. 
Deze laatste gaat over eten en drinken. Over voorge-
recht, hoofdgerecht, toetje. Maar het allerinteressants, 
het aperitief. De cocktail en het hapje. De cocktail en 
het hapje. Het ging niet meer uit mijn hoofd. De cocktail 
en het hapje. Zodra ik weer zou mogen drinken, en dat 
kwam al weer verdomde dichtbij godzijdank, zou ik een 
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cocktail drinken. Een zelfgemaakte cocktail.
Man o man. Ik kreeg er zo’n zin in! Op naar Duikelman 
voor een cocktailshaker en een barmaatje, oftewel: een 
cocktail maatbeker voor de juiste dosering.
Nu nog een week. De shaker zette ik midden op tafel, en 
de pannenlappen hing ik boven het aanrecht. Zon, drank. 
Ik hoefde me maar om te draaien: zon en weer naar de 
tafel: drank.
Met in gedachten de film kwam ik uit bij de Silk Screen 
Cocktail. Wauw. De naam alleen al!
Er moet gin in, sherry (sherry!), limoensap, muntsiroop en 
een pietsje zout.
Er werd gin gehaald. Jeetje, dat is nog niet eens mak-
kelijk. Er zijn zo veel soorten! Er werd sherry gehaald. 
Er werd gegoogeld. Er werd gezocht naar sherry. Welke 
soorten heb je? Smaken? Fino sherry moest ik hebben.
En ja jongens, jullie denken: waar gaat dit heen! Waar 
gaat dit heen inderdaad? Nou, kijk, ik zat dus op de 
computer te zoeken naar sherry, en toen kwam ik in 

Spanje terecht en omdat ik de zon wilde voelen, kwam ik 
bij vakantiehuizen terecht. En toen zag ik een huis. Een 
prachtig groot huis. Met een hele grote tuin met palm-
bomen. Met een gigantisch groot overdekt terras. Met 
rotan stoelen! Met een cocktailtafeltje. De film stroomde 
weer door mijn aderen, de drank ook al weer bijna. Nog 
één dag! 
Op 1 februari zit ik achter de computer. Ik ben in de film. 
Ik zit op het terras. Het is een uurtje of vijf. Mijn huid gloeit 
nog na van de zon. De handdoeken hangen te drogen 
aan de waslijn, en ik zit op zo’n rotanstoel met in mijn 

hand, ja natuurlijk, de vermaarde Silk Screen Cocktail. 
En toen drukte ik op de knop, en maakte het geld over... 
Nu zit ik dus met een peperdure villa in Mallorca, en ik 
heb de vliegtickets nog niet eens. Want oei: waar moet ik 
die in hemelsnaam van betalen?
Maar goddank. 
Ik mag weer drinken!
En dat gaan we dan maar snel doen. Lekker binnen 
cocktails shaken en de zomer voelen. En straks heerlijk 
in ons tuintje. Met siroop van versgeplukte munt die we 
natuurlijk allemaal in onze tuin hebben groeien. 

Silk Screen Cocktail met White anchovy soldiers
De cocktail staat in het Amerikaanse tijdschrift Gather  
journal. Vandaar ook Amerikaanse maten: oz = ounches 
en 1 oz is ongeveer 30 gram. Als je een barmaatje heb,t 
geeft dat precies aan hoeveel 1 oz is.

Voor 1 cocktail:
1 oz dry gin 
1 oz Fino sherry
1 oz munt siroop
¾ oz limoensap
pietsje zout
ijsblokjes

Eerst maken we de muntsiroop. Doe 250 ml water in een 
steelpannetje. Breng aan de kook. Haal van het vuur en 
doe er een handvol muntblaadjes bij. Laat 10 minuutjes 
trekken. Zeef het vocht en zet het weer op het vuur. Doe 
er 250 gram suiker bij.  Verhit en roer tot de suiker hele-
maal is opgelost. Laat helemaal afkoelen. Nou aan de 
slag. Doe een handvol ijsblokjes in de shaker. Giet de gin, 
sherry, muntsiroop en het limoensap in de beker. Pietsje 
zout erbij. Deksel erop en shaken maar! Schenk in een 
coupe. Drink!

Voor erbij: toast met ansjovis en een groene peper
scheut olijfolie
8 shishito pepers
8 verse ansjovisfilets
zout 
4 witte boterhammen 

Verhit de olie en bak de peper. Let wel: deze pepers zijn 
volstrekt niet scherp. Ik koop ze op de markt, maar mijn 
Spanjaard verkoopt ze ook. De pepers moeten bruin 
kleuren in de olie. Leg apart. Bak de visjes in de olie van 
de pepers, bestrooi met wat zout.
Haal de korsten van het geroosterde brood en snij ze in 
repen. Net zo breed dat er een peper en ansjovis op past. 
Pak een peper, druk die een beetje plat op het soldaatje 
(reep brood), ansjovis erop. Hap! En dan weer een slok.

Gather Journal
Athenaeum Nieuwscentrum
19,90 euro
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Onze nieuwe voorzitter



  april 2018 | Ons Buiten    25

Hanneke Weber is een ras-Amsterdamse; ze is ge-
boren op het Mercatorplein. Ze heeft twee uit huis 
wonende zonen. Naast haar baan bij een grote bank, 
heeft ze er nu een dikke baan als vrijwilligster bij. 

‘Ik ben graag druk, vind het leuk om veel 
te doen. Ik ben alleenstaand, de kinderen 
zijn al de deur uit en ik vind het gezellig 
om veel mensen om me heen te hebben en 

te zien. Verder ben ik ook creatief; ik mag graag uren 
mozaieken en tuinieren. In Almere heb ik eenentwin-
tig jaar een tuin gehad bij mijn huis, en sinds vijf jaar 
heb ik een tuin op Ons Buiten. Toen de kinderen de 
deur uitgingen, wilde ik niet in Almere blijven. De 
school, clubjes, en het op en neer rijden met en voor de 
kinderen hield op, dus ik besloot een huis te zoeken in 
Amsterdam. Ik fietste op mijn 
dienstfiets naar het Sint Lucas 
Andreas Ziekenhuis om een 
offerte af te leveren voor mijn 
werkgever, en zag meteen: hier 
wil ik wonen. Er was toen een bouwproject in Bos en 
Lommer aan de gang en ik ben doorgefietst naar de 
makelaar. Die verzekerde me dat ik meteen iets moest 
roepen, want de woningen gingen als warme broodjes 
over de toonbank. Ik riep dat ik iets wilde wat niet op 
het zuiden was, want ik dat had ik in Almere ook en 
al mijn houtwerk verschoot van kleur. ‘Ik heb er een 
op het oosten,’ zei de makelaar en ik zei ‘Doe maar’. 
Ik vroeg me nog even af wat ik gedaan had, maar ik 
greep toch de kans, want anders kwam ik Amsterdam 
niet meer in, met al die hoge huizenprijzen. Ik liet mijn 
tuin in Almere achter. Toen ik eenmaal hier bloembak-
ken op straat ging adopteren, drong het tot me door: 
iets gaat hier niet goed. Mijn balkon was inmiddels 
een jungle, dus dit was duidelijk: ik moest een tuin. Zo 
belandde ik op Ons Buiten. En ik vind het heerlijk om 
na een drukke dag op mijn knieën in de prut en de klei 

We willen de huidige 
koers niet overhoop halen
Hanneke Weber is in de geschiedenis van tuinpark Ons Buiten de eerste 
vrouwelijke voorzitter. Dat vraagt om een nadere kennismaking. In de 
motivatiebrieven van de voorzitters konden we al lezen hoe gedreven 
ze is. Maar voor wie nog niet helemaal weet wie ze is en wat ze zoal 
doet in het dagelijks leven: nog even een kleine introductie.

te zitten. Mijn jongste zoon is timmerman en net voor 
zichzelf begonnen. Dus hij is mijn huisje aan het op-
knappen - als hij tijd heeft, want hij heeft het heel druk, 
Dus in het voorjaar kan ik na wat sop- en schilderwerk 
intrekken. Wat betreft de koers van het bestuur is het 
fijn dat we met een fris nieuw bestuur beginnen. Henkie 
is als blijvend bestuurslid de man die de historie goed 
vertegenwoordigt, waar ik heel blij mee ben. We gaan 
op zich niet heel veel veranderen. Wel hebben wel een 
paar prioriteiten. We willen graag de infrastructuur van 
internet op het park verbeteren. Als er bijvoorbeeld op 
de deadlinedag van de baggerbriefjes heel veel mail 
tegelijk binnenkomt, ontploft de server hier. Dus daar 
gaan we hard aan werken. Hier hebben we gelukkig 
ook de financiële middelen voor. Dit kunnen de leden 
ook zien in de financiële overzichten die in dit nummer 

staan. Verder gaan we 
aan de slag met de 
nieuwe ideeën van de 
BOB, die door Hans 
Krijger tot leven zijn 

geroepen. Dat is eerst het Grootste Kabouterbos, en 
daarna volgen de andere projecten. Verder willen we 
de huidige koers niet overhoop halen. We hebben een 
prachtig park. We willen wel dat dingen duidelijk zijn, 
niet alleen nieuwe tuinders, maar ook voor mensen die 
hier al langer zitten. Nu is het bij somige zaken niet 
voor iedereen duidelijk hoe het werkt. Ook gaan wij 
niet over tot het afkopen van bepaalde taken, zoals dat 
misschien wel op andere parken gebeurt. We zijn een 
vereniging en dat houdt in dat iedereen zijn steentje 
bijdraagt. Veel mensen zijn in hun dagelijks leven al 
zo individueel bezig. Het lijkt me niet de bedoeling dat 
je je tuin oploopt, je hek achter je dichtdoet, en je voor 
het verenigingsleven afsluit. We zijn een groot park 
met veel gemeenschappelijke voorzieningen en het is 
mooi dat we dat met z’n allen onderhouden.’

TOEN IK BLOEMBAKKEN OP STRAAT 
GING ADOPTEREN, DACHT IK: IETS 
GAAT HIER NIET GOED

TEKST: SONJA BIJENHOF & LIESBETH MEKERT
FOTO: JEROEN SCHEELINGS
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Oranje ondersnavel; dat moet een ijsvogel vrouwtje zijn



Op zaterdag 22 en 
zondag 23 januari 
2018 deden kinderen 
van Ons Buiten en 

andere Amsterdammertjes mee 
met de Nationale Tuinvogeltel-
ling die wordt georganiseerd 
door de Vogelbescherming. Op 
ons tuinpark is op elk van die 
dagen in een half uur een bonte 
verzameling vogels gespot en 
geteld. Heel gewone vogels zoals 
eksters, halsbandparkieten, en 
wilde eenden. Een feest voor de 
kleinste vogeltellertjes die blij 
zijn met iedere vogel. Er zijn ook 
minder gewone vogels gespot, 
zoals heggenmus, vink, groen-
ling, bonte specht, pimpelmees, 
koolmees, putter en boomklever. 
Al een stuk moeilijker om goed 
te bekijken en van de juiste naam 
te voorzien. Wat direct opvalt aan 
de aantallen, is dat het per dag 
nogal kan verschillen. De ene dag 
heb je meer geluk dan de andere 
en dat maakt vogelen ook zo 
spannend. De kinderen vonden 
het in elk geval prachtig om mee 
te maken en willen graag meer 
doen voor de vogels. Nestkasten 
ophangen en gedoseerd voeren 

natuurlijk, met potten vogelpin-
dakaas, pindaslingers, vetbollen 
en zonnebloempitten.

Stronkenstapels
Je kunt de vogels ook helpen door 
slim gebruik te maken van na-
tuurlijk materiaal. Een overschot 
aan takken en stronken wordt 
momenteel door de vijfenzestig-
plus-ploeg gebruikt om stronken-
stapels te maken en te verbreden. 
Die stronken zullen op termijn 
bevolkt worden door insecten. 
Insectenlarven en volwassen 
insecten zijn een belangrijke 
voedselbron voor insecteneters: 
veelal vogels met een kleine 
of grotere spitse snavel, zoals 
mezen en spechten. Er is in de 

vrije natuur nooit een overschot 
aan voedsel - zo zie je spechten 
af en toe verwoede pogingen 
doen insectenlarven te vinden in 
houten wanden en het dakbeschot 
van tuinhuisjes en schuurtjes op 
Ons Buiten. Prachtig om te zien, 

Woonruimte gezocht

TEKST: ERIK HOOIJBERG
BEELD: GERRIT MEIJER (FOTO’S VOLGENDE PAGINA) HANS KRIJGER (ILLUSTRATIE)

maar misschien minder leuk voor 
de tuinder.

Amsterdamse ijsvogels
Dankzij de recente winterstorm 
zijn er heel veel statige bomen 
omgewaaid. Maar helaas allemaal 
op de verkeerde plek. Waren er 
maar een paar bomen omgewaaid 
aan het water van de Westsingel 
of de Zuidsingel. De wortelklui-
ten daarvan kunnen uitstekend 
dienst doen als broedgelegenheid 
voor oeverzwaluwen en ijsvogels. 
De ijsvogel is een echte viseter 
die er voor Nederlandse begrip-
pen tamelijk exotisch uitziet. 
Met zijn stralend blauwe tot 
blauwgroene rug- en kopveren, 
goudgele keel en roodbruine buik 

een genot om te zien. Volgens 
de vogelboekjes Zien is kennen! 
en Vogels die men kennen moet 
hebben we het hier over zeldzame 
broedvogels. Niettemin, ook op 
Ons Buiten, de Oeverlanden en 
rond de Nieuwe Meer zijn ze 
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DE IJSVOGEL IS EEN ECHTE VISETER DIE 
ER VOOR NEDERLANDSE BEGRIPPEN 
TAMELIJK EXOTISCH UITZIET

Ook in de winter zijn er allerlei activiteiten op ons tuinpark. 
Zo werden er in januari op twee dagen vogels geteld. 
Koud? Misschien. Maar ook heel erg leuk om te doen. Erik 
Hooijberg vertelt wat voor vogels er zoal op Ons Buiten 
voorkomen en wat we kunnen doen om meer ijsvogels aan 
te trekken.



Natuurlijk Tuinieren

28   Ons Buiten | april 2018 

TUINVOGELTELLING ONS BUITEN 2018 

VOGELSOORT   ZATERDAG       ZONDAG
Boomklever  1 0
Buizerd   0 1
Ekster   6 6
Gaai   0 2
Groenling  13 4
Grote bonte specht    0 2
Halsbandparkiet  1 9
Heggenmus  2 0
Houtduif  2 1
Huismus  0 1
Kauw   3 0
Koolmees  9 11
Meerkoet  0 7
Merel   1 3
Pimpelmees  6 5
Putter   0 4
Spreeuw  20 8
Stadsduif  0 8
Vink   1 3
Wilde eend  8 12
Winterkoning  1 0
Zilvermeeuw  2 2
Zwarte kraai  4 6

IJSVOGELFEITJES

Wetenschappelijke naam: Alcedo atthis
Verschil man-vrouw: man zwarte snavel, vrouw 
roodoranje op onder snavel
Broedtijd: maart-augustus
Duur nestgang graven: 4-10 dagen 
Broedsels per jaar normaal: 2, soms 3, zelden 4
Eieren: 4-8 per legsel
Broedduur: 18-21 dagen
Tijd tot uitvliegen: 25-27 dagen, meestal 26 dagen 
Broedsucces: per paar 6-14 jongen die uitvliegen
Jonge ijsvogel: duidelijk kortere snavel met wit puntje, 
donkere pootjes, doff er verenkleed op borst.
Leeftijd: gemiddeld 2 jaar

IJSVOGELFEITJES
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te vinden. Zelf heb ik ze zien 
vliegen boven de Zuidsingel 
en bij het meer. Anderen heb ik 
horen vertellen over nestelende 
ijsvogels in wortelkluiten tegeno-
ver het tuinpark, nabij het gemaal. 
Die kluiten zijn nu verweerd en 
deels verlaten, maar toch.
De gemeente zegt op haar website 
het volgende: ‘In Amsterdam is 
het voorkomen van de ijsvogel 
beperkt tot de rustige uithoeken 
van de stad waar menselijke acti-
viteit gering is. De ijsvogel is de 
laatste jaren door de vele zachte 
winters toegenomen in Amster-

dam en in de stadsparken wordt 
de ijsvogel een steeds regelmati-
gere verschijning. Het aantal 
broedparen in Amsterdam wordt 
geschat op meer dan dertig. De 
ijsvogel heeft behoefte aan steile 
zandige, lemige en kleiige oevers 

om horizontale nestgangen in te 
graven. Bomen en struiken direct 
langs het water, liefst met over-
hangende takken, zijn essentieel 
als uitvalsbasis.’

De steile wand
Is het bouwen van een ijsvogel-
wand op een tuinpark in Amster-
dam niet een onbegonnen zaak, 
hoor ik tuinders denken. Nee 
hoor, tuinpark Nut en Genoegen 
heeft ook broedende ijsvogels. 
Ieder jaar weer loop ik er met 
mijn dochter en haar school-
vriendinnen vlak langs tijdens de 
avondvierdaagse. Vrijwilligers 
manen de wandelaars dan tot 
stilte. Elk jaar weer groeit er een 
nieuwe generatie ijsvogels op. 
Stamgasten worden ze daar ge-
noemd. Momenteel heeft de Vo-
gelbescherming weer een aantal 
camera’s actief die het liefdeslev-
en en broedgedrag van een aantal 
vogelsoorten op Beleef de lente in 
beeld brengen. Vorig jaar zijn er 
ook beelden gemaakt van broe-
dende ijsvogels die nog steeds 

te bekijken zijn via hun website. 
Leuk, denk ik dan, en nu wij. Het 
Landschap Noord-Holland heeft 
een brochure uitgegeven die we 
kunnen gebruiken om een steile 
wand te bouwen. Het afsteken 
van een oever is een van de mo-
gelijkheden, of het omtrekken van 
een grote boom. Geschikter voor 
Ons Buiten zijn het opwerpen 
van een grondwal of het plaatsen 
van een betonnen keerwand. De 
brochure geeft veel handige tips 
over opbouw en onderhoud. Ik 
heb goede hoop dat dit ook op 
Ons Buiten te realiseren is. Op 
groen@ons-buiten.nl kun je je 
aanmelden voor deze en andere 
groene activiteiten in het kader 
van natuurlijk tuinieren. Ik wens 
iedereen een mooi voorjaar.

Bronnen:
-amsterdam.nl/bestuur-organisatie/
volg-beleid/agenda-groen/flora-fau-
na/auna/vogels/ijsvogel/
-landschapnoordholland.nl
-vogelbescherming.nl/beleefdelente

ELK JAAR WEER GROEIT ER 
EEN NIEUWE GENERATIE 

IJSVOGELS OP 

Kort zwarte snavel met witte stip aan het einde; dat moet een juveniele ijsvogel zijn



Moestuinverhalen #3
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Anja Koelstra, sinds een jaar tuinder op Ons Buiten, is een moestuin 
begonnen. Pardon: twee moestuinen. Ze deelt graag haar begin-
nersfouten en –geluk (!) met haar medetuinders. Ellen Paanders, 
buurvrouw van Anja ‘in het echt’ deelt ook graag haar kennis met 
ons over planten, kruiden en stenen.

TEKST: ANJA KOELSTRA

De vergeten groenten 
staan weer op de 
(menu)kaart!

Het winterseizoen is nog niet voorbij, het 
is nog bar koud. Op het moment dat ik 
dit schrijf, vriest het ’s nachts nog tot -4 
°C. De weersverwachting laat zelfs -8 °C 

voor volgende week zien, maar daar wil ik nog even 
niet aan denken. 

Langzaam krijgt alles weer kleur 
De moestuin is, op twee zielige koolrestanten na, 
nog steeds in ruststand. Maar heel langzaam zijn er 
wel wat eerste tekenen van de lente op de tuin te be-
speuren. Die zijn vooral rondom de 
moestuin te zien, zoals de sneeu-
wklokjes, die met hun bleke kopjes 
half gebogen naar de grond turen. 
Het ziet er eigenlijk nog een beetje 
droevig uit. Nog niet echt overtui-
gend, maar het is in ieder geval al 
iets. De krokussen en de tulpen zullen snel volgen; 
zij geven wat meer kleur aan de natuur. Letterlijk en 
figuurlijk: kom maar door lente, je wordt met open 
armen ontvangen.

Nog een beetje geduld
Ondertussen krijg ik van mijn buurvrouw Ellen de 
zaaikalender toegeschoven. Hierin staat dat als je 

heel enthousiast bent, je alvast wat groenten kunt 
gaan voorzaaien. Dat moet dan wel onder glas in een 
kweekkas, of binnenshuis in potjes. Als je vroeg be-
gint, heb je alvast een goede start, en kun je de kleine 
plantjes meteen in de tuin plaatsen zodra de tem-
peratuur stijgt. Dat levert natuurlijk een grotere 
oogst op. Een voorsprong lijkt mij zeker aantrekkelijk, 
maar het lukt mij niet om extra ruimte vrij te maken 
in mijn keuken, de enige zonnige plek in mijn huis. 
En in mijn tuinhuis is het donker en vooral heel erg 
koud. De enige optie is nu om geduldig te wachten. 

En te wachten… Was het maar een 
spelletje, zoals Monopoly: je dob-
belt een paar keer en dan kom je vast 
op het vakje: ’Ga terug naar start’. 
Nee, zo werkt de natuur natuurlijk 
niet; hier gelden andere regels. 

Oer-Hollands
De winterperiode was wel een goed moment om op 
internet allerlei blogs en Facebookposts over moes-
tuinieren te lezen. De inspiratie spat er van alle kanten 
af. En er zijn zo veel berichten en foto’s met allerlei 
doorkliklinkjes, dat ik van de ene pagina naar de an-
dere flits. Opeens valt mijn oog op een woord dat ik 
weleens eerder heb gezien, maar ook snel weer kwijt 

DE MOESTUIN IS, OP 
WAT ZIELIGE KOLEN 
NA, NOG IN RUSTSTAND
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ben. Het is eigenlijk een beschrijving, het zijn de ‘ver-
geten groenten’. Ik stuit zelfs op een Stichting van de 
Vergeten Groenten, dit is geen grap. En ik vind vele 
Facebookpagina’s volgeschreven met tips hoe je deze 
groenten weer een nieuw leven kunt geven. En dat 
wil ik wel. Pastinaken, aardperen, schorseneren, witte 
radijsjes en meirapen zijn een paar groentesoorten uit 
de oude doos. Deze mogen nu vol trots weer op ons 
bord gereserveerd worden. 
Zaadjes en recepten zijn van latere zorg; ik moet 
eerst maar eens bedenken waar ik deze groenten ga 
kweken. Ik kijk (denkbeeldig) rond in mijn tuin 
waar ik bijvoorbeeld aardperen kan laten groeien. 
Het blijkt dat de aardpeer wel twee meter lang kan 
worden. Natuurlijk niet de aardpeer zelf, maar de 
plant. Verder heeft hij mooie gele bloemen; met een 
beetje fantasie een soort van zonnebloem. Een sy-
noniem voor de aardpeer is dan ook knolzonnebloem. 
De andere synoniemen zoals jeruzalemartisjok en 
topinamboer vind ik minder treffend. Maar what’s in 
a name. 
Witte radijsjes, pastinaken en schorseneren staan ook 
op mijn lijstje. Ik moet zeggen: het zijn niet de meest 
aantrekkelijke groenten, dus ergens snap ik ook wel 
waarom ze vergeten zijn. Maar ik vind het wel een 
mooie gedachte dat oer-Hollandse meesters zoals 
Rembrandt, Frans Hals en Van Gogh hier hoogst-
waarschijnlijk vele soepjes, salades en stamppotjes 
van gegeten hebben. Daar hebben ze vast en zeker een 
vleugje mierikswortel aan toegevoegd om het geheel 
wat pittiger te maken. Klinkt helemaal niet verkeerd, 
als je het mij vraagt.

Vergeet die groenten maar
Er is dus genoeg inspiratie. En waar een wil is, is een 
weg, dus ik vind vast nog wel wat ruimte in mijn tuin. 
Maar het wordt wel passen en meten, want zoveel 

IK MOET ZEGGEN: HET ZIJN NIET DE MEEST 
AANTREKKELIJKE GROENTEN, DUS ERGENS SNAP 

IK OOK WEL WAAROM ZE VERGETEN ZIJN

Moestuinverhalen #3
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Ellen Paanen, tuin 253

De lente is wel de meest magische tijd van het jaar. 
De oprijzende energie doet alles met kracht uit 
de grond herrijzen. Gulzig naar het zonlicht baant 

het zich onbegrensd een weg naar boven. Alles wat leeft, 
wordt wakker en wie nog in een sluimerige winterslaap 
verzonken is, wordt wel door de vogels gewekt. De eerste 
hommel zoemt langs en dat hele kleine wezentje met z’n 
mooie donzige pakje aan vervult je van blijdschap. In de 
tuin moet ineens alles tegelijk gebeuren en je kunt en wilt 
er niets van missen, als de knoppen aan de bomen op uit-
barsten staan. Opgetogen van vreugde bij het zien van het 
eerste koolwitje dat vrolijk op zoek gaat naar een bloem. 
De energie van de lente is zo sterk en omhullend, omdat 
het leven weer wordt doorgegeven en wordt gevoed. Dit 
proces is ook heel goed bij mensen merkbaar. Omdat wij 
ook allemaal meeliften met deze opstijgende kracht, is de 
lente bijvoorbeeld de beste tijd als je een bedrijf wilt star-
ten. Lente betekent groei en dat werkt in veel van onze  ac-
tiviteiten door. Ook in je lichaam is dit voelbaar. De kracht 
van de zon doet ons goed: deze laat ons weer lachen. Al 
onze zintuigen worden verscherpt en we zijn alerter, we 
maken weer plannen. Kortom: we zijn eindelijk uit die lan-
ge winterslaap ontwaakt. Wat mij betreft: mouwen opstro-
pen en aan de slag in mijn eigen groene oase. Veel werk 
te doen, in samenwerking met planten, insecten en vogels 
en verder elk zoemend, kruipend en sluipend volkje dat ik 
naar de tuin wil lokken. We gaan er met z’n allen voor zor-
gen dat het tuinleven een bijdrage levert aan eco-biodiver-
siteit. Heel hard nodig met de toenemende verstedelijking. 
 
BERGKRISTAL (DEEL 2)
Bergkristallen komen uit het diepste van de aarde. Ze dra-
gen miljoenen en miljoenen jaren opgeslagen oerinforma-
tie en aarde-energie in zich. Daarom zijn kristallen ware 
lichtwezens. Dit aardelicht schenkt ons inzicht in de die-
pere lagen van ons bewustzijn. En de energie centreert en 
is werkzaam zowel op het fysieke, emotionele, mentale en 
spirituele lichaam. Bergkristal zuivert, en brengt yin-yang-
energie weer in balans. Wil je een persoonlijke kristal aan-
schaffen, dan raad ik je aan om daar net zo lang naar te 
zoeken totdat je een kristal tegenkomt dat goed voelt. Dit 
hoeft niet per se mooi te zijn. Sommige kristallen spreken 
je meteen aan; misschien is het de vorm, maar meestal is 
het de energie van dat kristal dat gelijk iets met je doet als 
je het vasthoudt. 
Bergkristallen kun je het beste kopen op een mineralen-
beurs - vaak voor een zeer redelijke prijs. Maar je kunt ook 
terecht in mineralenwinkeltjes en dikwijls op een markt. 
Er is op het Waterlooplein een stal die vaak (voor mij dan) 
hele aantrekkelijke kristallen verkoopt voor een redelijke 
prijs. Als je meer wilt weten over kristallen, dan raad ik je 
het boekje Werken met bergkristallen aan, van  André Pas-
sé. Het is een boekje uit de ankertje serie nr. 247. Duik in 
de wereld van de kristallen en voel eens een tijdje wat het 
kristal met je doet. In het volgende nummer leg ik uit hoe 
je jouw persoonlijke kristal kunt programmeren, hoe je het 
kunt reinigen en opladen. Succes met de zoektocht.

zonnige plekken heb ik niet meer beschikbaar. Ik zou 
een aantal horizontale bakken aan de zuidkant van 
mijn tuinhuis kunnen bevestigen. Dat idee viel mij 
spontaan te binnen toen ik op een zonnige dag in de 
tuin rondliep. Misschien werkt dat ook demotiverend 
voor de naaktslakken, want die houden zich hopelijk 
alleen bezig met de offerplantjes op de bodem. De 
kans is natuurlijk wel aanwezig dat ze mijn horizon-
tale moestuin op termijn gaan ontdekken - het zou mij 
zelfs verbazen als ze dat niet doen - maar dat mag de 
(voor)pret niet drukken. En volgens een oud gezegde: 
als je het niet probeert, komt er ook niks van. Of in 
termen van groenten te spreken: als de rapen gaar zijn, 
wordt het weer tijd om de eigen boontjes te doppen. 
Ondertussen kijk ik met verlangen uit naar de lente 
en de zomer, waarin de naaktslakken letterlijk mijn 
groenten vergeten.
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Bestuursinformatie

AGENDA 116E ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
VOLKSTUINPARK ONS BUITEN 12 MEI 2018

1.  Opening

2.  Vaststellen agenda

3.  Verslag 115e alv van 18 november 2017

4.  Ingekomen stukken

5.  Mededelingen

6.  Verslag over 2017 (inclusief financieel ver- 
     slag en verslag van de kascommissie)

7.  Verslag Commissie Behoud Ons Buiten  
     (BOB) en plannen 2018

8.  Natuurlijk tuinieren, heggen en hagen,  
     algemene verfraaiing

9.  Benoeming kascommissie
     De leden van de kascommissie worden  
     voor een periode van drie jaar benoemd.

     Schema aftreden leden kascommissie
     Hans Drenth 2018
     Judith Mellema 2019
     Janny Dillen 2020

10. Benoeming afgevaardigden naar de Bond 
      sraadvergaderingen
      De afgevaardigden worden voor een  
      periode van drie jaar benoemd. Na afloop  
      van deze benoemingsperiode kunnen  
      afgevaardigden worden herbenoemd.

      Schema aftreden afgevaardigden
      Bieneke Ruitinga 2018
      Erik Hooijberg 2018
      Hans Krijger 2019

11. Aankondiging Bondsraadvergadering juni  
      2018

12. Rondvraag

13. Sluiting

Het bestuur nodigt zijn 
leden en overige geïn-
teresseerden uit om de 

116e algemene ledenvergadering 
(alv) van tuinpark Ons Buiten bij 
te wonen. De vergadering vindt 
plaats op zaterdagmiddag 12 mei 
2018 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 schrif-
telijk 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 machti-
gingsformulier. Dit formulier moet 
je dan uiterlijk een half uur voor 
aanvang van de vergadering aan 
de secretaris overhandigen. Het 
machtigingsformulier ligt in de 
kantine en u kunt het ook vinden 
op de website van Ons Buiten.
Tijdens de vergadering is de kan-
tine gesloten. Denkt u eraan om 
uw mobiele telefoon uit te zetten?

In deze glossy staan de stukken voor de algemene 
ledenvergadering: de begroting, de jaarcijfers, het ver-
slag van de jaarvergadering en de notulen. Het is de 

laatste keer dat we deze stukken in de glossy opnemen. 
Voortaan worden deze stukken uitsluitend nog per e-mail 
verzonden naar het e-mailadres van degene op wiens 
naam de tuin staat geregistreerd. Dit heeft te maken met 
de nieuwe privacywetgeving die binnenkort van kracht is.
Iedere tuinder moet er dus voor zorgen dat zijn e-mailadres 
bekend is bij de ledenadministratie van Ons Buiten en dus 
ook bij de Bond van Volkstuinders.
Een uitzondering wordt gemaakt voor een paar oudere 
tuinders van wie bekend is bij het bestuur dat zij niet over 
een e-mailadres beschikken. Deze tuinders ontvangen 
vervolgens de stukken separaat per post.

Ook binnen tuinparkenland rukt de vooruitgang op, wat 
onder andere inhoudt dat tuinpark Ons Buiten en de BVV 
voor het overgrote deel per e-mail zullen communiceren. 
We zijn dit jaar begonnen met de jaarnota’s. Deze zijn 
vanuit het bondsbureau van de BVV gestuurd, uit naam 
van Ons Buiten. Naar nu blijkt, zijn een aantal nota’s in de 
spamboxen van tuinders terechtgekomen. Het opnieuw 
versturen van de nota’s heeft veel extra werk veroorzaakt. 
Het is daarom belangrijk dat iedere tuinder af en toe zijn 
spambox naloopt, om te kijken of er wellicht e-mail in zit 
van de BVV of van Ons Buiten. Als dat het geval is, kun 
je in de meeste gevallen voorkomen dat de e-mail weer 
in de spam terechtkomt. Dit doe je door de afzender te 
markeren als een goede afzender.

Namens het bestuur, 
Hanneke Weber, voorzitter en interim-penningmeester

PRIVACYWETGEVING EN BERICHTGEVING VANUIT HET BESTUUR

E-MAILVERKEER
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Opening
Interim-voorzitter Erik Hooijberg opent de vergadering. Hij 
kondigt aan dat de witte stembiljetten die zijn uitgedeeld 
niet gebruikt zullen worden, omdat sommige tuinders er 
twee hebben gekregen. Er mag per tuin maar één stem-
biljet worden gegeven. Er worden nu nieuwe groene en 
roze stembiljetten gemaakt.

Verslag van de 114e alv van 6 mei 2017
Het verslag wordt zonder opmerkingen of vragen vast-
gesteld.

Ingekomen stukken
Er is een brief gekomen van de Bond van Volkstuinders 
(BVV) over de fi nanciën, waarin Bondspenningmeester 
Barend Coppens het Ons Buitenbestuur complimenteert 
met de gezonde fi nanciële situatie. Verder  is er een ver-
zoek van een tuinder gekomen om aan de gemeente te 
vragen om een geluidswal aan te leggen naast de snelweg. 
De secretaris heeft haar geantwoord dat zo’n verzoek nu 
niet zoveel zin heeft, omdat er in het kader van Zuidasdok 
tot 2030 gewerkt wordt aan de infrastructuur tussen Am-
sterdam en Schiphol. In een later stadium zal Ons Buiten 
zo’n verzoek zeker willen inwilligen.

Glossy-aspiranten
Het bestuur vindt dat aspirant-leden niet langer verplicht 
kunnen worden om een abonnement te nemen op onze 
glossy. Ze zullen uiteraard wel aangemoedigd worden een 
abonnement op ons mooie kwartaalblad te nemen, zodat 
de drukkosten niet te hoog oplopen. De vergadering stemt 
hiermee in.

MEDEDELINGEN

Beheerder
Na het overlijden van Piet Broerse is er een profi elschets 
gemaakt voor een nieuwe beheerder. René van Deinsen 
heeft zich hierna gemeld als kandidaat. Het bestuur stelt 
hem graag als geschikte, nieuwe beheerder aan de verga-
dering voor. Hier wordt met applaus op gereageerd. 

Nieuw bestuur kantinecommissie
Omdat kantinecommissievoorzitter Paul Jansen heeft 
aangegeven dat na vele jaren nu de tijd is aangebroken 
het stokje door te geven, is er gezocht naar een opvolger. 
Mark en Aretha Hulsman en Nancy Riechelmann zijn be-
reid gevonden de taken van Paul over te nemen. Er zal 
sprake zijn van een vloeiende overgang. Tot 1 maart blijft 
Paul de nieuwe beheerders ondersteunen. 

Financiën
De fi nanciële administratie van 2016 is ingeleverd bij de 
BVV en daar ingevoerd in het systeem Afas. Omdat Ons 
Buiten met een ander digitaal boekhoudsysteem werkte, 
moeten de fi nanciële gegevens van 2017 nog ingevoerd 

worden. Nu de boekhouding van de tuinparken door de 
BVV gedaan kan worden, is de vacature voor een tweede 
penningmeester vervallen. Penningmeester Hanneke We-
ber wordt nog wel bijgestaan door een fi nancieel team, dat 
bestaat uit Roel Wessels, Ivonne Diekema en Atie Sollard. 

Inbraken en winterbewoning
Vooral in oktober is er weer regelmatig ingebroken, wat tot 
onrust heeft geleid. De interim-voorzitter adviseert ieder-
een om waardevolle spullen in de winter niet op de tuin 
achter te laten. Ook goed hang-en-sluitwerk is belang-
rijk. Er zijn verzoeken binnengekomen voor winterbewo-
ning, waardoor inbraken teruggedrongen zouden kunnen 
worden. Winterbewoning had het bestuur voor 15 septem-
ber met de BVV moeten regelen. De verzoeken kwamen na 
die datum binnen. Er wordt een dia geprojecteerd waarop 
alle BVV-voorwaarden voor winterbewoning staan. Dat zijn 
er nogal wat. 

Jaarnota’s
De BVV kan ook de jaarnota’s gaan versturen voor Ons 
Buiten. Het bestuur heeft nog niet besloten of het dit werk 
uit handen wil geven. Hierover wordt nog met de BVV over-
legd. 

Samenstelling bestuur
Het bestuur is compleet. Het bestuur heeft besloten een 
vicevoorzitter te benoemen. Erik Hooijberg heeft aange-
geven die taak op zich te willen nemen. Dit wordt met ap-
plaus begroet. 

Commissie Behoud Ons Buiten (BOB)
In april 2016 is de commissie Behoud Ons Buiten (BOB) 
nieuw leven ingeblazen. Dit gebeurde vooral omdat er in de 
eerste versie van het woningbouwplan Koers 2025 weer 
woningen gepland stonden op de noordelijke Oeverlan-
den. In de tweede versie van Koers 2025 waren de wonin-
gen weer verdwenen. Maar bij bouwsteen 2017 staat nog 
steeds: “Ons Buiten verplaatsen of optimaliseren.” Dit laat-
ste houdt in dat veel meer Amsterdammers gebruik moe-
ten kunnen maken van ons tuinpark. Omdat we dit jaar 
nog actiever aan de slag willen gaan met het medegebruik, 
zoekt de BOB nieuwe leden. Hierop melden zich Jean-
nette Jonker (tuin 104), mevrouw M. Groenewegen (tuin 
180), Maarten Cox (tuin 21), mevrouw Lie (tuin 41) aan. De 
vergadering laat met applaus weten hun aanmelding toe te 
juichen. Hans Krijger wijst erop dat het belangrijk is dat we 
de ontwikkelingen rond ruimtelijke ordening in Amsterdam 
goed blijven volgen. We zijn in 2016 drie keer bij de com-
missie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad wezen 
inspreken. Ook schreven we een raadsadres. Op een op-
merking van een tuinder dat er 300.000 woningen gepland 
zijn in de metropool Amsterdam, reageert de secretaris 
met de mededeling dat de metropool Amsterdam groter is 
dan de gemeente Amsterdam, waar naar verwachting tot 
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2040 100.000 nieuwe huizen bij gebouwd zullen worden.

Tuincontrole, baggeren, mentoren, woekerplanten
De interim-voorzitter meldt dat alle tuinen jaarlijks worden 
gecontroleerd. Dit jaar kregen 15 tuinders een brief, omdat 
hun tuin verwaarloosd was, of omdat er woekerplanten 
waren aangetroff en. Binnen een bepaalde tijd moet het 
achterstallige onderhoud zijn weggewerkt. Verder is het 
hem opgevallen dat er veel tuinen zijn met een hoge 
groene beplanting, ook als heg. Dat is niet de bedoeling; 
je moet ook tuinen in kunnen kijken. Hij bekijkt met Jo-
chem Udo welke regels er vanuit de BVV zijn voor heggen 
en hagen. In een van de volgende glossy’s wordt verslag 
uitgebracht van het onderzoek naar regels omtrent be-
strating, bomen en struiken. Ook heeft hij een tak van de 
Japanse duizendknoop meegenomen. Deze exoot is een 
enorme woekerplant, die op de zwarte lijst staat van de 
BVV. 
De interim-voorzitter meldt verder dat in 2017 35 tuinders 
hun watermeterstand niet hebben doorgegeven. Zij vin-
den op hun jaarrekening een boetebedrag. 
De interim-voorzitter gaat in op het baggeren dat in okto-
ber moet plaatsvinden. Het Waterschap verplicht de tuin-
parken om te baggeren; er moet immers goede doorstro-
ming zijn in de sloten. Door te baggeren wordt het water 
ook helderder en kunnen er meer diertjes in leven. Het wa-
terschap monitort de wateren en kijkt ook of er gifresiduen 
in het water aanwezig zijn. Als Ons Buiten onvoldoende 
baggert, zal het Waterschap ongetwijfeld gaan ingrijpen, 
maar zover wil het bestuur het niet laten komen. Gif mag 
niet gebruikt worden en er moet veel beter worden gebag-
gerd dan tot nu toe wordt gedaan. De bagger moet van-
wege de controle tot eind november blijven liggen.
Anna Vonk (tuin 113) is hoofd van de mentoren. Zij vraagt 
of het mogelijk is dat nieuwe tuinders bij de taxatie al direct 
horen welke planten uit de tuin verwijderd moeten worden. 
De interim-voorzitter antwoordt dat bij de taxatie gewezen 
wordt op de bamboe die verwijderd moet worden. Ver-
der wil hij dit onderwerp als actiepunt meenemen naar het 
team Groen.
Peter Heuseveldt (tuin 197) vraagt zich of hoe het bestuur 
al die regels gaat handhaven. De interim-voorzitter weet 
dat er op andere tuinparken schouwen plaatsvinden. 
Daarbij wandelen tuinders door de lanen en spreken andere 
tuinders aan op woekerplanten et cetera. Wellicht kunnen 
die schouwen op Ons Buiten ook ingesteld worden. Het 
bestuur heeft verder geen ander instrument dan brieven 
schrijven en eventueel - na dossieropbouw - te dreigen 
met royement. Royementen vinden af en toe plaats en dat 
is voor niemand leuk. 

Vaststelling doorberekening jaarkosten 2018
Penningmeester Hanneke Weber geeft een toelichting op 
de Jaarkosten 2018. Bij het ter perse gaan van de glossy 
waren nog niet alle cijfers bekend. De bedragen voor vuil-
afvoer en waterzuivering zijn iets gestegen, maar het gaat 

om minimale bedragen. Wat de lasten betreft, daar is een 
aantal wijzigingen doorgevoerd. Er is een aantal reserve-
ringen gedaan om Ons Buiten aantrekkelijk te maken, o.a. 
voor medegebruik. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van meer insectenhotels. De cijfers voor 2018 
wijken weinig af van de cijfers van voorgaande jaren. Als 
er afwijkingen zijn, gaat het om kleine bedragen. Kleine 
wijzigingen worden vanzelfsprekend ook meegenomen 
in de begroting 2018. De alv stelt de doorberekening 
jaarkosten 2018 vast.

Vaststelling Begroting 2018
De begroting 2018 wordt zonder nadere vragen of op-
merkingen vastgesteld.

Bestuurslid en lid van de BOB Hans Krijger 
Hans Krijger geeft een korte presentatie. In 2022 bestaat 
Ons Buiten honderd jaar. In de komende vier tot vijf jaar 
wordt er jaarlijks steeds een bedrag op de begroting ge-
reserveerd voor de viering van dat jubileum, zodat er ook 
geld is voor bepaalde activiteiten en voorstellen. Enkele 
ideeën zijn: lantaarnpalen op zonne-energie, een poëzie-
route met gedichten over de natuur, een ooievaarsnest, 
een kabouterbos, een grote boomhut, een heel groot in-
sectenhotel.

Bondsvergadering december 2017
In de Vroegop is gemeld wat er in de 113e Bondsraad-
vergadering besproken wordt. Namens Ons Buiten zijn er 
drie afgevaardigden voor de Bondsvergadering. Er zijn 
vanuit de zaal geen nadere vragen en/of opmerkingen 
over de Bondsraadvergadering. 

Verkiezing voorzitter Ons Buiten
De interim-voorzitter noemt alle namen van de aanwezige 
tuinders op. Zij krijgen uit handen van enkele ‘runners’ 
een nieuw stembiljet. De secretaris geeft hierbij aan welke 
tuinders gemachtigden zijn. Iedere tuinder heeft op het 
huisadres een papieren versie van de motivatie van de 
twee kandidaten Ruud van Buren en Hanneke Weber ont-
vangen. Judith Mellema (tuin 102) vraagt wat er gebeurt 
met het penningmeesterschap als Hanneke Weber tot 
voorzitter wordt gekozen. Hanneke Weber heeft aange-
geven dat zij penningmeester wil blijven, als zij tot voorzit-
ter wordt gekozen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
veel fi nancieel werk wordt gedaan door het team Finan-
ciën en de BVV. Erik Hooijberg zal als interim-voorzitter 
niet deelnemen aan de stemming. Hij vindt het niet juist 
dathij een voorkeur voor een van de kandidaten zou uit-
spreken. Het is de bedoeling dat bij de stemming één 
hokje wordt aangekruist. Als je meer hokjes aankruist, is 
de stem ongeldig. De stemming vindt plaats. De uitslag 
van de stemming is: Hanneke Weber 132 stemmen, Ruud 
van Buren 40 stemmen. Twee stemmen waren ongeldig. 
Hiermee is Hanneke Weber gekozen tot voorzitter. De in-
terim-voorzitter, die vanaf nu vicevoorzitter is, dankt in de 
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eerste plaats Sippy ten Brink voor het voorzitterschap van 
het stembureau. Hij bedankt ook de tuinders die de stem-
men geteld hebben. Verder dankt hij de beide voorzitters-
kandidaten voor hun open en eerlijke strijd en hun goede 
motivatiebrieven. Hanneke Weber dankt de tuinders 
hartelijk voor het geschonken vertrouwen. 

Rondvraag
Joost de Graaf (tuin 406) constateert dat met de verkie-
zing van Hanneke Ons Buiten voor het eerst een vrouw 
als voorzitter heeft. Hij feliciteert Hanneke namens alle 
tuinders. Ellis de Cocq van Delwijnen (tuin 325) wijst op 
het probleem van het afvoeren van grote hoeveelheden 
groenafval. Iedereen heeft met dit probleem te maken. Er 
is de laatste jaren in iedere alv over gesproken. Tot nu toe 
is er echter nog niets veranderd. Els Pieterse (tuin 233) 
heeft vernomen dat het afvoeren van groenafval in con-
tainers goedkoper is dan het afvoeren van het restafval. 
Erik Hooijberg antwoordt dat er vanwege drukke bestuurs-
werkzaamheden weinig aandacht aan dit probleem kon 
worden besteed. In de volgende alv komt het bestuur op 
dit punt terug. Hans Drenth (tuin 137) heeft een vraag over 
de deelname van Ons Buiten aan het Afassysteem van 
de BVV. Drie jaar lang heeft Ons Buiten niet gewerkt in 
dit systeem. Hij vraagt waarom het nieuwe bestuur er-
voor heeft gekozen nu wel met Afas te gaan werken. De 
vicevoorzitter antwoordt dat het nieuwe bestuur hier-
over een andere mening had dan de vorige voorzitter. 
De BVV eiste de overstap naar Afas. Ons Buiten stond 
dus met de rug tegen de muur. De BVV heeft een aantal 
beslissingen genomen en de afdelingen hebben daarnaar 
te handelen. Het huidige bestuur heeft besloten geen 
onnodige negatieve energie te steken in oude confl icten 
met de BVV. De tuinders hebben op de vorige alv aange-
geven dat zij ook een goede verstandhouding wil-
len met de BVV. Verder suggereert Hans Drenth 
(tuin 137) om ‘het praathuis voor kinderen’ neer 
te zetten op de plek van het bushokje. De vice-
voorzitter zegt toe de suggestie te bespreken in 
het bestuur. Twan van Buren (tuin 370) dankt na-
mens alle aanwezigen Erik Hooijberg van harte voor 
het interim-voorzitterschap. Hij heeft het fantastisch 
gedaan. Jan Vroegop (tuinnummer 185) vraagt of er 
nog regels op het tuinpark bestaan. Hij en vele an-
deren tuinders storen zich eraan dat er rond het 
veld talloze auto’s geparkeerd staan. Bestuurs-
leden zouden dit helemaal niet moeten doen; zij 
hebben een voorbeeldfunctie. De vicevoorzitter 
begrijpt de ergernis; het punt wordt besproken 
in het bestuur. Hij vindt overigens dat dit punt 
niet op deze manier besproken moet worden 
in een alv. Judith Mellema (tuin 102) vraagt 
aandacht voor de werkzaamheden 
van Paul Jansen als voorzit-
ter van de Kantinecommissie. 
De vicevoorzitter antwoordt dat 

Paul zijn taken geleidelijk zal overdragen. Later zal op pas-
sende wijze afscheid worden genomen van Paul. De ver-
gadering applaudisseert hard voor Paul.
Gerard Schuitemaker (tuin 240) wijst erop dat vorige week 
de snoeilessen zijn begonnen. Hij vindt het opvallend dat 
er meer cursisten zijn van buiten dan van van Ons Buiten. 
Misschien komt dat doordat hij alleen in de Echo ge-
adverteerd heeft. De secretaris vindt het jammer dat hij 
geen mail heeft gestuurd of een briefje in de bestuursbus 
heeft gedaan, dan had zij een bericht in de nieuwsbrief 
opgenomen. Zij wijst er verder op dat het bestuur geen 
informatie overneemt van Facebook. Facebook is een so-
cial medium, waarop tuinders onderling informatie uitwis-
selen. Als tuinders bepaalde relevante informatie hebben, 
bijvoorbeeld voor de nieuwbrief, dan kunnen zij dat aan 
de secretaris melden via secretariaat@ons-buiten.nl. 
Hester Vlamings (tuin 8) vraagt of het mailadres van 
de nieuwsbrief nu komt te vervallen. De secretaris ant-
woordt dat tuinders zelf ook informatie kunnen sturen 
naar de nieuws-brief: nieuwsbrief@ons-buiten.nl en 
naar de glossy: redactie@ons-buiten.nl.
Joyce Kerkelaan (tuin 120) heeft een vraag over de op-
name van alle bonnetjes in Afas. Zij vraagt of Ons Buiten 
ook controleert of die gegevens juist worden ingevoerd. 
Hanneke Weber antwoordt dat alle doorgegeven ge-
gevens ook in het bezit van Ons Buiten blijven; er kan 
dus altijd gecontroleerd worden. Over de verdeling van 
boekhoudkundige taken wordt nog overlegd met de BVV. 
Een tuinder vraagt of het voor 50% mag meetellen als 
kinderen vanaf 12 jaar meewerken met de tuinbeurten. 
De vicevoorzitter antwoordt dat het altijd mooi is als kin-
deren meewerken, maar niet voor een halve werkbeurt. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid bij het 
verrichten van werkbeurten. Er zijn daartoe door de Bond 
van Volkstuinders ook regels opgesteld waaraan we ons 
moet houden. Ingeborg Buijs (tuin 126) vraagt of bezitters 
van brommers hun voertuigen op de desbetreff ende par-
keerplaats willen zetten en niet op het grasveld. Mevrouw 
Simons (tuin168) vindt dat de parkeerplaats voor brom-
mers eigenlijk te klein is. Als gevolg hiervan worden ze 
ergens anders neergezet. Bestuurslid en BOB-lid Hans 
Krijger gaat in op het aantrekkelijker maken van Ons 
Buiten voor de buitenwereld. Zo wordt er – net als bij 
Amstelglorie - een plattegrond gemaakt van Ons Buiten 
waarop alle bijzondere plaatsen staan. Deze plattegrond 
kan dan als bord bij de ingang van het tuinpark staan en 

op de website worden geplaatst. In de komende glossy 
zullen de activiteiten worden gevisualiseerd. De sec-

retaris dankt namens alle tuinders Erik Hooijberg 
voor het interim-voorzitterschap. Eriks vrouw krijgt 
een boeket, ook voor de nieuwe voorzitter zijn er 
bloemen

Sluiting
De interim-voorzitter dankt alle aanwezigen en 
sluit de vergadering.

met de BVV. De tuinders hebben op de vorige alv aange-
geven dat zij ook een goede verstandhouding wil-
len met de BVV. Verder suggereert Hans Drenth 
(tuin 137) om ‘het praathuis voor kinderen’ neer 
te zetten op de plek van het bushokje. De vice-
voorzitter zegt toe de suggestie te bespreken in 
het bestuur. Twan van Buren (tuin 370) dankt na-
mens alle aanwezigen Erik Hooijberg van harte voor 
het interim-voorzitterschap. Hij heeft het fantastisch 
gedaan. Jan Vroegop (tuinnummer 185) vraagt of er 
nog regels op het tuinpark bestaan. Hij en vele an-
deren tuinders storen zich eraan dat er rond het 
veld talloze auto’s geparkeerd staan. Bestuurs-
leden zouden dit helemaal niet moeten doen; zij 
hebben een voorbeeldfunctie. De vicevoorzitter 
begrijpt de ergernis; het punt wordt besproken 
in het bestuur. Hij vindt overigens dat dit punt 
niet op deze manier besproken moet worden 
in een alv. Judith Mellema (tuin 102) vraagt 
aandacht voor de werkzaamheden 

verrichten van werkbeurten. Er zijn daartoe door de Bond 
van Volkstuinders ook regels opgesteld waaraan we ons 
moet houden. Ingeborg Buijs (tuin 126) vraagt of bezitters 
van brommers hun voertuigen op de desbetreff ende par-
keerplaats willen zetten en niet op het grasveld. Mevrouw 
Simons (tuin168) vindt dat de parkeerplaats voor brom-
mers eigenlijk te klein is. Als gevolg hiervan worden ze 
ergens anders neergezet. Bestuurslid en BOB-lid Hans 
Krijger gaat in op het aantrekkelijker maken van Ons 
Buiten voor de buitenwereld. Zo wordt er – net als bij 
Amstelglorie - een plattegrond gemaakt van Ons Buiten 
waarop alle bijzondere plaatsen staan. Deze plattegrond 
kan dan als bord bij de ingang van het tuinpark staan en 

op de website worden geplaatst. In de komende glossy 
zullen de activiteiten worden gevisualiseerd. De sec-

retaris dankt namens alle tuinders Erik Hooijberg 
voor het interim-voorzitterschap. Eriks vrouw krijgt 
een boeket, ook voor de nieuwe voorzitter zijn er 
bloemen

Sluiting
De interim-voorzitter dankt alle aanwezigen en 
sluit de vergadering.



38    Ons Buiten | april 2018  

Bestuursinformatie 

€ €
   

 RESULTATENOVERZICHT	 	

 

 

 werkelijk	 begroting	 begroting	

BATEN	 2017	 2017	 2018	
Doorberekend	aan	leden	 	   
Grondhuur	 99.202	 98.000	 99.500 
Waterverbruik	 15.741	 15.700	 16.500 
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer	 11.088	 13.000	 13.000 
Verzekering	tuinhuizen	 41.229	 42.200	 42.200 
Contributie	AVVN/BVV	 37.969	 35.400	 35.400 
Onroerend	zaakbelasting/rioolrecht	 19.668	 19.700	 19.700 
Beveiliging	 7.686	 5.800	 5.800 
Bomenfonds	 4.470	 4.500	 4.500 
BOB	-	Behoud	Ons	Buiten	 4.470	 4.500	 4.500 
Totaal	Doorberekend	aan	leden	 241.523	 238.800	 241.100	

	    
Verenigingsinkomsten	 	   
Entreegelden	 3.080	 2.400	 2.400	
Jaarlijkse	bijdrage	 46.935	 46.900	 46.900	
Bijdrage	aspiranten	 2.225	 1.500	 1.500	
Rente	spaarrekening/deposito	 0	 2.500	 2.500	
Onderhoudsbijdrage	Stadsdeel	 0	 12.000	 12.000	
Diverse	opbrengsten	 6.236	 2.500	 2.500	
Opbrengst	Winkel	van	S(ch)inkel	 42.011	 52.000	 54.000	
Opbrengst	Verenigingsgebouw	 65.217	 75.000	 78.000	
Totaal	Verenigingsinkomsten	 165.704	 194.800	 194.800	

	    
Totaal	BATEN	 407.227	 433.600	 438.400	

	    
LASTEN	 2016	 2017	 2018	
Doorberekend	aan	leden	 	   
Grondhuur	 92.585	 98.000	 99.500	
Waterverbruik	 4.040	 15.700	 12.500	
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer	 10.275	 13.000	 13.000	
Verzekering	tuinhuizen	 38.813	 42.200	 42.200	
Contributie	AVVN/BVV	 36.973	 35.400	 35.400	
Onroerend	zaakbelasting/rioolrecht	 12.655	 19.700	 19.700	
Beveiliging	 6.997	 5.800	 5.800	
Bomenfonds	 0	 4.500	 4.500	
BOB	-	Behoud	Ons	Buiten	 2.919	 4.500	 4.500	
Totaal	Doorberekend	aan	leden	 205.257	 238.800	 237.100	

	    
Gebouwen	en	tuinpark	 	   
Afschrijving	overige	 0	 9.500	 8.000	
Energie	 1.742	 2.500	 3.500	
Onderhoud	tuinpark	 31.139	 28.000	 35.000	
Totaal	Gebouwen	en	tuinpark	 32.881	 40.000	 46.500	

	    
Kantoorkosten	 	   
Porti	 326	 200	 800	
Communicatie	 1.573	 2.000	 1.700	
Verenigingsblad	en	drukwerk	 3.440	 6.100	 5.000	
Overig	 6.238	 7.000	 6.800	
Totaal	Kantoorkosten	 11.577	 15.300	 14.300	

	    
Algemene	kosten	 	   
Verstrekkingen	kantine	 7.000	 8.000	 8.000	
Verzekeringspremies	 8.208	 8.500	 8.500	
Diverse	 170	 3.000	 4.000	

Totaal	Algemene	kosten	 15.378	 19.500	 20.500	
	    

Overige	 	   
Kosten	Winkel	van	S(ch)inkel	 41.142	 52.000	 52.000	
Kosten	Verenigingsgebouw	 64.207	 68.000	 68.000	
Totaal	Overige	 105.349	 120.000	 120.000	

	    
Saldo	baten	en	lasten	 36.785	 0	 0	

	    
Totaal	LASTEN	 407.227	 433.600	 438.400	

	    
De	bestemming	van	het	resultaat	is	als	volgt:	 	
Reserve	tuin	jubileum	 3.000	 	  
Reserve	groot	onderhoud	 30.000	 	  
Algemene	reserve	 3.785	 	  
Saldo	baten	en	lasten	 36.785	 0	 0	

	    
Nog	te	bestemmen	resultaat	 0	 0	 0	

	    
SPECIFICATIE	RESULTATENOVERZICHT	
	   2017	 2016	

	   €	 €	

Grondhuur	 	   
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Ontvangen	van	de	leden	 	 99.202	 99.202	
	   -6.617	 -7.411	
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		 		 		 0	 		

	     
Beveiliging	 	   
Ronde	Riekerweg	 	 1.625	 2.039	
Securitas	 	  2.211	 1.120	

Onderhoud	en	overige	
kosten	

	 3.161	 3.072	

	   6.997	 6.231	
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		 		 		 -689	 867	
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Administratieve	vergoedingen	
(boetes)	

2.022	 1.901	
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Grond,	beplanting,	zand,	aarde	 4.814	 4.253	
Kosten	voertuigen	/	hakselaar	 6.080	 5.496	

	   31.139	 42.479	

Retour	ontvangen	 	 700	 1.850	
		 		 		 30.439	 40.629	

	     
Onkosten	 	   
Representatie	 	 688	 1.668	
Administratie	incl.	computerkosten	 1.842	 1.643	
Nieuwjaarsreceptie	 	 350	 320	
Kosten	betalingsverkeer	 	 779	 686	
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Reserve	groot	onderhoud	 30.000	 	  
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Saldo	baten	en	lasten	 36.785	 0	 0	

	    
Nog	te	bestemmen	resultaat	 0	 0	 0	

	    
SPECIFICATIE	RESULTATENOVERZICHT	
	   2017	 2016	
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2.022	 1.901	

Diverse	vergoedingen	 	 1.714	 2.448	
Bijdrage	Winkel	van	S(ch)inkel	 2.500	 2.500	
		 		 		 6.236	 6.849	

	     
Onderhoud	tuinpark	 	   
Onderhoud	en	aanschaf	gereedschap	 8.188	 14.138	
Inventaris	ten	laste	van	exploitatie	 7.080	 17.419	
Onderhoud	gebouwen	 	 6.719	 1.174	
Grond,	beplanting,	zand,	aarde	 4.814	 4.253	
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	   31.139	 42.479	

Retour	ontvangen	 	 700	 1.850	
		 		 		 30.439	 40.629	

	     
Onkosten	 	   
Representatie	 	 688	 1.668	
Administratie	incl.	computerkosten	 1.842	 1.643	
Nieuwjaarsreceptie	 	 350	 320	
Kosten	betalingsverkeer	 	 779	 686	

Informatievoorziening	 	 5.977	 1.036	
Diversen	 	  1.936	 1.818	

		 		 		 11.577	 7.171	
	     

Verzekeringen	 	   
Betaald	 	  49.021	 50.390	

Ontvangen	van	leden	 	 41.229	 41.107	
	   7.792	 9.283	

Aandeel	ver.gebouw	/	jubileumhuis	 1.700	 1.700	
		 		 		 6.092	 7.583	

	     
Exploitatie	Winkel	van	S(ch)inkel	 	
Opbrengsten	 	 42.011	 53.397	
Af	kosten:	 	    
Inkoop	 	  35.818	 46.008	

Bijdrage	algemene	kosten	 	 2.500	 2.500	
Overige	kosten	 	 2.824	 1.648	
		 		 		 869	 3.241	

	     
Exploitatie	
verenigingsgebouw	

	  

Opbrengsten	 	 72.617	 77.764	
Af	kosten:	 	    
Inkoop	 	  44.468	 45.304	

Energie	en	water	 	 8.352	 10.588	
Verzekering	 	 1.831	 1.600	
Onderhoud	en	overige	
kosten	

	 6.340	 6.897	

JOC	bijdrage	 	 3.216	 3.502	
		 		 		 8.410	 9.873	

	     
	



€
€

 
 
 

 

 

	 BALANS	in	€	
per	31	december	

ACTIVA	 2017	 2016	
Vaste	activa	 	  
Gebouwen	 	 0	
Overige	investeringen	 2.071	 2.071	
Totaal	Vaste	activa	 2.071	 2.071	

	   
Spaargelden	 	  
ING	NL04	INGB	0004	8806	00	 325.525	 279.001	
Totaal	Spaargelden	 325.525	 279.001	

	   
Voorraden	 	  
Winkel	 2.499	 2.499	
Kantine	 10.227	 9.319	
Totaal	Voorraden	 12.726	 11.818	

	   
Vorderingen	 	  
Debiteuren	 -2.242	 -749	
Overige	vorderingen	 17.524	 16.709	
Voorschotten	 1.310	 510	
Totaal	Vorderingen	 16.592	 16.470	

	   
Liquide	middelen	 	  
Kassen	 	  
Kas	algemeen	 2.299	 1.659	
Kas	kantine	 0	 0	
Kas	JOC	 826	 826	
Kas	Winkel	van	S(ch)inkel	 200	 200	
Banken	 	  
ING	NL04	INGB	0004	8806	00	 4.093	 33.574	
ING	NL95	INGB	0001	4271	20	JOC	 3.305	 64	
ING	NL52	INGB	0004	7401	16	Winkel	 5.872	 2.472	
Totaal	Liquide	middelen	 13.270	 38.794	

	   
Totaal	ACTIVA	 373.509	 348.154	

	   
PASSIVA	 2017	 2016	
Vermogen	 	  
Algemene	reserve	 238.858	 236.470	
Resultaat	boekjaar	-	reeds	verwerkt	 	 0	
Totaal	Vermogen	 238.858	 236.470	

	   
Bestemmingsreserves	 	  
Optimalisering	tuinpark	 1.636	 1.636	
BOB	-	Behoud	Ons	Buiten	 2.964	 1.413	
Bomenfonds	 9.464	 4.994	
Tuin	jubileum	 42.381	 39.381	
Groot	onderhoud	 45.044	 40.608	
Giften	 0	 6.111	
Totaal	Bestemmingsreserves	 101.489	 94.143	

	   
Kortlopende	schulden	 	  
Crediteuren	 342	 1.140	
Nog	te	betalen	kosten	 1.778	 16.400	
Totaal	Kortlopende	schulden	 2.120	 17.541	

	   

Totaal	PASSIVA	 373.509	 348.154	
	 	 	

	   
SPECIFICATIE	BALANS	

	    31	december	

	   2017	 2016	 2015	

	    €	 €	

Overige	investeringen	 	    
Investering	jubileumhuisje	 	 31.963	 31.963	 31.963	
Financiering	t/m	2014	resp.	t/m	2013	 -29.892	 -28.195	 -26.651	
Financiering	in	lopende	jaar	 	  -1.697	 -1.544	

		 		 		 2.071	 2.071	 3.768	
	      

Overige	vorderingen	 	    
Bijdrage	deelraad	 	 9.989	 13.769	 0	
Rente	 	  369	 1.524	 2.991	

Te	vorderen	BTW	 	 7.166	 1.244	 1.002	
Waarborgen	 	  172	 172	

		 		 		 17.524	 16.709	 4.165	
	      

Algemene	reserve	 	    
saldo	1	januari	 	 236.470	 234.068	 231.842	
Bij:	 	     
Winstbestemming	 	 2.388	 2.401	 2.226	
		 		 		 238.858	 236.470	 234.068	

	      
Reserve	optimalisering	tuinpark	 	   
Saldo	1	januari	 	 1.636	 3.590	 6.539	
Uitgaven:	 	     
Pekoenpalen	verlandingoevers	 	 0	 2.949	
Inventarisatie	bomen	openbaar	groen	 0	 1.954	 0	
		 		 		 1.636	 1.636	 3.590	

	      
Reserve	BOB	-	Behoud	Ons	
Buiten	

	   

Saldo	1	januari	 	 1.413	 1.735	 1.446	
Ontvangen	van	de	leden	 	 4.470	 4.470	 4.470	
Bijdrage	stadsdeel	 	 0	 0	 405	

	   5883	 6.205	 6.321	

Uitgaven:	 	     
Eco-rasters	 	 0	 0	 2.178	
Speeltoestel	 	 0	 2.145	 0	
Open	tuinen	dag	-	Tuinkunst	 	 -2.919	 2.372	 2.394	
Diversen	 	   274	 15	

		 		 		 2.964	 1.413	 1.735	
	      

Bomenfonds	 	    
Saldo	1	januari	 	 4.994	 2.080	 2.955	
Ontvangen	van	de	leden	 	 4.470	 3.576	 2.235	

	   9.464	 5.656	 5.190	

Betalingen	 	  0	 662	 3.110	

		 		 		 9.464	 4.994	 2.080	
	      

Reserve	tuin	jubileum	 	    
Saldo	1	januari	 	 39.381	 36.381	 33.381	
Winstbestemming	 	 3.000	 3.000	 3.000	

	    39.381	 36.381	

Betalingen	 	   0	 0	

		 		 		 42.381	 39.381	 36.381	
	      Reserve	groot	onderhoud	 	   

Saldo	1	januari	 	 40.608	 26.478	 43.384	
Ten	laste	van	exploitatie	Onderhoud	 0	 0	 6.000	
Overboeking	saldo	grondhuur	 	 6.617	 7.411	 8.129	
Winstbestemming	 	 30.000	 21.000	 21.000	

	   77.225	 54.889	 78.513	

Uitgaven:	 	     
-	vervanging	Romneyloods	 	 0	 0	 4.225	
loods	werf	 	  1.042	 7.346	 47.810	
onderhoud	 	  -31.139	 6.936	 0	

		 		 		 45.044	 40.608	 26.478	
	      

Nog	te	betalen	kosten	 	    
Waterzuivering	en	waternet	 	 342	 4.262	 15.356	
Crediteuren	JOC	 	 1.778	 5.182	 8.030	
Overdrachten	 	 0	 945	 3.278	
Overige	nog	te	betalen	schulden	 	 6.011	 3.597	
		 		 		 2.120	 16.400	 30.261	
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Het nieuwe jaar 2017 
begon met een nieuw-
jaarsreceptie waar een 
bijna geheel nieuw 

bestuur met de tuinders klonk op 
een gezellig, mooi tuinjaar. Voor-
zitter Jan Pot was de enig over-
geblevene van het oude bestuur; 
penningmeester Hanneke Weber, 
bestuurslid bouw- en technische 
zaken Henk van der Raaij, be-
stuurslid Groen Erik Hooijberg en 
secretaris Saskia Boerma waren 
alle vier in november 2016 tot 
het bestuur toegetreden. Jan Pot 
was in januari zijn verhuizing 
naar Haaksbergen al aan het voor-
bereiden; hij zou tot de alv in mei 
2017 de nieuwe bestuursleden zo 
goed mogelijk vertrouwd maken 

met het bestuurswerk. Omdat zijn 
opvolging goed geregeld moest 
worden, plaatsten we een oproep 
voor een nieuwe voorzitter. Hierop 
meldden zich Ruud van Buren en 
Hans Krijger, met wie gesprekken 
werden gevoerd over het voorzit-
terschap. Iets later besloot Han-
neke Weber zich ook kandidaat te 
stellen. Omdat er onvoldoende tijd 
was om de leden van Ons Buiten 
bijtijds te informeren over de 
kandidaat-voorzitters, besloten we 
om de verkiezing van een voorzit-
ter naar november te verschuiven. 
Erik Hooijberg bood aan om in 
het tussenliggende halfjaar als 
interim-voorzitter te fungeren.  Op 
de alv van 6 mei werd dit besluit 
gemotiveerd. Hans Krijger besloot 

zich nu aan te melden als bestuurs-
lid algemene zaken en ook Ruud 
van Buren meldde zich hiervoor 
aan. Met hun beider toetreding tot 
het bestuur stemde de vergadering 
in. Na de alv van 6 mei werd met 
een feestelijke receptie afscheid 
genomen van Jan Pot, die achttien 
jaar lang deel had uitgemaakt van 
het Ons Buitenbestuur. 
Om te voorkomen dat bij de uit-
nodiging voor de alv van no-
vember opnieuw niet alle ver-
gaderstukken op tijd bij de leden 
zouden zijn (door vertraging in de 
productie van de glossy) werden 
deze eind september per post naar 
alle tuinders verstuurd. Hier zaten 
ook de motivaties van voorzitter-
kandidaten Ruud van Buren en 
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Hanneke Weber bij. Hans Krijger 
had in de zomer besloten zijn kan-
didatuur in te trekken. Op 18 no-
vember konden de leden stemmen 
voor hun nieuwe voorzitter en na 
een wat rommelige, maar geheel 
eerlijk verlopen  stemming, bleek 
dat de meesten op Hanneke Weber 
hadden gestemd. Zij was vanaf 
deze alv dus de nieuwe voorzitter. 
Het bestuur had aan Erik Hooij-
berg gevraagd om als bestuurslid 
Groen zowel als vicevoorzitter 
zijn bestuurswerk voort te zetten.  
De vergadering stemde daarmee 
in. Alle bestuursleden hebben zich 
in 2017 moeten inwerken in hun 
functie. Voor Henk van der Raaij, 
die al vele jaren hoofd is van de 
60+-ploeg, gold dit het minste. 

Natuurlijk tuinieren
In het voorjaar van 2017 heeft de 
60+-ploeg de spoorbielzen rond 
de jeu-de-boulesbaan verwijderd. 
Tuinder Jochem Udo maakte ter 
vervanging walletjes van hout-
blokken en dakpannen, die een 
goede schuilplaats zijn voor in-
secten. Ook plantte Jochem er 
wilgentakken. Na het onderzoek 
van twee stagiaires van de stadse-
cologen in de herfst van 2016 naar 

de aanwezigheid van vleermuizen 
op Ons Buiten, was besloten vleer-
muiskasten op te hangen, om nog 
meer vleermuizen te trekken. In 
het voorjaar van 2017 hing tuinder 
Evert Schriek deze kasten in en-
kele hoge bomen. De grote ver-
landingsoever werd verbeterd en 
ook werd de helling van de poel 
aan één kant minder steil gemaakt, 
zodat amfibieën makkelijker in, en 
uit het water kunnen komen. Met al 
deze verbeteringen zagen wij met 
vertrouwen de komst tegemoet 
van de AVVN-inspecteur die Ons 

Buiten vanwege de driejaarlijks 
herkeuring  Natuurlijk Tuinieren 
in mei een bezoek zou  brengen. 
Erik Hooijberg ontving hem eind 
mei op een mooie, zonnige dag en 
liep met hem alle plaatsen langs 
die aantonen dat we op Ons Buiten 
het natuurlijk tuinieren hoog in het 
vaandel hebben staan. Toch was 
het bestuur wel erg benieuwd of 
de goede score van drie jaar eerder 
gehandhaafd zou blijven. Toen het 
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rapport eind juni arriveerde, was 
het bestuur zeer verheugd te lezen 
dat we een betere score hadden, 
namelijk 96%. Onze vier stippen 
op het lieveheersbeestje werden 
dus moeiteloos behouden. We 
hebben naar een reeks groene or-
ganisaties alsook naar de voorzit-
ters van de  fracties van de poli-
tieke partijen in de gemeenteraad 
een persbericht gestuurd met het 
goede nieuws. We zijn de leden 
van de Verfraaiingscommissie, 
de leden van de 60+-ploeg en alle 
tuinders die op zaterdagochtend 

werkbeurten doen in het algemene 
groen, heel dankbaar. 

Verenigingsleven
Dankzij de altijd enthousiaste 
leden van de Jeugd- en Ontspan-
ningscommissie (de JOC) en de 
kantinecommissie werd 2017 
weer een jaar vol activiteiten en 
evenementen voor jong en oud. 
De vrijdagavondklaverjassers 
hielden met Pasen en Kerstmis 

ONZE VIER STIPPEN OP HET LIEVEHEERS-
BEESTJE WERDEN DUS MOEITELOOS 
BEHOUDEN
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twee extra feestelijke wedstrij-
den. Wie de prijzentafel zag, zou 
bijna besluiten het spel alsnog te 
leren, om een van deze prijzen in 
de wacht te kunnen slepen. Met 
Pinksteren ging een flinke groep 
Ons Buitenkinderen zoals ieder 
jaar weer op pinksterkamp. Een 
groep ouders zorgde op de vaste 
kampeerstek op de Veluwe voor 
twee dagen vol sport en spel. In de 
maanden juli en augustus was er 
ieder weekend wel iets bijzonders 
te doen op Ons Buiten. Het be-
gon met een heel feestweekend 
vanwege ons 95-jarige bestaan, 

met een receptie, een feestavond 
en een circusmiddag voor de kin-
deren. In zijn feestrede wees inter-
im-voorzitter Erik Hooijberg erop 
dat Ons Buitens voorzitter Jan 
Vroegop precies honderd jaar ge-
leden de Bond van Volkstuinders 
oprichtte, en ook dat jubileum 
werd nu gevierd. Een week later 

was er kindervissen en het hoge-
hoedentoernooi. In augustus volg-
den de zeskamp, de fancy fair, een 
kinderspeurtocht, een Mexicaanse 
feestavond en een cabaretvoor-
stelling. Het tentje slapen op 6 
augustus was een groot succes, 
ook omdat het hemelwaterlei-
dingbedrijf het drooghield.  Eind 
augustus was in de feestzaal een 
kleine tentoonstelling ingericht 
met het werk van de deelnemers 
aan de tekenlessen, onder leiding 
van Anna Vonk. De laatste zondag 
was er een high tea, waarvoor op 
het laatste moment nog stoelen 

moesten worden bijgezet. Andere 
activiteiten waren in de avond-
uren: bridgen onder leiding van 
Hans en Sonja Selman, crea onder 
leiding van Dolly Karstens, Carla 
Donker, Nel Moos en Karin Ke-
telaars, kinderknutselen onder  lei-
ding van Yvonne Krijger, sjoelen, 
klaverjassen en op zaterdagmid-

dag jeu de boules. Op de eerste 
zaterdag van september werd de 
jaarlijkse familiedag gehouden.  
Onze tuinder Twan van Buren 
won in september de eerste prijs 
met haar verhaal Groenlispelig 
suibelkruid in een wedstrijd die 
de Bond van Volkstuinders van-
wege het 100-jarige bestaan had 
uitgeschreven.
Elk jaar moeten we definitief af-
scheid nemen van dierbare tuinders 
en oud-tuinders. Een grote schok 
was het dat onze beheerder Piet 
Broerse in augustus op de tuin 
getroffen werd door een beroerte. 
Zijn situatie was niet rooskleurig, 
maar hij vond het zichtbaar fijn 
dat hij in het verpleegtehuis bij-
na dagelijks bezoek kreeg van 
een van zijn trouwe tuinvrienden. 
Zijn toch onverwachte dood twee 
maanden later, zorgde opnieuw 
voor grote schrik en ook verdriet 
vanwege het verlies van iemand 
die twintig jaar lang dagelijks op 
de tuin was en daar voor iedereen 
klaarstond. Naar het afscheid op 
Westgaarde kwamen honderden 
tuinders. 

NAAR HET AFSCHEID OP WESTGAARDE 
KWAMEN HONDERDEN TUINDERS 
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Ons Buiten voor niet-tuinders
In de zomermaanden kom je 
dagelijks fietsers en wandelaars 
op Ons Buiten tegen. Vanwege de 
verschillende toeristische routes 
weten zij ons park goed te vinden. 
De jaarlijkse open dag Tuinkunst 
in juni werd ook in 2017 goed 
bezocht, waar het mooie weer 
ongetwijfeld aan bijdroeg. Ook 
op de evenementen zagen we be-
zoekers van buiten - meestal zijn 
dit vrienden en familieleden van 
tuinders, maar aan de avondac-
tiviteiten doen ook mensen uit de 
buurt mee. Op donderdagavond 
komt er in de zomermaanden al-
tijd een vast ploegje mannen uit 
de buurt voetballen. In septem-
ber deed Ons Buiten mee aan de 
Open Monumenten Dagen. Ernst 
Karstens en Wendy Jansen slaag-
den erin om in twee dagen in de 
fototentoonstelling die zij maak-
ten voor het 90-jarige bestaan, 
weer op te stellen in de feestzaal. 
Saskia Boerma had een Power-
Pointpresentatie gemaakt met veel 
illustraties over de geschiedenis 
van Ons Buiten, die zes keer werd 
gepresenteerd en waar zo’n vijftig 

mensen naar kwamen kijken. Aan 
bezoekers werd een leaflet met 
een wandeling langs de natuur-
hoogtepunten op Ons Buiten 
meegegeven. Tijdens de Open 
Monumenten Dagen zagen we 
ook bezoekers op ons park die er 
de voorkeur aan gaven zelf rond te 
wandelen. 
Bij mooi weer komen er in voor- 
en najaar ook kleuters van de 
Fiep Westendorpschool naar Ons 
Buiten, die met hun docenten 
beestjes en blaadjes onder de loep 
nemen. In het najaar komen mid-
delbare scholieren van het Mon-
tessorilyceum met hun docenten 
naar Ons Buiten, waar zij legenda-
opdrachten uitvoeren. Schoolklas-
sen die een bezoek brengen aan 
het educatiecentrum van de Oe-
verlanden, komen met schepnetjes 
naar Ons Buiten om op zoek te 
gaan naar levende beestjes in het 
water. Het jubileumhuisjes dat 
niet-tuinders een week kunnen 
huren voor 85 euro, was de hele 
zomer bezet.   

Tuinoverdrachten
Het team Overdrachten had in 

2017 een druk jaar, want 25 
tuinders zetten hun tuin te koop. 
In september moesten we daar-
om ook afscheid nemen van Ali 
en Rob Hafkamp, voor wie het 
onderhoud van tuin en huisje te 
veel werd. Voor hen werd een 
informele receptie in de kantine 
georganiseerd en ze vertrokken 
natuurlijk maar half, want ze be-
loofden Ons Buiten nog vaak te 
zullen bezoeken. 

En ten slotte
Sippy ten Brink, onze gastvrouw 
die deze functie overnam van 
Marianne Haafkens, bezocht  ver-
scheidene tuinders die ziek waren 
of zij stuurde hun een bloemetje 
met een kaart. Ook jubilarissen 
konden op een kaartje en een 
bloemetje van Sippy rekenen. Het 
gastvrouwschap is een van de vele 
bijzondere functies die op Ons 
Buiten geheel vrijwillig worden 
vervuld en die ons park zo bij-
zonder maken.
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Gluren bij de buren! 
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Interview met Chris Zijdeveld, 
voorzitter van het AVVN
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In dit nummer 
lekker veelHERFST!En de nieuwe 

rubriek Natuurlijk 
Tuinieren 
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In dit thema
nummer: 
alles over

LEZEN. 

Zo komen we de 

winter door!

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

       

BUITEN
08/2014

fijne 
feestdagen 

en een 
gelukkig 
2015!
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Nieuwe 
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Moestuinieren
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In dit nummer
speciale 

aandacht voor 

onze mentoren, 

de duizendknoop 

en buitenbadjes
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LENTE!!Nieuwe rubriekKersvers:nieuwe tuinders op Ons Buiten
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THEMA:de jeugd van tegenwoordig
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Op naar een 
vruchtbaar 2017!
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AFSCHEID!
van de zomer

van Ons Buiten

van bewoners

van je huisje
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DagJanPot!
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LAATSTE 
KEER ALV 

VERSLAG IN DE 
GLOSSY
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ALVVERKIEZING NIEUWE VOORZITTER
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06/2014

MOESTUINspecial 

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


