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HOOG ZOMER OPONS BUITEN,WELKOM IN HET KABOUTERBOS



Beste tuinders,
Voor u ligt alweer het zomernummer van de Ons Buiten 
glossy. Boordevol leuke weetjes, interessante artikelen 
en prachtige plaatjes.
In de nieuwsbrief kon ik u al melden dat de alv in een 
prettige en gezellige sfeer is verlopen, en zo hoort het 
ook. Ook hebben we alvast wat antwoorden gegeven op 
gestelde vragen. Deze worden natuurlijk nog officieel in 
de notulen opgenomen, maar het kan maar beter meteen 
duidelijk zijn, toch?
We zijn ons mooie tuinpark aan het optimaliseren, zodat 
wij ‘toekomstproof’ worden en blijven. Nu het coali-
tieakkoord is ondertekend, weten we welke koers er 
gevaren gaat worden de komende tijd. Voor de tuin-
parken geen echt nieuws, helaas: “Geen bebouwing in 
de hoofdgroenstructuur”. De groenstructuur moet groen 
blijven (dit was al veel langer bekend). Maar sportvelden 
zijn ook groen, dus er is geen garantie dat wij ontzien 
worden. 
Daarom gaan wij gewoon door waar wij mee bezig zijn; 
ons gezicht laten zien en onze stem laten horen op elk 
overleg, elke bijeenkomst en informatieavond die er bin-
nen onze interesse wordt georganiseerd. Verder nodigen 
we bestuurlijke kopstukken binnen de gemeente uit op 
Ons Buiten. En we blijven het belang benadrukken van 
de tuinparken voor de natuur en de gezondheid van alle 
Amsterdammers (de tuinparken behoren immers ook tot 
de longen van Amsterdam). Ook de sociale cohesie en 
het bloeiende verenigingsleven mogen we niet vergeten.
Om Ons Buiten meer onderdeel te laten zijn van de rest 
van Amsterdam, willen we meer openheid naar bezoe-
kers, en meer en betere communicatie op onze website 
over de rijke mogelijkheden om hier te vertoeven. En 
uiteraard willen we onze rijke flora en fauna zo goed mo-
gelijk op de kaart zetten, zodat goed bekend wordt hoe 
bijzonder onze ecostructuur is.
Hier gaan we mee door tot er tussen alle bestuurlijke 
en vooral ambtelijke oren het besef gaat leven dat we 
in Amsterdam niet zonder Ons Buiten kunnen. Immers: 
wethouders en bestuurders zijn passanten; de amb-
tenaren zitten vaak jaren op hun post en zij zijn zeker 
zeer belangrijk voor het doorgeven van geheugen en 
kennis.
Dus genoeg te doen, de komende tijd. Indien u denkt dat 
u ons met uw speciale expertise kunt helpen, schroom 
niet, bel, mail en vraag!

Met zomerse groet,
Hanneke
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Wie dacht dat met de behandeling van Koers 2025 in de gemeenteraad de 
rust op Ons Buiten kan terugkeren, heeft het mis. Komen er nieuwe woning-
bouwlocaties aan de noordoever van De Nieuwe Meer? Nee, gelukkig niet, 
want te dicht bij Schiphol. Wel blijft de oever onderdeel van de ‘strategische 
reserve’; wat zoiets betekent als ruimte voor sportvelden, of een ‘metropoli-
taan’ park. 

TEKST: PAUL PESTMAN 
BEELD: GEMEENTE AMSTERDAM / FLICKR ONS BUITEN
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Buiten Ons Buiten

De onzekerheid blijft



JE PROEFT HET AAN ALLES: ER IS 
VEEL AMBTELIJKE ENERGIE

  juli 2018 | Ons Buiten    5

De planontwikkeling gaat dus door. En er 
moest een gebiedsuitwerking worden 
opgesteld voor het hele gebied rondom 
De Nieuwe Meer. Het eerste serieuze 

product is maart dit jaar verschenen (een mondvol): 
een Inspiratiedocument Groot Amsterdamse Bos, 
Gebiedsuitwerking Koers 2025, Oeverlanden – Sta-
tion Nieuwe Meer en omstreken. De kaart van dit 

gebied maakt direct duidelijk dat de schaal waarop 
wordt nagedacht vrij groot is, maar ook dat Ons 
Buiten er middenin ligt.
Voor die gebiedsuitwerking zijn vier werkgroepen 
aan de gang gegaan, rond vier thema’s: natuur en 
recreatie, sport en recreatie, cultuur en wonen, 
en werken. Ze hebben mogelijke perspectieven 

verkend voor de ontwikkeling van het gebied ten 
noorden van De Nieuwe Meer tot een metropolitaan 
park. Je proeft het aan alles: er is veel ambtelijke 
energie. Er mag groot worden gedacht. Van nieuwe 
metrostations (bijvoorbeeld bij de Huizingalaan of 
Anderlechtlaan) en nieuwe tramverbindingen, tot 
aan een tweede Zuidas (ten noorden van de A4), 
een Central Park rond De Nieuwe Meer en top-
sportvoorzieningen.
Tegelijkertijd bevat het document ook ideeën met 
een kleinschaliger karakter; ideeën die mooi lijken 
te passen bij het bestaande gebied. Denk hierbij aan 
een brug tussen de Landtong en Boerderij Meer-
zicht, of de ontwikkeling van een groot groengebied 
met natuur- en recreatiemogelijkheden. En je be-
grijpt: het ene idee is makkelijker te verbinden met 
een bijna honderdjarig tuinpark dan het andere...
Nu dit inspiratiedocument er ligt, is de vraag: hoe 
nu verder? Want dat dit gebied er over tien jaar 

Links: het zoekgebied van de gebiedsuitwerking. Ons Buiten ligt er middenin.
Onder: een tussenstand van de werkgroep natuur en recreatie.
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ONS BUITEN HEEFT NU HET GROOTSTE KABOUTERBOS 
VAN AMSTERDAM

anders uitziet dan nu, dat is mij wel duidelijk. Je 
voelt aan alles dat er iets gaat gebeuren. In maart 
van dit jaar is er, nog vlak voor de verkiezingen, 
een motie aangenomen door D66,VVD en CDA. 
Deze vraagt het gebied tussen Zuidas en Ringvaart 
actief te benutten als nieuwe verstedelijkingsruimte 
in het verlengde van de Zuidas, en om hiervoor 
begin 2019 concrete plannen aan de raad aan te 
bieden. Inmiddels zit er wel een college met een 
andere politieke kleur, en is het niet denkbeeldig 
dat het collegeakkoord de verdere ontwikkeling van 
dit gebied in een bepaalde richting gaat sturen. Een 
greep uit het kersverse coalitieakkoord: 
● De uitbreiding van de stad moet gebeuren met 
behoud van de groene kwaliteiten van Amsterdam. 
Daarom bouwen wij niet in de hoofdgroenstructuur. 
Waar mogelijk vergroenen we de stad.
● Er komt een stedelijke visie voor groen in de 
stad. In de huidige praktijk is het onderhoud groen 
op het niveau sober. De inzet is om de ecologische 
kwaliteit te verbeteren. 
● Groen en parken worden verbonden door 
netwerken van groene stadsstraten en groene 
verbindingen. 
● Groen buiten de ring moet beter bereikbaar zijn 
en toegankelijk voor Amsterdammers. 
● Sporten in de openbare ruimte wordt gestimu-
leerd door vaker sporttoestellen te plaatsen, de 
openbare ruimte uitdagend en veilig te maken om te 
spelen of sporten, en met meer openbare zwemplek-
ken.

We zijn benieuwd. De coalitie weet natuurlijk ook 
dat het ene plan zich makkelijker laat realiseren dan 
het andere, gelet op de Amsterdamse Groenstruc-
tuur, de provinciale regels voor bestaand bebouwd 
gebied en de landelijke regels voor duurzaam 
ruimtegebruik.

Ons Buiten is alert
In elk geval goed dat het bestuur en de BOB 
(commissie Behoud Ons Buiten) alert zijn op de 
ontwikkelingen, bij de gemeenteraad inspreken 
en zich laten horen op de Dag van de Stad. En er 
gebeurt meer: ambtenaren maken kennis met Ons 
Buiten, het bestuur en de BOB gaan naar bijeen-
komsten over de gebiedsuitwerking en staan de 
pers te woord. Ook goed: de krachten in het gebied 
worden gebundeld. In mei kwamen alle bewon-
ers en gebruikers van het gebied, zoals de bewo-

ners/kunstenaars van Nieuw en Meer, jachthaven 
Onklaar Anker, de Oeverlanden moeten blijven! en 
dorpsraad Sloten bij elkaar om de ontwikkelingen 
te bespreken. Die lijntjes moeten we vasthouden.

Werken aan openheid: twee voorbeelden
Plannen volgen is nodig, maar het is nog veel 
belangrijker om te werken aan openheid. In juni 
2016 was de boodschap van diverse raadsleden 
en toenmalig wethouder Van den Burg duidelijk: 
tuinparken als het onze moeten (nog) toegankelijker 
worden voor derden. Daarop deed Hans Krijger een 
oproep tijdens een alv en in de glossy, en wat blijkt: 
aan ideeën geen gebrek! De BOB heeft van veel 
tuinders heel erg leuke ideeën binnen gekregen. En 
omdat je ergens moet beginnen, zijn er twee plan-
nen uitgekozen om concreet mee te beginnen. 
Om te beginnen: het Kabouterbos! Dat werd op 10 
juni tijdens TuinKunst door Ali Hafkamp - lid van 
verdienste - en twee kinderen van het park geopend. 
Ons Buiten heeft nu het grootste Kabouterbos van 
Amsterdam, en misschien wel van Nederland. Heb 
je nog geen tuinkabouter aangedragen? Je buurman 
al wel! Er kunnen er nog meer bij. Het Kabouterbos 
is vanaf de weg zichtbaar (hoek bij de Generaal 
Ophorstlaan). Met dank aan alle vrijwilligers die 
hier een steentje aan hebben bijgedragen.

Huisje voor mensen van buiten
Een tweede project dat van de grond wordt getild, 
is de bouw van een nieuw, bijzonder huisje. De alv 
van Ons Buiten ging afgelopen mei akkoord met 

het plan om op de plek van het zorghuisje, bij de 
ingang, een nieuw, duurzaam gebouwd huisje neer 
te zetten, waar mensen van buiten een tijdlang aan 
een bijzonder project kunnen werken. Te denken 
valt aan schrijvers, kunstenaars, eco-onderzoekers 
en patiënten. 
Dat is natuurlijk een prachtig besluit waarmee we 
Ons Buiten op een hele bijzondere manier op de 
kaart kunnen zetten. Momenteel wordt bekeken hoe 
we dit idee kunnen realiseren. Een ontwerpwed-
strijd voor jonge architecten? Er zijn vast musea of 
uitgeverijen die hieraan mee willen doen? En dan 
exposities op Ons Buiten, waarbij de kunstwereld 
wordt uitgenodigd? Het begint te bruisen op Ons 
Buiten! En zo liggen er nog veel meer goede ideeën 
op de plank. Ik ben benieuwd wat projectnummer 
drie wordt, en hoe we ons eeuwfeest hiervoor zullen 
benutten. Go Ons Buiten!

Links: het kabouterbos in wording.
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje 
binnen bij een van onze tuinders. Deze keer zijn we bij 
Mimo, Engelina en Samuel Argam. 

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Mimo is businessconsultant bij Tripolis Solutions, 
één van de eerste Europese e-mailserviceproviders 
(ESP) die technische oplossingen ontwikkelt op het 
gebied van e-mailmarketing, mobile marketing en 
social marketing. 
Engelina heeft lange tijd bij de KLM gewerkt, 
waarvan de laatste zeven jaar bij Marketing en 
Communicatie. Ze heeft net een project afgerond 
bij de ING waar ze de bedrijfsprocessen rondom 
Customer Experience heeft geoptimaliseerd. Op 
dit moment is ze aan het rondkijken naar een ander 
project. 
Samuel van 6 is de moneyman van de familie. Hij 
spaart de centjes die hij van zijn papa en mama 
krijgt in spaarpotten die zijn ouders niet meer open-
krijgen. Hij heeft met Koningsdag wel € 35 verdiend 
met blikken omgooien voor 50 eurocent...
Engelina is geboren en getogen in Amsterdam-Zuid. 
Ze woonde met haar familie op de eerste verdieping 
en keek als klein meisje altijd naar de prachtige 
tuin van de benedenburen. Die buren zaten daar dan 
heerlijk in het zonnetje te genieten van een kopje 

B
koffie. Ze was er zo door gefascineerd, dat ze toen 
al dacht: als ik later groot ben, wil ik ook een mooie 
tuin. 
Mimo heeft in zijn jongere jaren als bijbaantje op 
de markt gestaan tussen de planten en de bloemen. 
Zijn vader had een moestuin en hij ging altijd met 
hem mee. De liefde voor het werken in en met de 
aarde heeft hij van hem meegekregen 

Sinds wanneer zitten jullie op Ons Buiten? 
Mimo: ‘We wonen in Amsterdam Nieuw-West vlak 
bij station Lelylaan en hebben daar een ‘postzegel-
tuintje’. We dachten erover om daarmee tevreden te 
zijn, of iets anders te zoeken. Toen moest Engelina 
denken aan wat ze weleens had gehoord op de 
lagere school. Kinderen spraken over tuinparken. 
Ze zocht het meest dichtstbijzijnde op en dat was 
Ons Buiten. We gingen er op de fiets heen en waren 
onder de indruk van het park. Het enige wat lastig 
was, was het feit dat je er elke twee weken heen 
moest, om te kijken of er een huisje vrij was. Maar 
ons aller Ali Hafkamp is onze buurvrouw en zij gaf 
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een hint als er een goed huisje vrij kwam. Dat was 
heel erg lief van haar. Nu hebben we sinds septem-
ber 2013 een huisje dat helemaal bij ons past.’ 
 
Waarom Ons Buiten? 
Engelina: ‘Het is voor ons het tuinpark dat het 
meest dichtbij is. De sfeer op het park is heel fijn, 
en je kunt ook dingen doen voor het park. Zo vind 
ik het leuk om de tuinbeurten te doen, omdat je dan 
andere tuinders leert kennen van het park.’ 
Mimo: ‘Ik vind wat de vrijwilligers doen echt wel 
indrukwekkend. Als je bijvoorbeeld bij TuinKunst 
kijkt welke creatieve uitingen daar tentoon worden 
gesteld, dan zie je dat de mensen echt wel wat 
kunnen en er ook plezier in hebben. En dan de 
activiteiten die er speciaal voor de kinderen worden 
georganiseerd; echt heel bijzonder. Ons Buiten is 
een actieve gemeenschap en dat trok me heel erg 
aan. Verder vind ik het heerlijk zo buiten bezig te 
zijn. Dat is mijn verbintenis met Ons Buiten. Als je 
dat niet hebt, moet je er niet aan beginnen.’ 
Samuel: ‘Ik vind de tuin heel leuk en ik help mijn 
vader vaak mee met tuinieren. Ik hou erg van 
modder. Mijn nichtje was er een keer en toen zijn 
we in de modder gaan spelen. Haar mooie jurk zat 
helemaal onder de modder en mijn broek ook. Dat 
was zo leuk!’ 
 
Doen jullie vrijwilligerswerk? 
Mimo: ‘Ik heb sinds april van dit jaar de zorg van 
de kindermoestuin op me genomen. Dat is heel leuk 
om te doen. Samuel is hierbij mijn vaste kracht. 
De kinderen hebben niet een vast stukje grond,  
zoals bij de schooltuinen. Het is een tuin VOOR de 
kinderen en DOOR de kinderen. We beginnen altijd 
met het verwijderen van onkruid, zodat de kinderen 
onkruid leren herkennen. Daarna gaan we zaaien, 
waarbij ik hen begeleid. We hebben nu tuinkers, 
radijs, bonen, pompoen, wortels en winterpeterselie 
gezaaid. Om de twee weken op zondagochtend van 
11 tot 12 zijn de kinderen van harte welkom. Ze 
zijn niet verplicht om elke keer te komen, maar het 
is leuk als ze er regelmatig zijn en kunnen oogsten 
wat ze hebben gezaaid. We zijn nu kinderlaarsjes 
aan het sparen. Die zetten we straks langs de tuin 
op een rijtje, gevuld met planten. Dus hierbij een 
oproep om kinderlaarsjes bij de kindermoestuin 
neer te zetten!’ 
Samuel: ‘Ik heb een heerlijk recept voor tuinkers: 
tuinkers met citroensap op een toastje! Zo lekker!’ 

Engelina: ‘Ik zit in de werkgroep TuiKkunst. Voor 
dit evenement verzorg ik de communicatie. Zo 
weten verschillende media dat TuinKunst op 10 juni 
weer plaatsvindt en dat Ons Buiten voor iedereen 
toegankelijk is.’ 
‘Ik maak me zorgen over het voortbestaan van Ons 
Buiten. Daarom is het belangrijk dat we mensen 
van buiten laten weten dat dit prachtige tuinpark 
er is en dat het toegankelijk is voor iedereen. 
Dat maakt het bestaansrecht van Ons Buiten ook 
groter. Zo maken de kleuterklassen van de brede 
school Fiep Westendorp, waar Samuel ook op zit, 
tijdens een soort van avondvierdaagse, genaamd 
de Fieploop, één avond een stop op Ons Buiten. 
De kinderen drinken dan lekker wat op het grote 
veld en spelen even in de speeltuin. Ook is de klas 
van Samuel al eens bij ons op de tuin geweest om 
paaseieren te zoeken en ze gingen op zoek naar 
kikkerdril.’ 
 
Waar geniet je het meest van op Ons 
Buiten? 
Engelina: ‘Als je hier in de ochtend wakker wordt, 
en je hoort de vogeltjes en voelt de frisse lucht, dan 
geniet ik zo. Soms zie ik er van tevoren tegenop om 
naar de tuin te gaan, omdat je overal aan moet den-
ken: tassen mee, boodschappen... Maar als ik dan 
hier het park oploop, dan word ik zo blij. Ik word 
heel rustig van binnen. Al dat groen en die rust. En 
dat in Amsterdam. Als het koud is, ga je gewoon je 
huisje in, en dat voelt dan zo heerlijk behaaglijk.’ 
Mimo: ‘Het is net vakantie als je hier komt. En je 
gaat aarden, omdat je hier beperkte middelen hebt. 
De afleiding is er niet meer. Geen nespressoma-
chine! Gewoon oploskoffie. Je gaat weer naar de 
basis.’ 
 
Heb je tips voor nieuwe tuinders? 
Mimo: ‘Het kost tijd om een tuin en huisje te heb-
ben en te onderhouden. Blok een aantal weekenden 
in je agenda. Als je niet plant wanneer je op de tuin 
komt, laat je het misschien schieten. Er is zoveel 
afleiding. Je moet echt regelmatig komen voor het 
onderhoud, anders schiet het onkruid links rechts 
om je oren, en vind je het niet meer leuk. En: 
meld je aan bij een werkgroep. Je leert dan andere 
tuinders kennen, en dan wordt het nog leuker op 
Ons Buiten!’ 
 
Tip van Samuel: kom naar de kindermoestuin!
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Petra is dolblij met haar 
prachtige plekje dat haar 
afgelopen najaar werd 

toegewezen. Voorheen had Petra 
ook al zo’n mooie plek: op camping 
Bakkum. Maar de caravan die daar 
stond, verkocht ze een aantal jaar 
geleden. Ze wilde iets zoeken wat 
dichter bij huis was, met een vaste 
tuin om lekker in te tuinieren. Want 
dat kan niet in het duingebied… 
Petra: ‘Vanaf toen ben ik me gaan 
oriënteren op tuinparken, en ik 
schreef me in op Ons Buiten. Een 
eigen tuintje wilde ik al langer, maar 
ik wist nog niet of ik er klaar voor 
was. Vorig jaar - na drie jaar in-
schrijftijd - groeide de behoefte aan 
een buitenplekje steeds meer en ik 
kreeg er qua werk ook meer ruimte 
voor. De wens om te klussen en te 
tuinieren kwam bovendrijven, het 
begon te kriebelen…’
‘En toen kwam dit mooie plekje 
voorbij, waar ik verliefd op werd. Het 
voelde direct als ons plekje, zo mooi 
rond beschermd door mooie bomen 
en struiken, maar ook met veel zon.
Ik wist gewoon zeker dat ik het zou 
krijgen, terwijl dit het eerste huisje 
was waar ik me ooit op ingeschre-
ven had. Alles verliep even soepel:  
het fijne contact dat ik had met de 
vorige eigenaresse tijdens de over-
dracht, de beide buren die ontzet-
tend aardig en behulpzaam zijn. 
Heel fijn. Ik voel me hier helemaal 

Kersvers

TEKST & BEELD: ANNET VOGELAAR 

Elk seizoen vertrekken er tuinders 
van Ons Buiten. En dus komen er ook 
nieuwe tuinders bij. We geven deze 
kersverse ‘Ons Buitenaars’ graag een 
stem en gezicht in deze rubriek.

thuis.’

Klusjesdame
Petra, een geboren Amsterdamse, 
woont vlak bij het Amstelstation 
en fietst in 20 minuutjes naar ons 
tuinpark, waar ze vaak voor een 
ochtendje of een middagje te vinden 
is. De meeste spullen verplaatst ze 
met haar fietskar. Hierin vervoerde 
ze ook veel bouwmaterialen om te 
klussen afgelopen winter. Want klus-
sen doet ze het liefst zelf.
‘Ik wilde heel graag een bossige 
donkere sfeer in dit huisje, en een 
houten vloer hoort daar natuur-
lijk wel bij. Dus ik heb eerst de 
ondervloer gerestaureerd en daarna 
een prachtige houten vloer gelegd. 
Verder heb ik binnen al het houtwerk 
geschuurd, geschilderd en de muren 
in gezellige donkere tinten groen en 
grijs geverfd.’
‘De wc was nog een hele klus, want 
ondanks de mooie instructiefilmpjes 
op YouTube, ging dit uiteindelijk toch 
mis. Nadat ik de stortbak net goed 
had opgehangen, besloot ik nog wat 
kracht bij te zetten, waardoor de slui-
ting loskwam en het water met volle 
druk alle kanten op spoot. Het is niet 
voor niets dat Buurman en Buur-
man [televisieprogramma, red.] mijn 
helden zijn… Maar gelukkig gaat 
het meestal goed hoor. Gewoon 
door het te doen en te geloven dat 
je iets kunt, kun je ontzettend veel 

Wie: Petra (50) en Tim (15)
Laan Ons Buiten: Berthalaan
Beroep: shiatsu massagetherapeut

bereiken.’ 
Ik zou heel graag goede wandjes bouwen, en ik zit er nog 
over na te denken om misschien een slaapkamer te bou-
wen in dit kleine huisje. Dat zal wel een uitdaging worden. 

Groene vingers
Petra had weinig tuinervaring, maar is zich de laatste 
jaren steeds meer gaan verdiepen in permacultuur en 
heeft hier een cursus over gevolgd.
‘Het idee van permacultuur is dat je een eetbare tuin 
creëert, en dat de planten en bomen die je plant, elkaar 
ondersteunen, zonder dat je veel in hoeft te grijpen.  
Het leuke aan deze tuin is dat er al best veel fruitbomen 
staan, en dat ik geen grote veranderingen hoef aan te 
brengen. Wel wil ik een aantal bomen verplaatsen die niet 
goed staan, zoals die perenboom die helemaal scheef is 
gaan hangen en al jaren geen vruchten meer draagt.  Ook 
ben ik nu bezig om een tweede takkenwal te maken voor 
de kleine beestjes, zodat deze voor meer vruchtbaarheid 
van de aarde en de tuin zorgen.’
‘Mijn zoon Tim helpt me vaak enthousiast mee, zonder 
dat hij tot iets verplicht is. Hij houdt wel van rust en buiten 
zijn. Zo heeft hij een flinke stronk weggehaald en is hij 
trots op de eigen kersenboom die hij laatst geplant heeft. 
Onlangs ontdekte hij nog een verborgen ruimte boven de 
keuken, waar hij tot zijn verrassing een sjoelbak in vond. 
Ons favoriete spel dat we thuis ook vaak spelen.’ 
‘Verder ben ik eigenlijk helemaal tevreden. Ik word geluk-
kig van klusjes doen aan de tuin en het huisje. Ik neem 
de tijd en ondertussen geniet ik van het groen. Mijn 
volgende klus worden de buitenkozijnen. Na lang wikken 
en wegen heb ik besloten de groenantieke kleur van de 
buitenkant van het huisje te behouden, maar de kozijnen 
donker te verven.’ 
‘Eigenlijk zijn het huisje en ook de tuin in de basis ge-
woon heel mooi zoals ze zijn - prachtig toch.’
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Kantine Commissie

Als ik op woensdaga-
vond aan kom fiet-
sen, willen ze nét de 
kantinevoorraad gaan 

aanvullen. Maar de nieuwe kanti-
necommissie van Ons Buiten doet 
niet moeilijk: we gaan er lekker 
bij zitten en wat volgt is een gezel-
lig, maar ook informatief gesprek 
over de werkzaamheden van deze 
oh zo belangrijke commissie. 
Welke tuinders zitten er in deze 
commissie? Even voorstellen: 
Mark en Aretha Hulsman, Nancy 
Riechelmann en Fie van Staal-
duinen. Ze zijn allemaal opge-
groeid op Ons Buiten, en nu be-

Wat is nou een evenement zonder kantine?
wonen ze er hun eigen huisje. Ze 
komen zodra het mag, en ze pak-
ken pas weer in zodra het moet. 
Echte Ons Buitenaren dus, die 
het park als hun broekzak kennen 
en precies weten hoe alles func-
tioneert. Heel leerzaam voor een 
relatieve nieuweling als ik.
Mark, Aretha en Nancy zaten nooit 
eerder in commissies, maar heb-
ben altijd veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Dat ze nu in de kantine-
commissie zitten, was aanvan-
kelijk meer een uit de hand gelo-
pen grap dan een weloverwogen 
besluit.  Een opmerking tijdens 
een feestje (‘Jongens, deze kanjers 
willen wel in de kantinecommis-
sie! Proost!’) ging de dagen erna 
een eigen leven leiden (‘Zeg wat 
hoor ik nou, zijn jullie de nieuwe 

kantinecommissie, top zeg!’). En 
ja, toen konden ze niet goed meer 
terug. En eigenlijk wílden ze dat 
ook helemaal niet. ‘Want,’ vinden 
ze alle drie: ‘zo’n kantine is toch 
een beetje het kloppende hart van 
het park en dus ontzéttend belang-
rijk. Voor de onderlinge samen-
hang, om te weten wat er speelt, 
voor de gezelligheid, maar ook om 
allerlei evenementen door te kun-
nen laten gaan. Want wat is nou 
een evenement zonder kantine? 
Tsja, dan is de vraag niet meer of 
je het gaat dóen, maar wanneer je 
gaat begínnen.’
Oudgediende Fie, het vierde com-
missielid, is blij met haar nieuwe-
lingen. Want hoewel er meerdere 
keren benadrukt wordt dat de oude 
commissie fantastisch werk heeft 

TEKST: LISBETH ANKER 
FOTO: JEROEN SCHEELINGS

Van links naar rechts: Fie van Staalduinen, Aretha Hulsman, Kees (vrijwilliger), Nancy Riechelmann, Mark Hulsman.
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Wat is nou een evenement zonder kantine?
geleverd, kan af en toe een frisse 
wind erdoor nooit kwaad, aldus 
Fie. 
De commissie wordt ondersteund 
door vrijwilligers van het park. 
Die draaien bardiensten, helpen tij-

dens evenementen of melden zich 
bij Fie aan voor beide. Het is mak-
kelijk en gezellig werk en elke 
vrijwilliger bepaalt zélf het aantal 
uren dat hij of zij hieraan wil be-
steden. De commissie benadrukt: 
‘Je hoeft echt niet eindeloos achter 
die bar hoor. Iedere vrijwilliger 
bepaalt zélf hoeveel hij of zij wil 
doen.’ Het is duidelijk: alle hulp 
is welkom. Want zoals gezegd: 

   De kantine:
● is het hele jaar op zaterdag en  
   zondagmiddag open.
● is van 1 april tot 1 oktober ook  
   geopend op de vrijdagavond.
● is in juni, juli en augustus elke  
   avond geopend.
● is tijdens de zomervakantie  
   geopend op alle middagen en  
   avonden.
● is op zondag t/m donderdag  
   geopend tussen 13:00–17:00  
   uur en tussen 19:00– 23:00 uur.
● is op vrijdag en zaterdag geo 
   pend tussen 13:00–17:00 uur en  
   tussen 19:00– 01:00 uur.
● is altijd geopend tijdens de  
   activiteiten. Activiteiten worden  
   aangekondigd op de informatie 
   borden, in de nieuwsbrief en in  
   de glossy.
● informeert je graag over de ins  
   en outs van vrijwillig katinewerk  
   via kantine@onsbuiten.nl.
● verwelkomt jou als vrijwilliger!  
   Meld je dus snel aan bij Fie via  
   06-57498318. 
● roept alle ouders op om zich  
   aan te melden als vrijwilliger  
   voor middagdiensten tijdens de  
   zomervakantie, zodat kinderen  
   er vaker terecht kunnen voor een  
   drankje of een ijsje.

zónder kantine géén bruisende 
evenementen of leuke cursussen! 
Nieuwe plannen heeft de commis-
sie nog niet echt. ‘De vorige com-
missie heeft al zó veel werk ver-
richt. Alles is goed geregeld, en er 

zijn al een aantal goede aanpassin-
gen gedaan. Denk aan snoeprek 
2.0 voor de kinderen of aan de 
uitbreiding van het drankassorti-
ment met gin-tonic, Heineken 0.0, 
Palmbiertjes en… echt heerlijk: 
watermeloenwijn!’ Uitbreiding 
of aanpassing van het eetaanbod 
wordt momenteel overdacht, maar 
de meeste leuke ideeën stuiten 
op logistieke bezwaren, vooral 

MEER EEN UIT DE HAND GELOPEN GRAP 
DAN EEN WELOVERWOGEN BESLUIT

als het gaat om houdbaarheid en 
versheid van de producten. ‘Een 
stukje kaas of worst kan natuurlijk 
prima. Maar een broodje mozza-
rella-pesto [zoals onze vicevoor-
zitter een keer opperde tijdens 
een jaarvergadering, red.] ligt al 
een stuk moeilijker. Maar… we 
gaan kijken wat we kunnen doen, 
vooral tijdens evenementen.’
Het is tijd om te gaan sjouwen, 
want de kratjes moeten nog netjes 
opgeruimd worden. En dat zijn 
er op Ons Buiten heel wat, kan 
ik je vertellen. Als ik wegga, be-
loof ik Fie dat ik me binnenkort 
bij haar aanmeld als vrijwilliger. 
En stiekem mijn huisgenoot ook. 
Op z’n minst voor één evenement 
dan, denk ik bij mezelf. Dat moet 
toch gewoon kunnen?
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TEKST: LISBETH ANKER

Heksenbrouwsel
Toen ik klein was, kon ik einde-
loos bezig zijn met het maken van 
ondefinieerbare brouwsels die ik 
‘heksenbrouwsels’ noemde. On-
geveer alles kwam als ingrediënt 
voor zo’n brouwsel in aanmerking, 
maar het moest vooral héél erg 
vies zijn. Ik plunderde hiervoor de 
keukenkastjes van mijn moeder, 
waarin altijd veel te vinden was. 
Maar als de mosterd, de kruid-
nagel of de ketjap op was – of als 
mijn moeder mij betrapte tijdens 
mijn strooptochten - liep ik onze 
tuin in. Die was enorm groot en 
er groeide meer dan genoeg om 
mijn drankjes mee af te maken. 
Uitgeknepen bessen, het witte 
sap van de paardenbloem, een 
verloren stuiver, modder, gras, 
brandnetels… Ik gooide alles bij 
elkaar, kookte of pureerde het. Als 

Kindermoestuin
Zin in een lekker potje moestuinieren? Je 

kunt misschien een keertje gaan kijken op 
zondagochtend in de kindermoestuin. Deze 
vind je naast de ingang aan je rechterhand. 
Om de week tussen 11 en 12 uur wordt er 

hard gewerkt en kun je zien hoe er lek-
kere groente de grond uit piept. Ook kun 

je moestuinplantjes brengen als je ouders 
die toevallig nog over hebben. Dan wordt 
er een mooi plekje voor gezocht. Kom je 

keertje langs?

Groentjes

grond druipen en ging maar iets anders doen. Maar… 
ik had hoe dan ook een heerlijke heksenmiddag 
gehad!
Wil je ook brouwen en pureren (en eten)? 
Ga voor eetbaar ‘kruid-leer’ op zoek naar een eetbaar 
blad uit jullie tuin, bijvoorbeeld het blad van brandne-
tel, zuring of lavas. Pureer het blad of de bladeren. Dat 
kan ouderwets met een vijzel, maar dat is nogal een 
klus. Het kan ook in een keukenmachine (moet je wel 
elektriciteit hebben in je huisje). Doe er naar smaak 
een klein beetje zout en citroensap bij, of misschien 
weet jij zelf nog wel iets wat erdoor zou kunnen? 
Smeer het mengsel uit op een bakplaat met bakpapier 
en laat het minstens 8 uur op een lage temperatuur 
(40 graden Celsius) drogen in de oven (als je die op de 
tuin hebt). Doe af en toe de oven open om het vocht 
te laten ontsnappen. En als je dus géén keukenma-
chine en/of oven hebt, neem je het blad mee naar 
huis, en maak je het mengsel daar.
Als het klaar is, lijkt het een beetje op een leren lap, 
vandaar de naam kruid-leer. Nu kun je het in mooie 
bladvormpjes snijden, knippen of uitsteken. Prachtig 
om je eten mee te versieren!

dan het hele proces voltooid was, 
en ik naar mijn gevoel het goorst 
stinkende, gruwelijkste, slijmerig-
ste drankje éver gemaakt had...
En nú denk je: nu komt het. Nú 
gaat ze vertellen wíe ze betoverd 
heeft. Of welk wonder zich voltrok 
dankzij haar heksendrank. Niet 
dus. Want na het klaarmaken van 
zo’n brouwsel goot ik het in een 
plastic zakje en begroef ik het. En 
sprak dan met mezelf af dat ik het 
pas na vijftig jaar zou opgraven 
om te kijken of het dan nóg viezer, 
nóg stinkender, nóg slijmeriger 
zou zijn. Maar áltijd, áltijd won 
mijn nieuwsgierigheid het van mijn 
geduld. En dan groef ik het zakje 
na een paar uur weer op, alleen 
maar om erachter te komen dat 
het brouwsel in die korte tijd geen 
ene steek veranderd was. Dan liet 
ik het enigszins geïrriteerd op de 

Brandnetelblad: heerlijk voor in je heksensoep
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Voornaam: Feline
                                    
Leeftijd: 4 jaar en 6 maanden
                                                                      Groep: 1

Leukste plek op de tuin: het veld bij de kantine                                  
Lievelingsboek: ‘Er zit een monster in je boek’ van Tom Fletcher en Greg Abbott
Lievelingsdier: poes                                                  
Leukste om te doen op de tuin: met water spelen en zwemmen in mijn badje
Dit koop ik in de kantine: ijs

Wist je dat er ook paarse wortels bestaan? Oorspronkelijk 
was de wortel zoals hij meer dan 2000 jaar geleden in het 
Midden-Oosten door ons ontdekt werd, zwart van kleur. En 
nog steeds vind je in het Midden- en Verre Oosten donkere 
wortelrassen. In Europa is in de 17e eeuw de zwarte wortel 
door Nederlanders gekruist met gele wortels en zo is de 
rood/oranje wortel ontstaan.

Kabouterbos
Zeg, ben jij al in het grootste Amsterdamse 
Kabouterbos geweest? Nee? Echt niet? Nou, 
dan zou ik maar snel gaan kijken, want er is een 
heeeeeele grote kabouterfamilie komen wonen 
op Ons Buiten. Kleine en grote, dikke en dunne, 
mooie en mindere knapperds. Misschien hebben 
ze wel een leuk verhaal om jou te vertellen. Waar 
ze zo opeens vandaan komen en waarom...
Als je iets hoort, wil je dat ons dan vertellen? Je 
kunt dat in een mailtje schrijven of op een briefje 
mag ook. 
Stuur maar naar redactie@ons-buiten.nl. Dan 
vertellen wij in het volgende nummer wat je hebt 
gehoord. Oké? Je kunt de kabouters trouwens 
ook zelf een mooi verhaal vertellen. Vinden ze 
vast gezellig.
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Ali is een begrip op Ons Buiten; ze was be-
trokken bij de totstandkoming van de jaar-
lijkse Open Tuinendag, later TuinKunst  
geheten. Ook hielp ze jarenlang met de 

organisatie van de crea-zondagen, de inschrijvingen 
van aspirant-leden, de stekkenmarkt, het bloemschik-
ken en het ziekenbezoek.
Ali: ‘Al deze activiteiten gaan gelukkig nog steeds 
door, behalve de stekkenmarkt - die is helaas dood-
gebloed, omdat er te weinig uitwisseling was en de 

mensen vooral kwamen om stekken te halen en niet 
om ze in te brengen. Dan werkt het niet meer.’
Met haar aanstekelijke enthousiasme heeft Ali veel 
mensen geïnspireerd, en: ze wordt gemist. Want in 
oktober 2017 hebben Ali en haar man Rob hun huisje 
op Ons Buiten verkocht. Ze worden een dagje ouder 
en willen het iets rustiger aandoen. 
Ik ben benieuwd waar Ali toch altijd die energie 

vandaan haalde, en hoe ze het organiseerde om het 
maandelijkse Ons Buiten Kontakt helemaal alleen te 
runnen. Hoe ging dat vroeger eigenlijk: zo’n krantje 
maken, zonder computer en printmogelijkheden? 
Daarom ga ik bij haar op bezoek. Kan ik Ali meteen 
een bos bloemen brengen...
Zo’n vierendertig jaar geleden, vrijwel direct nadat 
Ali en Rob een huisje kregen op Ons Buiten, werd Ali 
actief in het verenigingsleven.
Ze hielp toen de secretaris Cor van Oorschot met het 
Ons Buiten Kontakt (OBK). Dat bestond toen nog 
uit een stapeltje gekopieerde stencils die bij elkaar 
werden geniet.
Henk Prent werd de opvolger van Cor van Oorschot. 
Hij had ervaring opgedaan bij het verenigingsblad van 
een tennisclub en wilde het blad graag professionali-
seren. Maar schrijven, dat kon hij niet, en ‘dus’ kreeg 
Ali de taak om al het schrijfwerk op zich te nemen op 
de computer van de bestuurskamer.
Ali: ‘Ik was stenotypiste geweest en had alleen 
ervaring met oude typemachines, dus die computer 
was wel even wennen hoor. Dan zat ik toch hard te 
rammen op dat toetsenbord! Het gebeurde regelmatig 

‘Ontzettend veel werk,  
 maar, hartstikke leuk  
 om te doen!’

TEKST & BEELD: ANNET VOGELAAR 

Wie kent haar niet? Die hartelijke vrouw die veel betekend heeft 
voor Ons Buiten en de glossy: Ali Hafkamp. Ali was de drijvende 
kracht achter de voorloper van de glossy - het maandelijkse Ons 
Buiten Kontakt - en bleef daarna nog lange periode voor de glos-
sy schrijven. Maar nu is het klaar: dit zomernummer bevat Ali’s 
laatste ‘Voor u gelezen’. We staan graag even stil bij dit afscheid 
en willen Ali hartelijk bedanken voor al haar inzet al die jaren.

Afscheid Ali Hafkamp

DAN ZAT IK TOCH HARD TE RAMMEN 
OP DAT TOETSENBORD!
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dat ik bestanden kwijtraakte en hulp van Henk Prent 
nodig had. Hij riep dan tegen de mannen in de kantine: 
‘O gut, die vrouwen kun je ook niks laten doen!’

Na een tijdje stopte ook Henk. Ali nam de leiding op 
zich en ‘werd’ het OBK: ze verzamelde verhalen en 
weetjes uit tijdschriften, schreef ingezonden brieven, 
deed oproepen en verzorgde advertenties. Maar ze 
schreef ook: tips, tricks en trends en de agenda, ze 
verzorgde samen met Mark Jonkheer interviews en ga 
zo maar door…
Deze werkzaamheden combineerde ze met het zieken-
bezoek: als er iemand ziek was op de tuin, ging Ali op 
bezoek met een bloemetje en een luisterend oor. ‘Dat 
was ontzettend veel werk, maar ik vond het hartstikke 
leuk om te doen!’
Al het schrijfwerk van Ali kwam op een floppydisk 
terecht en werd uitgeprint op A5-formaat. Vervolgens 
werden alle stukken letterlijk geplakt en geknipt en de 
opmaak werd samen met de advertenties handmatig 
in elkaar gezet. ‘En dan hop: naar het kantoor van de 
Bond van Volkstuinders, waar een veredelde kopieer-
machine het drukwerk verzorgde.’ Daarna kon het 
gesorteerd, gevouwen en geniet worden.
Als het OBK klaar was, kreeg Ali een telefoontje van 
de Bond. Daarna haalde ze samen met Rob de dozen 
op en ze sjouwden deze tweehoog het huis binnen. 
Vervolgens etiketteerden ze alle blaadjes en deden ze 
daarna op de post.
En dat proces iedere maand; kun je je het voorstellen?
Ali: ‘Met de jaren moderniseerde het OBK steeds iets 
meer. Zoals bijvoorbeeld het omslag: dat gaven we 
een kleurtje om het blad op te vrolijken. En de Bond 
had inmiddels een nieuwe drukpers, waardoor we 
digitaal konden opmaken. Ik heb jarenlang samen met 
Rene Blaauw de opmaak gedaan.’
Deze modernisering bleek voor het bestuur echter niet 
voldoende, want dit besloot na lang wikken en wegen 
om een nieuw full colour kwartaalblad te maken op 
A4. Het was tijd voor vernieuwing, en zo ontstond 
vijf jaar geleden de huidige glossy. Hiervoor werd 
een nieuwe redactie samengesteld onder leiding van 
Liesbeth Melkert.
En hiermee zat de grote maandelijkse taak voor Ali 
erop. Gelukkig wilde ze de afgelopen vijf jaar wel 
haar rubriek ‘Voor u gelezen’ blijven verzorgen. Elk 
kwartaal leverde Ali als eerste haar kopij aan!

Ali, we zullen jou, je hartelijkheid en je geweldige 
tips missen. De voltallige redactie en alle lezers!

Boven: Ali voor 
het schilderij dat 
ze maakte van 
hun tuinhuisje.
Links: een paar 
exemplaren van 
het vroegere Ons 
Buiten Kontakt, 
netjes gerang-
schikt op tafel.
Onder: de mul-
tomap van Ali 
waarin ze knip-
sels verzamelde 
voor haar rubriek 
‘voor u gelezen’.



Tja, dit was het dan. De allerlaatste 
‘voor u gelezen’ van mij. We hebben 
verleden jaar oktober onze tuin 
verkocht, en ik stop nu na ruim 
twintig jaar ook met deze rubriek . 
Ik heb het met veel plezier gedaan, 
maar nu is het klaar. Voor alle 
tuinders: een fijn seizoen en geniet 
van alle mooie momenten op je tuin. 
Ik volg jullie nog op Facebook. Lieve 
groeten van Ali.

Van de bijtjes…
Ooit opgevallen dat veel planten 
geel bloeien in het voorjaar? Een 
lokkertje van de natuur, want bijen 
en hommels kunnen gele kleuren 
goed zien. Gulden sleutelbloem 
(Primula veris) is een belangrijke 
plant voor hommels en bijen en 
het meer spontane nichtje van de 
bekende voorjaarsprimula.

Allium
Allium of sierui is een blikvanger in 
elke border. Maar de kleine, lagere 
soorten gedijen ook uitstekend 
in potten en bakken op balkon of 
terras. En als snijbloem in de vaas 
doen ze het ook heel goed.

IJzerhard: Verbena donariensis
IJzerhard is een vaste plant. Bloei: 
van juli tot oktober, hoogte 1.60 m 
en graag veel zon!
Bijzonderheden: de ijle stengels 
met dieppaarse bloemetjes 
torenen boven alles uit en zijn heel 
aantrekkelijk voor bijen, vlinders en 
hommels. Na een strenge winter 
komen zaailingen overal weer op 
en weven de border tot een luchtig 
geheel. Mooi in combinatie met 
Sedum matrona.

Astrantia 
De op speldenkussens of Zeeuwse 
knoopjes lijkende bloemen van 
Astrantia major ‘Ruby Wedding’ zijn 
donkerrood van kleur. Het is een 
vrij nieuwe cultivar die uitstekend 
in allerlei niet te droge borders te 
gebruiken is. Hoogte: 45 cm.

Mieren om de tuin leiden
Mieren zijn nuttig, maar op sommige 
plekken heb je ze gewoon liever 
niet. Met het mooie weer kun je 
last van ze krijgen. Heel vervlend. 
Met kruidnagels en een busje 
kruidnagelpoeder heb je een milieu-
vriendelijke oplossing. Strooi de 
nagels tussen de tegels bij de deur 

en strooi het poeder langs de drempel. Mieren houden 
niet van de lucht van kruidnagels en blijven dus weg.

Nog drie ecotips:
●Zet afrikaantjes, bieslook, munt, goudsbloem of 
knoflook in de buurt. Mieren houden niet van de geur van 
deze planten en gaan een blokje om.
●Strooi droog koffiedrab om kwetsbare planten heen. 
Mieren én slakken hebben daar een hekel aan. De 
planten profiteren bovendien van de stikstof die in de 
drab zit!
●Mierennest in de buurt? Maak een aftreksel van 
citroenschillen en giet dat eroverheen.

Tuin slakkenvrij?
Tip voor in de tuin: pepermuntthee is het beste middel 
om slakken uit de tuin te krijgen en in het bijzonder uit de 
hosta’s.

Tuindersverdriet
Zevenblad of tuindersverdriet, zoals het in de volksmond 
heet, is een hardnekkig (on)kruid. Eenmaal in de tuin is 
het er eigenlijk voor altijd. Wie zevenblad in de tuin heeft, 
kan er maar beter het beste van maken: geniet van de 
lieflijke witte bloempjes ….of eet het op! Zevenblad was 
vroeger een belangrijke groente vol vitamine A en C. 
Bovendien bevat het calcium en magnesium. Lekker 
om het blad te verwerken in salades, stamppot of in een 
groene smoothie.

Zoutvervanger
Lavas wordt ook wel maggiplant genoemd vanwege 
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Voor u gelezen....
DOOR ALI HAFKAMP

de hartige, kruidige smaak - al is het geen ingrediënt 
van de ‘originele Maggi’. De plant kan prima dienen als 
zoutvervanger. Hij is familie van de schermbloemen. Laat 
hem doorschieten voor grote, mooie bloemen die ook 
eetbaar zijn.

Snoeien doet bloeien
Knip voor een rijke bloei regelmatig uitgebloeide rozen 
af. Zijn alle bloemen van een tros uitgebloeid, snoei deze 
dan terug tot het eerste blad dat je aan de stengel ziet. 
Hier verschijnt dan een nieuwe scheut waaraan weer 
een nieuwe bloem komt die in de nazomer zal bloeien. 
Vergeet je de uitgebloeide bloemen af te knippen – of doe 
je dit te laat – dan blijft een tweede bloei uit.

Hagen
Het is nu de tijd om hagen te snoeien. Doe dit wel op 
een droge dag. Snoei coniferen zoals Chamaecyparis, 
Thuja  en dergelijke vooral niet tot op het oude hout 
terug. Ze zullen dan niet meer uitlopen. Ook de hagen 
van de beuk, Ligustrum of Taxis kun je nu snoeien. Ze 
mogen gerust vrij kort worden gesnoeid. Bij alle bonte 
of gekleurde heesters moet je takken met groen blad 
verwijderen. Ook moet je grondscheuten (wildopslag) bij 
alle geënte planten (zoals rozen) verwijderen.

Eetbare bloemen
Ze zijn fleurig en decoratief, maar dat bloemen ook lekker 
kunnen smaken, weet lang niet iedereen. De smaak van 
viooltjes is echt bloemig. Oost-Indische kers smaakt 
heel pittig (net als tuinkers) en rozenblaadjes smaken 
zoals rozen ruiken. Natuurlijk is het wel belangrijk om 

goed te kijken wat je plukt, want 
niet alle bloemen zijn eetbaar. Je 
kunt salades  en andere gerechten 
zonder probleem decoreren met 
onder andere goudsbloem, borago, 
kamille, viooltjes, rozenblaadjes, 
Oost-Indische kers, vlambloem 
(Phlox) en courgettebloemen. Leuk 
als je iemand te eten krijgt. Serveer 
bijvoorbeeld eens gevulde eitjes met 
daarop het blauwe bloempje van 
borage. 

Kruiden oogsten
Bij warm zonnig weer groeien de 
meeste kruiden prima en maken 
ze veel blad. Je kunt dus nu volop 
oogsten. Pluk het liefst het jonge 
blad van niet-bloeiende scheuten 
en verwerk het zo snel mogelijk in 
gerechten. Omdat verse kruiden 
hun aroma verliezen als ze langdurig 
worden meegekookt, kun je ze 
het beste toevoegen voordat het 
gerecht klaar is. Heb je nu heel 
veel van een bepaald kruid, dan is 
drogen of invriezen een oplossing. 
Of maak ijsblokjes van de kruiden: 
pureer de kruiden met wat water 
en giet ze in een bakje voor 
ijsblokjes. De ijsblokjes kunnen 
vlak voor het einde van de kooktijd 

aan bijvoorbeeld soep worden 
toegevoegd. Dit gaat prima met 
basilicum, koriander en dille.

Mag je een oude rododendron nu 
verplaatsen?
Een rododendron mag het hele 
jaar rond 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 
voorzichtig uitgraven, zodat de kluit 
niet wordt beschadigd!

Hoera voor de hortensia!
Last van een droge huid, hoofdpijn 
en droge ogen? Misschien is de 
luchtvochtigheid in je huis niet 
op een gezond niveau. Wat goed 
helpt, is een kamerhortensia. 
Volgens Fytagoras Plant Science 
uit Leiden heeft deze plant een 
sterke vochtregulerende werking. 
Onderzoekers hebben berekend dat 
negen kamerhortensia’s in vier uur 
een luchtvochtigheid van 30 procent 
verhogen naar een gezond niveau 
van 40 procent. Niet zo gek als je 
weet dat de Latijnse naam van deze 
plant hydrangea is, wat watervat 
betekent. 
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TIP!
Limonade 

trekt wespen 
aan. Maak 

leuke glazen 
met een dek-
sel waar een 
rietje door-

heen kan. Je 
kunt ze ook 
kant en klaar 

kopen.

Tips & Trends

VERSIER JE TUIN
Op Ons Buiten is er altijd tijd voor een feestje. Lek-
ker buiten zijn met vrienden en geliefden. En daar 
horen slingers bij. Deze mooie, handgemaakte 
slinger van stof heet Floral Garden en draagt bij aan 
de feestvreugde! De slinger van dertien meter lang 
is gemaakt van biologisch katoen en bestaat uit 
dertien vlaggen met verschillende afbeeldingen aan 
een katoenen koord. Leuk om je tuin een extra op-
pepper te geven voor een speciale avond! De slinger 
kost 14,95.  
Je kunt hem bestellen via seriouslygood.com.

LIMONADE
Heb je een beetje spijt dat je raar hebt lopen doen 
tegen de overbuurman na een fles rosé in de volle 
zon? Ben je een beetje moe van het vieren van de 
zomer met alcoholische versnaperingen? Dan is het 
nu tijd voor het boek ‘Limonade’. Limonade is een 
mooi vormgegeven boek met prachtige foto’s van 
glazen drank zonder alcohol (en van getatoeëerde 
mannen met dikke baarden). Het bevat verschillende 
hoofdstukken naar smaak: zoet, zuur, kruidig, pittig 
en hartig. De meeste cocktails bestaan uit een ba-
sisrecept. Deze staan voor in het boek. Zo is er de 
suikersiroop, de sweet&sour siroop maar ook een ba-
sis voor ijsthee. Wel vijftig recepten voor alcoholvrije 
drankjes! Kom maar op met die warme zomer.
Ook leuk dat er telkens onder aan het recept staat 
met welk eten de cocktail goed combineert.

Limonade
The Holy Kauw Company
16,99 euro
ISBN 9789463140423

ACER
Wist je dat de acer het 
bijzonder goed doet op 
Ons Buiten? Dit komt 
doordat dit boompje, 
ook wel de Japanse 
esdoorn genoemd, 
van zure grond houdt. 
Laten we dat nou in 
overvloed hebben! 
Vooral in de herfst 
kleurt de boom op zijn 
roodst! 

DRIJFBLOEMEN
Bloemen doen we 
vaak in een vaas. 

Maar hoe mooi om 
eens een paar 
in een schaal 

met water 
te leggen. 
Laat een 

kort stukje 
steel zitten 

zodat ze 
goed kun-

nen drinken. 
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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.   

BBOOMSTAMMEN 
Godalledag! Wat een storm 
hadden we van de winter. 
En wat een puinbak levert 
dat op. Helemaal als er een 
stuk of twee op je tuinhuis 
zijn gedonderd. Wat dus bij 

diverse mensen is gebeurd. Nou is het heel 
top dat de vrijwilligers de bomen zijn komen 
helpen wegzagen. Van je dak af lichten en 
in stukken zagen, zodat je ze kunt afvoeren. 
Hulde! Maar als je ze niet kunt afvoeren, of 
je vindt ze eigenlijk wel fraai, hebben we hier 
nog wat inspiratie voor wat je er zoal mee 
kunt doen. Er zijn al heel wat fraaie houtwal-
len ontstaan op Ons Buiten langs diverse 
lanen, dus dat is sowieso een goede tip. 
Krijg je meteen veel bezoek van insecten en 
het staat ook nog mooi.

FESTIVALS IN AMSTERDAM
Elke zomer worden we - al dan niet blij - verrast door 
verschillende festivals en festijnen in onze mooie 
stad. Hieronder een greep uit het aanbod in de buurt 
van ons park. Je kunt ernaartoe gaan of de knal-
lende beats beluisteren vanuit je luie stoel in de tuin. 
Muziek te hard? Dan kun je een melding van overlast 
doen aan de gemeente via 14020.

Waar kun je wanneer feesten, of moet je juist weg-
blijven van de tuin?

Georgies Wundergarten
Riekerhaven, zaterdag 7 juli 2018, vanaf 12.00 uur
Een kleinschalig festival, dit jaar op een nieuwe 
locatie, namelijk de gezellige Riekerhaven! Geen hip-
ster bedoeling, geen organic smoothies, ook geen 
megastages met vuurwerk, maar gewoon een lekker 
Amsterdams sfeertje. Georgies Wundergarten is een 
ouderwets, écht festival. Voor avonturiers, romantici, 
filosofen en paradijsvogels. Ook met muziek: van 
techno tot jazz.

Dekmantel Festival
Amsterdamse Bos, 1 augustus 2018 om 17:00 tot 
5 augustus 23:00 uur
Dekmantel is een meerdaags festival in het Amster-
damse Bos dat bekendstaat om de fantastische line-
up en de toplocatie. Je hoeft tussendoor niet naar 
huis, want je mag er je tent opzetten en vijf dagen 
genieten van disco, hiphop en techno.

Loveland Festival 2018 
Sloterpark, 11 augustus 2018 vanaf 11:00 
Loveland 2018 zal ook dit jaar weer groots uitpakken 
met uitdagende stages en fijne deuntjes! 
Het festival is inmiddels uitgegroeid tot een waar 
speelparadijs waar je je absoluut gaat vermaken.   
Op het festivalterrein is van alles te doen en er is 
overal aan gedacht. Niks om je te weerhouden van 
een hele dag lekker dansen op Loveland 2018!
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De artisjok – il carciofo
De man was er even helemaal klaar mee.
‘Ik ga een half jaar fietsen,’ zei ie. 
‘Een… half... jaar… fietsen,’ herhaalde ik.
‘Ik leen de camper van mijn broer, fiets achterop en ik 
kom voorlopig niet meer terug.’
O, dit was toch wel vrij serieus.
Ik begreep dat als je tweeënhalf jaar keihard aan een film 
hebt gewerkt, je het wel even gehad hebt. Maar een half 
jaar fietsen!
‘Maar een half jaar!  zei ik. ‘Ik ga hier toch niet een half 
jaar alleen met de kinderen zitten?’ 
Waarop hij antwoordde: ‘Lekker toch?’
De racefiets werd in de keuken neergezet, alwaar die 
weken in de weg stond, want alles moest uit elkaar 
gehaald worden en minuscuul worden opgepoetst. 
De kinderen begonnen (ook) te mopperen. ‘Maar in mei 
doe ik mijn eindexamen,’ zei de middelste. ‘Ben je er dan 
gewoon niet op mijn diploma-uitreiking?’ En: ‘Eind juni 
studeer ik af pap!’ zei de oudste. De jongste zei niets, 
want die was aan het gamen.
‘Goed,’ zei de man, ‘drie maanden dan.’
Voorbereidingen werden getroffen. Op eerste paasdag 
lunchten we nog gezellig met het gezin, en op tweede 
paasdag ging de man in alle vroegte weg. Daar stond 
ik dan op straat; zwaaiend naar een spuuglelijke witte 
camper. De eerste dagen waren oké. Een heel groot bed 
voor jezelf, bijvoorbeeld. Een tweede voordeel kan ik 
even niet bedenken. Er moesten boodschappen worden 
gehaald. Dat doet de man altijd. Ik ga weleens mee, 
maar dan pak ik alleen maar spullen die we volstrekt niet 
nodig hebben. Dus de man gaat liever alleen.
Daar stond ik dan in de supermarkt. Geen flauw idee. 
Ik denk dat ik er wel een uur heb rondgelopen. Allemaal 
rare boodschappen in mijn kar en ook veel te veel. Toen 

moest ik nog met die tassen naar huis fietsen. Vreselijk! 
Bij thuiskomst appte ik de man dat ik nooit meer alleen 
boodschappen ging doen.
De vuilnisbak was vol. Ik kreeg de zak er nog net uit. 
Maak zoiets maar eens dicht! En dan al die trappen af 
met die veel te zware zak.
Ik appte de man dat ik nooooit meer de vuilnis naar 
beneden ging brengen! Wat een ellende.
En dan, ja jongens, ik weet het: en dan het fornuis! Dat 
vreselijke grote joekel met die loodzware gietijzeren 
roosters. Grrrr.
Ik appte de man dat ik er nu wel een beetje klaar mee 
was.
Nadat we drie weken foto’s van hem hadden gekregen 
- natgeregende lege campings, een wasmachine (heb 
net een wasje gedaan), een stokbrood met een doosje 
camembert (avondmaal), de fiets in de sneeuw (berg 
beklommen) en het toppunt: een foto van drie dikke 
kiwi’s keurig op elkaar gestapeld (totale verveling), 
appte ik de man: ‘Nu is het genoeg, ik kom naar je toe.’ 
‘Gezellig,’ zei de man. ‘Vlieg maar naar Nice, dan pik ik 
je daar op bij het vliegveld.’ Yes! Wauw! Snel van alles 
regelen, vrij nemen op werk, dochter weer tijdelijk terug in 
het ouderlijk huis om voor de jongens te zorgen. En daar 
ging ik! Het verwende nest. Op naar Nice. Daar stond ie 
dan, de man, op het vliegveld van Nice. Hij had zijn nette 
blouse aangetrokken. Stonden we daar blij te wezen; 
elkaar wel drie weken niet gezien…
Ik kroop naast de chauffeur in de camper en daar gingen 
we, naar de Riviera dei Fiori. Routeplanner aan, adres 
van een fijne kampeerplaats aan zee ingetypt en rijden 
maar. Onze Googlemapskaartlezer was een man. Aan 
Italiaanse uitspraak deed hij niet. Hij deed niet eens zijn 
best.
Het was een mooi tochtje. Toen we bij het plaatsje 
aankwamen waar we wilden zijn, moesten we doorrijden 
van meneer maps. Toen zei hij eindelijk: ‘Eindbestemming 
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bereikt’…
We stonden stil midden tussen velden met gewassen, de 
zee ver achter ons. Het was heet. Er was hier helemaal 
niets. Iets verderop zag ik auto’s af en aan rijden naar 
een veld. Ik ging kijken. Er stond een boer die uit zijn 
achterbak verkocht: verse jonge tuinbonen en nog wat 
slaplantjes. Maar daar kwamen de mensen niet voor. Ze 
liepen allemaal direct naar een kruiwagen die gevuld was 
met water. Er lag een grote berg planten in. Even kijken. 
Het waren artisjokken! Het waren mooie kleine paarse 
babyartisjokken! Ik rende terug naar de camper. ‘Het 
is het begin van het artisjokkenseizoen!’ riep ik blij.  Ik 
haalde een grote tas vol.
De man had ondertussen de juiste weg gevonden. Nu we 
terug naar zee reden, zagen we inderdaad dat de velden 
allemaal artisjokkenvelden waren. Wauw. De piepkleine 
camping lag tussen een artisjokkenveld en de zee. We 
gingen artisjokken bereiden. Met verse pasta! 
De artisjok zie je eigenlijk niet in Nederland. Het kan 

wel in je moestuin, maar dan komen de bloemen pas 
aan het einde van de zomer. En het gaat natuurlijk om 
de bloemknoppen. Eigenlijk is de artisjok een soort van 
distel. Als de bloem gaat bloeien, krijgt die van die mooie 
paarse meeldraden (dat is het hooi dat we straks moeten 
verwijderen, bij het bereiden van de artisjok). Ik kan mij 
van vroeger herinneren dat mijn moeder in dat hippiehuis 
van ons zo’n paarse artisjok in een wijnfles had staan. 
Die stond er zo’n beetje mijn hele jeugd. Op een gegeven 
moment was ie grijs met spinrag. Maar dit terzijde.
Waarom je de artisjok eigenlijk ook nooit ziet in onze 

moestuinen: hij neemt vreselijk veel ruimte in. Je zou 
dan een veld moeten hebben, wil je een beetje artisjok 
oogsten. En het schoonmaken is ook best wel heel 
erg bewerkelijk. Maar jongens: kom op, het is een 
delicatesse! Aan de slag!

Pasta met gekonfijte artisjokken en basilicum
Recept uit: ‘Zout, vet, zuur, hitte’ van Samin Nosrat
Uitgeverij Spectrum

Voor vier personen
6 grote of 12 kleine artisjokken
verse linguine, of gewoon spaghetti uit het pak
citroen, gerapte schil van 1 citroen
4 tenen knoflook
olijfolie, best veel
geraspte parmezaan
verse basilicumblaadjes
peper
zout

Verwarm de oven voor op 150 graden.
Zet een grote bak met water klaar, knijp er een citroen in 
uit, en snij de citroen daarna in stukken en doe deze in 
het water.  Hier doen we straks de artisjokkenharten in, 
want dan blijven ze mooi fris van kleur.
Nu pak je een artisjok in je hand, de steel wijst naar 
buiten. Alle blaadjes moeten er eigenlijk af, dus we 
gaan hem kaal plukken. Je draait de artisjok in je hand 
en begint vanaf de steel de bladeren eraf te trekken (ja, 
dit gaat even duren). Als het lichtgeel wordt, snij je vier 
centimeter van de bovenkant af. Je zit nu bij het hart. 
Hier hebben we dunne paarse blaadjes en hooi in het 
midden. Pak een scherp mes en snij nu heel voorzichtig 
alle blaadjes en hooi eraf. Alle donkergroene aanzetten 
aan de buitenkant snij je ook weg. En doe de steel ook 
maar weg, anders wordt die straks taai in de oven.
Je houdt nu het lekkerste stuk over. Doe het snel in de 
bak met water en citroen. Nu nog even de rest plukken.
Pak een ovenschaal en bedek de bodem met een bos 
basilicum, stelen en al. Vier tenen knoflook in partjes 
erop. De artisjokharten eroverheen en overgieten met 
lekkere olijfolie, zodat ze voor drie derde onder staan. Ja 
we zijn royaal. Peper uit de molen en strooi wat zout.
Ongeveer een uur in de voorverwarmde oven. Dit is 
konfijten. Even testen na een tijdje. Als de harten zacht 
zijn, mogen ze eruit.
Kook pasta volgens aanwijzing. Verse dus heel kort, 
spaghetti uit een pak iets van tien minuten.
Zet vier borden klaar.
Pasta erop, harten met de basilicum/knoflookolie erover, 
geraspte parmezaan, citroenrasp en een paar blaadjes 
basilicum. Nog een draai van de pepermolen. En oef. Dit 
is echt heel erg lekker!

Buon Appetito!
Enne...we zijn samen terug naar huis gereden. De man is 
nu weer fijn thuis.
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Spirea staat prachtig in een gemengde heg (foto: Klaas Dijksma via Creative Commons).



Tuinparken vervullen een 
belangrijke rol waar het 
gaat om de behoefte aan 
stilte, rust, schone lucht 

en sociale samenhang voor opge-
jaagde stadsbewoners. Tuinieren 
is bovendien gezond voor lichaam 
en geest. Veel tuinders zouden de 
stad allang zijn ontvlucht, als ze 
niet terecht hadden gekund op een 
van de tuinparken die Amsterdam 
rijk is. Uitbreiding van het areaal 
aan tuinparken zou geweldig zijn, 
en daarmee voldoen aan een groei-
ende behoefte van stadsbewoners. 
De waarde van tuinparken voor 
tuinders en bezoekers kan niet 
hoog genoeg worden ingeschat. 
Daarnaast vervullen tuinparken 
belangrijke ecologische functies en 
hebben ze een rol in de biodiver-
siteit van een gebied. Gemeenten 
kijken wel degelijk ook naar de 
ecologische waarde en biodiver-
siteit van een gebied voordat al dan 
niet besloten wordt tot verandering 
in de ruimtelijke ordening. Daar 
liggen dus kansen voor tuinparken 

als Ons Buiten. De tuinparken als 
ecologische hotspot waar voed-
selpiramides volledig ingevuld 
zijn; van het kleinste grut tot aan 
toppredators, zoals de bosuil of 
de ijsvogel. Die op hun beurt ook 
niet het eeuwige leven hebben en 
bijdragen aan de kringloop van het 
leven.

Biodiversiteit en ecologie
Ecologie beschrijft de samenhang 
en interactie tussen abiotische din-
gen, zoals water, lucht en aarde 
en biotische zaken, zoals schim-
mels, bacteriën, torretjes, wormen, 

vissen, kikkers, haften, vlinders, 
zoogdieren en vogels. Deze biolo-
gische wetenschap richt zich op de 
wisselwerking tussen organismen 
en levensgemeenschappen en hun 
omgeving. Het woord biodiver-
siteit is een samentrekking van 
twee woorden, namelijk ‘biologie’ 

Jenga: het spel van de 
vallende blokkentoren

TEKST EN BEELD: ERIK HOOIJBERG & KLAAS DIJKSMA

en ‘diversiteit’ en wel in de zin van 
biologische diversiteit. Dus hoe 
meer verschillende soorten planten 
en dieren ergens te vinden zijn, hoe 
hoger de biodiversiteit. En dus hoe 
waardevoller een gebied. 
We kennen allemaal het idee van 
voedselpiramides: algen en plant-
en worden opgegeten door kleine 
diertjes, die op hun beurt weer tot 
voedsel dienen voor grotere dieren 
tot aan roofdieren en roofvogels. 
Maar het belang van al die tus-
senstapjes in de voedselpiramide 
is misschien het best te begrijpen 
als je ze vergelijkt met de bouw-

blokjes in het populaire spel Jenga 
(referentie: de Ruiter et al, Science 
2005). Dat spel wordt ook wel val-
lende toren, of onderuit genoemd. 
Ieder houten blokje speelt een be-
langrijke rol in de blokkentoren. 
Tijdens het spel nemen de spelers 
om beurten een blokje uit de toren, 

   juli 2018| Ons Buiten    25

AMSTERDAMSE TUINPARKEN ALS 
ECOLOGISCHE HOTSPOTS

Ons Buiten speelt een rol in de biodiversiteit van de 
omgeving waarin ons park ligt. Erik legt - aan de hand van 
het spel Jenga - het belang van biodiversiteit uit. En geeft 
ons tips hoe je je eigen tuin biodiverser kunt maken.
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ZONDER NECTARDRAGENDE BLOEMEN 
GEEN HOMMELS

en daarmee wordt de toren steeds 
instabieler. De verliezer is degene 
die het blokje uitneemt waardoor 
de gehele toren instort. 
Op die manier bezien, zijn alle 
bouwstenen in de natuur van groot 
belang. Zonder pissebedden en 
paddenstoelen geen recycling van 
dood materiaal. Zonder luizen geen 
lieveheersbeestjes. Zonder insecten 

geen gierzwaluw. Zonder kikkers 
en mollen geen ooievaars. Zonder 
wespen geen wespendief. Zonder 
mieren geen groene specht. Zonder 
mezen, mussen en duiven geen 
sperwers. Zonder nectardragende 
bloemen geen hommels. Zonder 
rupsen geen vlinders en ook geen 
mezen. Zonder bestuivers als bijen 
en hommels geen appels, peren en 
aardbeien.

Biodiversiteit op tuinparken
Een tuinpark als Ons Buiten her-
bergt een behoorlijke biodiversiteit 
dankzij de vele - deels monumen-
tale - bomen, de vele struiken en 
hagen en de aandacht die er is voor 
Natuurlijk Tuinieren. Juist omdat 
er een grote verscheidenheid is aan 
soorten bomen, struiken en onder-
groei, vinden insecten, amfibieën, 

zoogdieren en vogels er een uit-
gelezen plek om te leven en zich 
voort te planten. Het kan echter 
altijd beter, nog biodiverser. Niet 
alleen in het openbare groen, door 
het ophangen van nestkasten voor 
vogels en vleermuizen, het maken 
van steilewandbroedgelegenheden 
voor ijsvogels, het creëren van krui-
denrijke weiden en het neerzetten 
van insectenhotels. Ook op de ei-
gen tuin kun je veel meer doen om 

de biodiversiteit te verhogen en het 
ecosysteem te verstevigen, zonder 
gebruikmaking van gif.

Diervriendelijke heggen en hagen
Laten we eens beginnen aan de 
buitenkant van de individuele tuin, 
met de heg. Veel tuinders hebben 
een buxus- of ligusterhaag. Soms 
prachtig vormgegeven, golvend 
en taps toelopend naar boven toe, 
soms duidelijk het kind van de re-
kening. De heg wordt een stuk dier-
vriendelijker door andere soorten 
te planten, zoals taxus, potentilla 
(ganzerik), spirea, lonicera, ber-
beris en/of haagbeuk. Bloemdra-
gende soorten kunnen in een ge-
varieerde heg  bloeien, waardoor er 
meer nectar beschikbaar komt voor 
solitaire bijen, hommels, vlinders 
en zweefvliegen. Bovendien gaat 
op die manier niet de hele heg te 
gronde door een invasieve exoot 
als de buxusmot.
Nu er deze winter veel bomen 
zijn omgewaaid, is er ruimte vrij 

De open bloemen van de Hondsroos geven stuifmeel en nectar (foto: Klaas 
Dijksma via Creative Commons).

De dotterbloem is een echte voorjaarsbloeier op de 
grens van nat en droog (foto: Erik Hooijberg).
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gekomen om nieuwe soorten te 
planten. Soorten bijvoorbeeld die 
interessant zijn voor blijvende en 
trekkende vogels. Denk daarbij 
aan besdragers als hulst, gelderse 
roos, sleedoorn, wegedoorn en vo-
gelkers. Na de bloei natuurlijk niet 
snoeien - om vruchtzetting te be-
vorderen. Zo creëer je een lustoord 
voor vogels dat je nog diervrien-
delijker kunt maken door in de 
tuin een dichte haag te zetten met 
(doorn-) struiken, zoals meidoorn, 
sleedoorn, veldesdoorn, haagbeuk, 
vuurdoorn, hondsroos of taxus. In 
zo’n haag vinden broedvogels een 
veilige plek om een nest te bouwen 
en hun jongen in groot te brengen.

Natuurlijk tuinieren 
Individuele tuinen zijn vaak te 
klein om al deze suggesties op 
te volgen, maar elke aanpassing 
van enige omvang helpt. In mijn 
eigen tuin heb ik bijvoorbeeld een 
begin gemaakt met het aanplanten 
van een haag met sleedoorn en 

meidoorn. Dat zijn boomachtige 
struiken die het eigenlijk helemaal 
niet zo goed doen op veengrond. 
Maar ik heb ze geplant op een stuk 
waar veel zand was gebruikt onder 
een pad. Tegels eruit, struiken erin 
en ze staan prachtig te groeien en te 
bloeien. Samen met een geurende, 
besdragende kamperfoelie vormt 
dit in het tweede jaar al een 
toevluchtsoord voor kool- en 
pimpelmezen en nectarzoekende 
hommeltjes.Biodiversiteit kun je 
ook al vergroten door simpelweg 
madelief, paardenbloem en ereprijs 
te dulden in het grasveld. Of door 
een deel van het gras lang te laten 
groeien en gefaseerd te maaien of 
slechts een keer per twee weken, 
zodat hommels de rode en witte 
klaver kunnen bezoeken. Ik 
wens iedereen veel plezier met 
het bedenk-en en uitvoeren van 
Natuurlijk Tuinierenplannen. 

Voor vragen en advies: 
groen@ons-buiten.nl.

Verder lezen:
- De website van de vogelbe-
scherming biedt veel informatie 
over het vogelvriendelijk maken 
en houden van uw tuin: 
vogelbescherming.nl.

- Het boekje ‘Natuur in eigen 
tuin’ van uitgeverij Roodbont, de 
brochure ‘Natuurlijk tuinieren’, 
het blad ‘De Tuinliefhebber’ en 
de website van de onvolprezen 
AVVN (avvn.nl) bevatten heel veel 
tips over Natuurlijk Tuinieren, 
zowel over planten en dieren, als 
over bodem en water.

- Het artikel ‘Tussen de regels’  
in de glossy van oktober 2014 
biedt informatie over het maken 
van een insectenvriendelijke heg.

- Foodweb ecology; playing 
jenga and beyond, de Ruiter et 
al, Science 309, july 2005 (voor 
de liefhebber van wetenschap-
pelijke literatuur).

Biodiversiteit is belangrijk voor een stabiel ecosysteem. Verwijder teveel blokjes en de gehele toren stort in elkaar (foto: docean.net).



Moestuinverhalen #3



   juli 2018| Ons Buiten    29

Anja Koelstra, sinds de nazomer van 2016 tuinder op Ons Buiten, is 
volle goede moed een moestuin begonnen. Of liever gezegd; twee 
moestuinen. Ze deelt graag haar moestuinervaringen met onze me-
detuinders, inclusief alle successen en tegenslagen.

TEKST EN BEELD: ANJA KOELSTRA

Een succesvolle 
moestuin staat nog 
steeds op mijn bucketlist

Het is ondertussen eind mei en de tem-
peratuur is een stuk aangenamer ge-
worden. Er waren momenten dat ik 
dacht dat het nooit goed zou komen, 

dat Nederland een koud en nat land is, en dat we 
dat maar hebben te accepteren. Maar gelukkig heeft 
moeder aarde mij voor de gek gehouden en laat ze nu 
haar warme kant zien. Een paar weken steeg opeens 
het kwik en we hebben zelfs een aantal tropische da-
gen kunnen meemaken. Heerlijk om weer met volle 
teugen van de tuin te kunnen genieten. En eindelijk 
zitten er weer Havaianasslippers 
aan mijn voeten. Dus weg met die 
regenlaarzen en winterjas. Adios! 
Die wil ik voorlopig niet meer zien.

In het voorjaar - toen we naar mijn 
gevoel nog in de ijstijd leefden 
- heb ik zaadjes geplant. Daar hoop ik uiteindelijk 
later in het jaar de vruchten van te kunnen plukken. 
Of die vruchten er gaan komen, is natuurlijk weer 
de vraag, maar zoals jullie inmiddels weten: ik ben 
een geboren optimist. Ondanks het koude voorjaar 
en het aanstormende leger naaktslakken heb ik weer 
alle vertrouwen in de natuur. Die plantjes gaan dus 
groeien als kool. Let maar op. 

Ik ben behoorlijk losgegaan dit seizoen. Deels door 
deze rubriek, want anders heb ik hier weinig te 
melden, maar vooral omdat een succesvolle moes-
tuin nog steeds op mijn bucketlist staat. Dus ik heb 
verschillende soorten tomaten, één courgette, arti-
sjokken, radijsjes, pompoenen, één komkommer, 
tuinbonen en aardbeien (wit en rood) in de aarde 
staan. En ik zal vast nog een groente vergeten zijn, 
die komt later dan weer. 

Planten hebben veel liefde en aandacht nodig. En 
geduld, vooral dat, want dat groei-
en gaat niet zomaar. Is het een paar 
dagen warm, dan hebben ze veel 
water nodig. Want o wee als dit niet 
gebeurt: dan gaat de hele oogst naar 
de knoppen. Voorlopig zie ik nog 
kleine plantjes die hun best doen 

om volwassen te worden. Het verbaast mij soms hoe 
weinig resultaat ik zie. Die tuinbonen bijvoorbeeld, 
die groeien zo ontzettend traag... Op de verpakking 
van het doosje staat, ik citeer: ‘Verbeterde witkiem 
met een zeer gelijkmatige zetting. Gezond, zeer 
vroege en grote oogst.’ Vooral die laatste regel vind 
ik bijna ongeloofwaardig: hoezo vroege en grote oogst? 
Al maanden geleden heb ik de bonen binnenshuis in 

OF DIE VRUCHTEN ER 
GAAN KOMEN, IS NATUUR-
LIJK WEER DE VRAAG
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WEG MET DIE REGENLAARZEN EN 
WINTERJAS. ADIOS!

Moestuinverhalen #4

potjes gezet, en het spul groeit, dat geef ik toe. Maar die 
vroege oogst zie ik er nog niet van komen. 
Geduld is wederom een schone zaak. En zeker met 
een moestuin. Mijn respect voor tuinders is sinds ik 
mijn moestuin heb, nog vele malen groter geworden. 
Sta maar eens bij stil bij al het voedsel in de super-
markt; dit heeft zo veel tijd en energie gekost. Het is 
bijna zonde om het op te eten!

Soms ben je op zoek naar wat inspiratie. Ik moest 
meteen aan Kim Wilde denken. Ik hoor je nu hardop 
denken: dat is toch die zangeres met dat getoupeerde 
blonde haar en dat hitje ‘Kids in America’? Ja pre-

cies, haar bedoel ik. Kim had een paar grote hits in de 
jaren tachtig en wat mij betreft had ze nog een tijdje 
kunnen doorgaan. Ze besloot echter abrupt met haar 
zangcarrière te stoppen. Kim had last van angstaan-
vallen en wilde meer rust, dus ze hing haar harp aan 
de wilgen. Deze beeldspraak is niet alleen figuurlijk 
bedoelt, want ze ontdekte de rustgevende en helende 
kracht van het tuinieren. Ik moet zeggen: het was 
even wennen, toen ik dit nieuws hoorde. Ook was 
het even slikken toen ik haar boeken ‘Tuinieren!’ 
en ‘Tuinieren met kinderen’ in de boekhandel zag 
liggen. Ik had graag nog een paar elpees van haar 
willen hebben. Maar haar geluk gaat voor alles, en 

dat is haar goed recht. Uiteindelijk wil iedereen een 
stabiele basis en in harmonie met zichzelf en anderen 
leven. Of zit ik nu op het verkeerde spoor?   

Laatst las ik een interview waarin Kim zegt: ‘I love 
the way that plants are always changing and grow-
ing, just like us’. En verderop in het artikel legt ze 
nog uit dat tuinieren een soort therapie is; dat het een 
genezende werking heeft op allerlei mentale kwalen. 
Dat kan een aangeboren handicap zijn, maar een sc-
heiding of andere narigheden uit het volwassen leven 
kunnen ook verlichting krijgen in de natuur. In Kims 
geval was het haar drukke bestaan als artiest dat haar 
de das omdeed. Met het tuinieren kon ze haar batterij 
weer opladen en een heel nieuw leven beginnen. 
Nu ik dit schrijf, bedenk ik dat het inderdaad zo 
werkt; het bezig zijn in de tuin heeft een louterende 
werking. Eigenlijk best gek: het lijkt een hoop ge-
ploeter, dat grasmaaien en onkruid wieden. Het 
ruimt de tuin goed op, maar zonder dat je het weet, 
ben je ook met een psychische opruiming bezig. Een 
soort Marie Kondo voor de inwendige huishouding. 
Dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! Kijk naar 
Kim Wilde en alle anderen die in tuinieren een goud-
mijn hebben gevonden.  

Nu moet ik er wel bij zeggen dat het moes-
tuinieren toch van een ander kaliber is. Soms heb ik 
namelijk de indruk dat ik bijna in therapie moet, van-
wege alle frustraties die de moestuin met zich mee-
brengt. Het is erg frustrerend als de jonge plantjes 

Van links naar rechts: pompoenen, komkommer, radijsjes
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Ellen Paanen, tuin 253

In de natuur staat alles nu in volle pracht: zomer, 
mmmm. We kunnen eindelijk achteroverleunen - 
met een longdrink - en genieten van al die moeite 

die we vanaf de vroege lente hebben gedaan in 
de tuin. Snoeien, zaaien en herplanten levert een 
pracht van bloemen op, overal waar je kijkt. Alles 
is kleur en geur. Kon het altijd maar zo blijven… 
Zulke kostbare ‘zenmomenten’ moet je even diep 
koesteren. Geniet van het moment. Gaandeweg 
nemen mijn gedachten me mee naar het wonder van 
de natuur en dat ik daar deel van mag uitmaken. In 
die toestand wacht ik op het gezoem van bijen. Ik 
wil het niet, maar ik besef dat ik op dat gezoem zit te 
wachten, terwijl achtergrondgezoem van bijen heel 
gewoon zou moeten zijn! Mijn gedachten nemen me 
mee naar m’n hippietijd in de jaren 60 en 70 van de 
vorige eeuw. Alweer meer dan 50 jaar geleden. Wij 
waren milieuactivisten en gingen samen met 
Greenpeace de barricades op. We waarschuwden 
de kapitalistische industrieën en de politiek er toen 
al voor dat ‘als dit zo doorging’  er straks geen bijen 
meer zouden zijn, en dat biologisch-dynamische 
landbouw veel beter was voor het milieu. Een 
generatiegenoot van mij heet Michiel Rietveld. 
Deze tijdgenoot heeft van zijn milieuactivisme 
van destijds zijn levenswerk gemaakt. Soms kom 
je mensen tegen op je levenspad die je de weg 
wijzen, een meester. Zo zie ik Michiel. Ik heb veel 
van zijn lezingen bijgewoond in zijn centrum de 
Kraaybeekerhof  in Driebergen. Ik heb ook veel van 
zijn inspirerende boeken gelezen, die met humor en 
nuchterheid zijn geschreven. Als je nieuwsgierig bent 
geworden, neem dan vooral een kijkje op 
www.michielrietveld.nl.

Ik besluit maar op te staan uit m’n luie stretcher 
om te kijken hoe m’n bloemen in de tuin zich 
presenteren voor dat volkje met die mooie 
gestreepte pakjes. Nou zie en hoor ik hier en daar 
wel iets vliegen. Ik heb namelijk gezorgd voor 
diversiteit. Alles voor de insecten en het behoud van 
de natuur en het leven. Mijn hart slaat een beetje 
op hol als er zo’n machtig groot vliegtuig over Ons 
Buiten raast, op weg naar de landingsbaan. Ik vraag 
me af of het nog wel veilig is voor m’n gezondheid 
om de moestuin er nog bij te houden volgend jaar?  
Dat bedoel ik nou!  We moeten de barricades maar 
weer op met z’n allen, willen we nog bijen horen 
zoemen, of überhaupt nog een tuintje kunnen 
behouden. Ik schenk mezelf een glas wijn in, maar 
dat biedt ook geen oplossing - slechts even een 
ontsnapping. 

Over bergkristallen 
In mijn vorige bijdrage beloofde ik uit te leggen hoe 
je een bergkristal kunt programmeren. Maar dat 
valt toch lastig in een paar stappen te vertellen.  
Daarom verwijs ik naar het ankerboekje van André 
Passé nr. 247: ‘Werken met bergkristallen’. Ook kun 
je  hiervoor een kopie van de uitleg bij mij komen 
ophalen op tuin 253. Maar zorg er dan eerst voor dat 
je een paar kristallen hebt gekocht. Zoek ze vooral 
zelf uit, en neem er de tijd voor. Als je eenmaal met 
bergkristallen werkt, is het een verbintenis voor het 
leven.  

door slakken en muizen worden opgegeten, als het 
Hollandse weer niet meezit: te koud, te veel regen 
en te weinig zon... Als de oogst niet lukt, en ga zo 
nog maar een tijdje door. Ik kan dus niet garanderen 
dat ik over pak ‘m beet tien jaar nog een moestuin 
heb. Het kost me nu vooral veel tijd en moeite en 
het resultaat is nog niet bepaald verbluffend. Mis-
schien dat ik me langzamerhand meer ga richten op 
tuinieren in het algemeen. Maar voorlopig heb ik 
nog zin in de moestuin. Ook met alle ups en downs. 
Ondertussen schrijf ik het boek van Kim Wilde met 
fluorstift op mijn verlanglijstje. Hopelijk kan ze net 
zo leuk schrijven als zingen. En anders lees ik het 
gewoon voor het nostalgische gevoel. Even weer 
terug naar de tijd van strakke jeans, rode lippenstift 
en getoupeerd haar. 
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Pinksterkamp

Het ís en blijft een van de allerleukste Ons 
Buitenevenementen van het jaar: het 
pinksterkamp in Heino. Ook dit jaar was 
het weer raak: drie dagen zwemmen, 

dansen, buiten spelen, zingen, snoepen en patat 
eten. En ook… nieuwe vriendjes maken! Want dát 
is waar het vooral om gaat tijdens het kamp: nieuwe 
vriendschappen sluiten en bestaande vriendschap-
pen nóg hechter maken.

‘Suuuper!’ ‘Beste kamp ooit!’ Superdepuperleuk’ 
‘Geweldig!’ ‘Actief’ ‘Vet’... Zomaar een aantal 

Pinksterkamp 2018: superdepuperleuk!
reacties van de kinderen op de vraag hoe ze het 
kamp zouden beschrijven. En als antwoord op de 
vraag waarom íeder kind van Ons Buiten een keer 
mee zou moeten, werden natuurlijk de spannende 
spellen, het heerlijke zwemmen, het samen tutten 
of actief zijn en de enorme gezelligheid genoemd. 
Maar ook: ‘Als je nieuw bent op de tuin, kun je 
nieuwe vrienden maken.’ Dus voor nieuwkomertjes 
op Ons Buiten is het pinksterkamp ook nog eens 
een perfecte plek om parkvriendjes te maken.

Laten we eerlijk zijn: zo’n kamp staat of valt na-

TEKST: LISBETH ANKER BEELD: DIVERSE KAMPLEDEN EN OUDERS
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Pinksterkamp 2018: superdepuperleuk!
tuurlijk met de begeleiders. Mensen die tijdens 
hun vrije pinksterdagen vrijwillig in een hete bus 
gaan zitten met een horde kinderen. Mensen die 
het leuk vinden om te knutselen, te disco-dansen, 
poep-wc’s door te trekken, te dollen, spelletjes te 
doen, te troosten... Dat móeten wel mensen zijn 
die nooit zijn vergeten hoe geweldig hun eigen 
pinksterkampen ooit waren. ‘We willen ooit nog 
meemaken dat álle 65 bedden bezet zijn,’ vertellen 
ze. En dát is een prachtig uitgangspunt voor nóg 
meer aanmeldingen voor het pinksterkamp van 
2019. Op naar de 65!
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Pinksterkamp



BOB
Bekende Ons Buitenaars

Naam: Daan Blaauw
Functie: vrijwilliger Ons Buiten
Woont: aan de Linalaan

Al vanaf heel jong is Daan bekend met Ons 
Buiten. Vroeger speelde hij altijd op het 
grote veld en deed hij mee aan alle activitei-
ten. Hij kreeg er een hele grote ‘familie’ bij, 

want iedere vrijwilliger was zijn ‘oom’ of ‘tante’. Toen 
hij ouder werd, vond hij dat hij iets terug moest doen 
voor deze ‘familie’ De Tuin, voor alle leuke dingen die 
hij had meegekregen in zijn jeugd. Zo kwam het dat 
Daan ging helpen met de zeskamp, de familiedag, 
de fancy fair en dat hij begeleider werd van het pink-
sterkamp. En dat laatste doet hij nog steeds.

Omdat Daan elektrotechniek studeert, was op het 
park bekend dat hij wel wat van computers wist. Jan 
Pot, de vorige voorzitter, vroeg hem als vraagbaak en 
hulp bij ICT-problemen. Voor het bestuur en andere 
werkgroepen was het handig om iemand te hebben 
die hun vragen kon beantwoorden op ICT-gebied, 
problemen kon oplossen en vernieuwingen kon 
doorvoeren. En nu zorgt Daan ervoor dat de compu-
ters blijven draaien en de licenties ‘up-to-date’ zijn. 
Soms werkt hij een hele dag om een virus te verwij-
deren of om andere zaken op te lossen. 

Verder helpt Daan Henk (van de Raaij) met wat 
technische dingetjes, zoals bijvoorbeeld de invoering 
van een nieuw slotensysteem. Bij storingen aan het 
huidige sleutelsysteem stopt hij daar ook de nodige 
tijd in om deze te verhelpen. Daarnaast doet Daan 
onderzoek naar en geeft advies over de camerasys-
temen, over het overzetten van de website naar een 
ander platform, het elektranet en de openbare wifi. 
Een paar jaar geleden heeft hij onderzocht of wifi be-
schikbaar zou kunnen zijn op het hele park, maar dat 
was destijds geen mogelijkheid. Omdat de techniek 
inmiddels verbeterd is, loopt er nu een nieuw onder-
zoek en voert hij gesprekken met bijvoorbeeld KPN. 
Dit alles achter de schermen - wij tuinders hebben er 
geen weet van! 

Daan en vele van zijn jeugdvrienden zetten zich 
in voor het behoud van Ons Buiten, het prachtige 
stukje natuur aan de rand van Amsterdam.
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TEKST: JOKUH STIPSEN
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AANBOD
Abonnement op ONS BUITEN

Geniet je (als niet-tuinder) ook zo van 
ons kwartaalblad ONS BUITEN? Neem 
dan nu een abonnement! Je ontvangt vier 
nummers per jaar voor € 17,-.

Stuur een e-mail naar:
redactie@ons-buiten.nl met daarin 
duidelijk je naam, adres en postcode. 
Dan ontvang je spoedig onze betaalge-
gevens. Zodra je hebt betaald, ontvang 
je het eerstvolgende nummer en gaat je 
abonnement in.

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


