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HERFSTOP ONSBUITEN WAAR DE VOGELTJES FLUITEN



Beste tuinders,
Voor u ligt alweer het herfstnummer van onze glossy.                                                                                     
Wat een prachtige, lange zomer hebben we (gehad) dit jaar. 
Met veel en lang mooi weer, sporadisch en plaatselijk een 
wolkbreuk, een stukje Indian Summer, en het eind lijkt nog 
steeds niet in zicht. De afdronk is nu al geweldig, wat mij 
betreft. Ook alle evenementen waren weer perfect geregeld en 
begeleid door onze toppers van de diverse commissies. In één 
zin: een zomer die voor herhaling vatbaar is.
Ik neem jullie graag in vogelvlucht mee langs de diverse 
zaken die de revue zijn gepasseerd, in of buiten de 
bestuurskamer. Het dagelijks bestuur heeft zich laten zien 
en horen op diverse bijeenkomsten die Ons Buiten raken 
of die schrikbarend dichtbij komen. We waren aanwezig 
op discussieavonden, en bij overleggen met raadsleden, 
ambtenaren en gebiedsontwikkelaars. We hebben ons bij 
projectgroepen aangesloten, en we hebben ingesproken 
bij raadsvergaderingen. Zo was er bijvoorbeeld een 
mountainbikeroute gepland door ons mooie gebied, wat direct 
heeft geleid tot vragen aan de wethouder van Ruimtelijke 
Ordening. Dit alles heeft geresulteerd in gezamenlijke inspraak, 
die de tweede week van september een behoorlijk succesje 
heeft opgeleverd, voorlopig. De wethouder heeft namelijk 
onmiddellijk besloten dat het begin van de aanleg van deze 
route (die stond gepland voor 17 september j.l.) niet door kon 
gaan. 
Verder is de positie van Ons Buiten in het Groot Amsterdamse 
Bos ter sprake gekomen. De wethouder werd gevraagd 
naar de plannen; volgens haar zit alles nog in het 
verkenningsstadium. Zij komt in oktober een keer naar de 
Oeverlanden en Ons Buiten voor overleg en kennismaking 
met het gebied. Na grondig overleg met onze directe buren - 
Nieuw en Meer en De Oeverlanden Blijven! - hebben we een 
brandbrief over het Groot Amsterdamse Bos naar het college 
van B & W gestuurd. In deze brandbrief uiten wij onze zorgen 
over de toekomst van onze omgeving voor fl ora, fauna en 
gebruikers. 
Tot zover de zomeractiviteiten van het bestuur... Een hectische 
tijd; wij hebben onze portie ‘vermaak’ gehad. En zoals ik eerder 
heb beloofd; wij houden alle tuinders op de hoogte. Zodra er 
meer duidelijkheid komt, hoort u dat van ons
Wat u mist in dit nummer, is de begroting. Er mogen na 
invoering van de Wet op de privacy (mei 2018) namelijk geen 
cijfers meer gepubliceerd worden in openbare stukken. We 
sturen deze natuurlijk wel naar ieders privé(mail)adres, zodat 
iedereen kan zien waar wij de gelden aan willen besteden 
komend jaar, met uw toestemming uiteraard. Wij zien u dan 
ook graag tijdens de algemene ledenvergadering op 24 
november a.s.
Nog één klein dingetje: neem vooral eens een kijkje in ons 
bloemenkastje bij de ingang van de vlindertuin. Er wordt het 
hele seizoen veel aandacht aan besteed, en het ziet er prachtig 
uit. Ik kan daar zo blij van worden!
Met hartelijke groet,                                                                                                               
Hanneke
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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 Babs Hogenkamp 
op bezoek. Babs is werkzaam in het volwassenenonderwijs bij 
het Joke Smitcollege op de Reijnier Vinkeleskade. Ze was oor-
spronkelijk techniekdocent, maar is nu werkzaam als amanuen-
sis, oftewel TOA (Technisch Onderwijs Assistent). 

TEKST: JOKUH STIPSEN 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Waarom Ons Buiten? 
‘Eigenlijk is het toeval! Toen de kinderen nog klein 
waren, wilden we hier ook een plekje, maar er 
was zo’n lange wachtlijst dat we ervan af hebben 
gezien. We konden vrijwel meteen een huisje kopen 
op tuinpark Tigeno, bij Halfweg. Het was een echt 
schattig hans-en-grietjehuisje. De kinderen waren 
toen 2 en 5 en vonden het aanvankelijk wel leuk, 
maar er was niet zo veel te doen voor hen. Wij wil-
den lekker bezig zijn in de tuin, maar zij begonnen 
zich te vervelen als dat te lang duurde. We maakten 
wel uitstapjes, maar een tuin vraagt natuurlijk om 
de nodige aandacht, en kinderen vanzelfsprekend 
ook. Wat te doen? Vrienden hadden op Bakkum een 
caravan en haalden ons over daarheen te komen. 
Dus tuin opgezegd en een caravan op Bakkum 
gekocht. Dat was het helemaal! De kinderen waren 
daar gelukkig en wij ook. Zon, strand, zee en 
bos: wat wil je nog meer? Daar hebben we jaren 
van genoten. Tot de kinderen groter werden en 
er, vooral in de weekenden, verschillende (sport)

B
clubjes en feestjes waren, waardoor Bakkum in 
gedrang kwam en te duur werd. Dus toen hebben 
we Bakkum overgedaan aan een nieuw jong gezin. 
Jaren gebeurde er niets op het ‘buiten-gebied’.

Toen de ondertussen grote kinderen goed hun weg 
vonden op de middelbare school en steeds zelfstan-
diger werden, kwam ook weer het verlangen van 
een eigen buitenplekje. Op een gegeven moment 
kreeg ik van Ons Buiten de vraag of ik nog wel 
ingeschreven wilde blijven. Ze waren namelijk de 
lijst met gegadigden aan het opschonen. Ik bleek 
dus nog altijd op de wachtlijst te staan! Dat was ik 
eigenlijk helemaal vergeten. Het kwam erg goed 
uit. Een ex-collega van me heeft hier een huisje, 
en ik vroeg haar om me  te waarschuwen als er 
huisjes vrijkwamen. In oktober/november van 2015 
vertelde ze me dat er twee huisjes in de aanbieding 
waren: een duur huisje en een minder duur huisje.  
Ik ging natuurlijk meteen kijken. Toen ik mijn 
huidige huisje zag, werd ik er op slag verliefd op! 
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Dit zal wel die dure zijn, dacht ik nog. Ik stond op 
het laantje te kijken en zag mezelf er al helemaal  
wonen. Er kwam een man langs die ook naar het 
huisje keek. Oh nee, hij wil dit huisje ook! Ik weet 
nog dat ik een beetje bang werd. Ga weg, dacht ik, 
het is mijn huisje.Toen ik beter keek, zag ik dat het 
mijn tennispartner van de tennisbaan hier vlak-
bij was, die in het huisje ernaast bleek te wonen. 
Ik was zoooo blij! Erik, met wie ik tennis, bleek 
dus mijn buurman te worden. Toen ik dit jaar op 
vakantie was in Vietnam, kreeg ik opeens een foto 
doorgestuurd waarop hij me liet zien dat hij mijn 
gras aan het maaien was. Zo lief! 
Omdat ik natuurlijk helemaal boven aan de lijst 
stond vanwege mijn lange inschrijving, kreeg ik 
meteen mijn droomhuisje. Van buiten zag het er 
prachtig uit. De tuin was helemaal het einde, met 
liefde aangelegd. Maar van binnen was het een 
rommeltje! Niet veel aan gedaan. En daar maakte 
ik een beginnersfoutje. Ik zei tegen de neef die de 
overdracht regelde, dat hij alles kon laten staan en 
dat ik het wel zou uitzoeken. Ik dacht dat er nog 
wel wat bruikbaars tussen zou zitten. Helaas was 
dat niet het geval: alles was stuk, versleten, of ge-
woon te vies om aan te pakken. Het was verschrik-
kelijk... De hele winter heb ik staan slopen. Ik heb 
er overigens wel van genoten hoor. Heel thera-
peutisch. Bergen afval voor mijn huisje en zie het 
dan maar af te voeren in de winter. Maar ik heb het 
voor elkaar gekregen. Van binnen is het nu leeg en 
ik ben nog steeds druk bezig met inrichten. Het gaat 
wel niet zo snel als ik zou willen, maar dat geeft 
eigenlijk niet. Het is leuk om te doen.’
 
Wat is er zo speciaal aan Ons Buiten?
‘Het is een prachtig oud en heerlijk groen park. 
Het ligt dicht bij de stad en aan De Nieuwe Meer. 
Als ik zou willen, kan ik er vanaf huis (voormalig 
Wilhelmina Gasthuis) naartoe lopen. Ook is het 
vlak bij mijn tennisclub. Als ik aan kom fietsen, en 
ik zie De Nieuwe Meer liggen, dan krijg ik meteen 
een echt buitengevoel. Ik heb het dan ook vaak over 
mijn ‘Huisje Buiten’ en veel vrienden benijden mij. 
Wat je op Ons Buiten ziet, is dat de meeste mensen 
er hun droomplekje van maken. Zoveel variatie in 
tuinen en huisjes. Geen eenheidsworst: Ons Buiten 
is echt uniek!
Wat ik ook zo sympathiek vind van Ons Buiten, en 
wat mij een gevoel van welkom gaf, is dat je het 
eerste jaar een mentor krijgt! Je hoeft er geen ge-

bruik van te maken, maar het is zo’n fijn gevoel dat 
je wegwijs wordt gemaakt. Als je iets niet weet, kun 
je je altijd op haar of hem terugvallen en vragen 
stellen. Ik had ontzettend veel aan mijn mentor. Zij 
had heel veel kennis. Ze gaf me echt goede tips en 
waarschuwde ook voor zaken als het noodzakelijk 
bijhouden van pad en heg.’ 

Doe je vrijwilligerswerk?
‘Ik doe vrij veel vrijwilligerswerk, alleen niet op 
Ons Buiten. Op de tennisclub en waar ik woon, 
doe ik vrijwilligerswerk Naast de kinderen en mijn 
werk is dat momenteel genoeg. Ook omdat ik nog 
zo druk bezig ben met mijn tuin en de opbouw en 
inrichting van mijn huisje. Vanzelfsprekend doe ik 
de tuinbeurten die meestal erg gezellig zijn. Ik kan 
er erg tegenop zien als ik weer een zaterdagochtend 
aan het werk ga, maar als ik er eenmaal ben, vind ik 
het gezellig. Je leert de andere tuinders kennen. Ik 
vind alleen tien tuinbeurten wel veel voor iemand 
die alleen is (en een rottige rug heeft). Maar goed, 
zoals ik al zei: als ik bezig ben en samenwerk met 
verschillende mensen, vind ik het ook wel weer 
leuk. In de toekomst wil ik ook graag vrijwil-
ligerswerk voor Ons Buiten gaan doen. Misschien 
wel wat jij doet.’

Wat is een leuk moment geweest in die paar jaar 
dat je nu op Ons Buiten zit?
‘Nou, ik keek eens achter mijn huisje in de sloot 
en ik zag ontzettend veel kleine beestjes. Wat dat 
waren, wist ik niet, want ik had mijn lenzen niet 
in. Ooh, dacht ik, allemaal beestjes. Nee he, ook 
dat nog! Ik deed snel mijn lenzen in, want ik wilde 
wel zien wat voor beestjes het waren. En toen ik 
goed keek, zag ik dat het allemaal padjes waren. 
Echt wel honderden! Ik heb ze daarna eigenlijk 
nooit meer gezien. Ze zullen natuurlijk wel groot 
zijn geworden, maar toch. Zoveel zijn er nooit meer 
teruggekomen! Eigenlijk was het een heel grappig 
moment!’

Welke tip heb je voor nieuwelingen?
‘Mijn tip voor nieuwe tuinders is: maak gebruik van 
de mentor, als je die aangeboden krijgt. Die kan je 
helpen om op gang te komen. De tuin neemt heel 
veel tijd in beslag, dus elke tip hoe je deze bij kunt 
houden, is welkom. Je gaat er heel veel plezier van 
hebben!’



Ellen Paanen, tuin 253

Als ik met de fi ets ons tuinpark op rij, 
is het alsof alles van me afvalt, en ik 
weer kan ademen. Dit gevoel wordt 

versterkt als ik eenmaal in mijn tuintje ben 
aangekomen en me buiten heb geïnstalleerd 
in mijn ‘hippiehanghoekje’. Mijn tuintje en mijn 
hanghoekje zijn een vluchthaven. Hier creëer ik 
m’n eigen hemeltje, word ik niet langer gekweld 
door onrust in mijn hoofd en het opdringerige 
gevoel van iets ‘moeten’. Op zulke momenten 
hoef ik helemaal niets in mijn tuin. Dan kijk ik 
naar de vogels; hoe zij zich laten meenemen op 
de wind. En hier en daar de vlinders en bijen 
die naarstig op zoek zijn naar herfstbloemen. 
Geweldig toch, die laatbloeiers: zelfs de 
laatste bloem doet ertoe - voeding voor 
wintervoorraden.
Hier laad ik weer op, want alles op dit kleine 
groene plekje is in harmonie. Ik laat alle ballast 
van me af glijden. Ik vind de natuur altijd en 
overal de beste heelmeester voor. Antwoorden 
op je vragen liggen besloten in de natuur en 
openbaren zich als je daar open voor staat. Een 
boeddhistische uitspraak luidt: “Als de leerling 
bereid is, verschijnt de meester”. Dat gaat 
gaat voor veel dingen op! Er heerst op de tuin 
geen haast, geen disbalans, geen gejammer en 
geklaag. Al die negatieve prikkels bestaan niet 
in mijn kleine paradijsje. (Het gaat alleen niet 
erg op voor mijn moestuin...)
Ik geniet als ik kijk naar de wolken die steeds 
veranderen door de wind en voel dat ik 
onderdeel ben van iets groters. Als je dit op je 
laat inwerken, ga je merken dat het ritme en alle 
veranderingen in de natuur inzichten geven in 
het leven. Dit is puur zijn/zen; het wonder en de 
vreugde te beseff en dat je er deel van uitmaakt.
Het enige wat dit kleine paradijsje van mij 
nog kan dienen, ben ik zelf. Ik mag dit stukje 
groene oase onderhouden, en zo ontstaat de 
wisselwerking met alles wat er in leeft. Laat ik 
vooral zeggen dat dit natuurlijk voor de hele 
aarde geldt! 
Ons tuinpark wordt bedreigd en wordt al 
‘reservegrond’ genoemd. Ik vind het schandalig 
hoe projectontwikkelaars die vertroebeld 
zijn door geldgejaag niet willen beseff en dat 
de natuur gediend moet worden. Ik ben van 
mening dat er qua wonen snel een grote 
omslag gemaakt moet worden. Toekomstige 
woonconstructies moeten in samenhang zijn 
met de natuur, ecologische constructies en in 
samenhang met de elementen. 
Zo, ik laat de tintelingen van de herfst nog even 
op me inwerken, en waag me vervolgens weer 
buiten het hek om ‘de jungle’ in te gaan, vol 
uitlaatgassen en herrie. 
Ik zou zeggen: blijf strijdbaar om Ons Buiten te 
behouden! 
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Ons Buiten zoekt nieuwe redactieleden!

We zijn dringend op zoek naar nieuwe 
redactieleden. Of naar ‘losse medewerkers’ die 
een bijdrage willen leveren aan onze glossy. Als 
redactielid vergader je vier keer per jaar en denk 
je mee over de inhoud van het blad. Vervolgens 
ga je aan de slag met een interview, repo of 
vaste rubriek. Losse medewerkers maken geen 
deel uit van de redactie en leveren bijdrages op 
verzoek of eigen initiatief. De deadlines voor 
het inleveren van kopij zijn steeds de 20e van 
de maand voor verschijnen: 20 februari voor het 
lentenummer, 20 mei voor het zomernummer, 20 
augustus voor het herfstnummer en 20 november 
voor het winternummer. Heb je interesse? Heb je 
leuke ideeën voor artikelen, tuintips, excursies, 
exposities of kun je goed tekenen of fotograferen? 

Mail dan naar redactie@ons-buiten.nl of bel Sonja 
Bijenhof van de eindredactie: 06-20275213.
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TEKST: LISBETH ANKER

Groentjes

Regelmatig kijk ik even op 
de Facebookpagina van 
Ons Buiten. De pagina 

fungeert eigenlijk als een soort 
krant. Je komt te weten wat er 
op en om het park speelt, en 
wat de mensen blij maakt of 
juist boos. Maar ook kun je er 
spulletjes op de kop tikken die 
tuinders kwijt willen, of lezen 
welke leuke activiteiten er in de 
buurt of op het park te doen zijn. 
En soms plaatst iemand gewoon 
een grappige of mooie foto, of 
een interessant weetje. 
Zo kwam het dat ik een link van 
Natuurmonumenten onder ogen 
kreeg. Via die link kon je een 
hele coole insectengids bestel-
len: ‘Alle beestjes helpen’. Dat 
heb ik meteen gedaan. En toen 
ik het leuke boekje uit had, wilde 
ik het meteen met jullie delen! 
Want jullie jonge mensen willen 
deze prachtige wereld waarin je 
opgroeit natuurlijk wel gezond 
houden, toch? Daar kun je in je 
eigen tuin mee beginnen!
Als ik vroeger een stuk in de auto 
ging met papa en mama, dan 
moesten we na de rit wel hon-
derden insecten van de voorruit 
krabben. Nu hoeft dat niet meer. 
Ze zitten er gewoon niet meer 
op! In dertig jaar is driekwart van 
alle insecten verdwenen! We zijn 
in die tijd heel hard bezig ge-
weest om de wereld beter, han-
diger en comfortabeler te maken. 
Dat was voor de mens misschien 
prettig, maar jammer genoeg zijn 
we helemaal vergeten om ook 

aan de dieren en de planten te 
denken. Daardoor zitten insecten 
nu zwaar in de problemen. En 
als we daar niets aan doen, dan 
geldt dat straks ook voor de 
vogels. En dan zullen er minder 
bloemen, bomen en andere 
gewassen groeien. En uiteindelijk 
zullen we óók een deel van ons 
voedsel kwijtraken.

Kortom: ACTIE IN DE TAXI! Vertel 
papa en mama hoe je van de 
tuin een paradijs voor insecten 
kunnen maken. Het leuke is dat 
je daar niet veel voor hoeft te 
doen. Je moet er juist iets voor 
laten. Want hoe minder je in je 
tuin doet, hoe meer insecten 
er een plekje kunnen vinden. 
En dús hoe meer fruit aan de 
bomen. En dús hoe meer vogels, 
egels en andere dieren. En… ook 
een speelplek die veel span-
nender wordt! 

Ruim de tuin daarom niet te 
netjes op, maai niet al het gras 
kort, laat hoekjes met brandne-
tels staan en zorg voor verstop-
plekjes voor de beestjes. Bestrijd 
ongedierte met andere beestjes 
of plantjes, maar zeker niet met 
gif. Zet planten met meeldraden 
neer waar bijen en vlinders van 
houden. Of bestel gewoon even 
het leuke boekje via 
natuurmonumenten.nl/aanvra-
gen/insectengids.
Het is natuurlijk ook belangrijk 
dat je leert wennen aan de aan-
wezigheid van insecten en ander 

ongedierte in je tuin. Oók als ze 
volgens jou heel irritant of eng 
zijn. Want eigenlijk is het net als 
bij mensen: je moet elkaar niet 
bestrijden, maar juist met elkaar 
leren samenleven.

Krijg je de kriebels van muggen? Ben je bang voor 
wespen, bijen en hommels? Heb je een vlinderfobie? 
Lees dan eens een mooi boek over al deze beestjes. 
Want hoe meer je over ze weet, hoe beter je ze leert 
begrijpen, en hoe kleiner je angst zal worden. Ik zei het 
toch: het is net als bij mensen! 
Een aanrader is ‘Het wonderbaarlijke insectenboek’ van 
Bart Rossel en Medy Oberendorff.  Een enorm boek 
over hele kleine beestjes dat niet alleen jij, maar ook de 
grote mensen in jouw buurt heel graag zullen lezen!

ongedierte in je tuin. Oók als ze 
volgens jou heel irritant of eng 
zijn. Want eigenlijk is het net als 
bij mensen: je moet elkaar niet 

INSECTENALARM
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Voornaam: Levi en Demi
                                    
Leeftijd: 8 en 8 jaar
                                                                      Groep: 5 en 5

Leukste plek op de tuin: alles (Levi) en het eigen huisje (Demi)                             
Lievelingsboek:Het spook is in huis (Levi) en   Koen Kampioen van Fred Diks (Demi)
Lievelingsdier: aap (Levi) en cheeta (Demi)
Leukste om te doen op de tuin: fi etsen en spelen
Dit koop ik in de kantine: zakje M&M’s en zakje M&M’s

KINDERKALENDER
Peuters in het wild
Amsterdamse Bos, vanaf woensdag 3 
oktober elke woensdag om 10.00 uur, 
startpunt: Boswinkel.
Kom lekker spelen, naar een verhaal 
luisteren of een spel doen, in het Amster-
damse Bos! Eerst kun je lekker spelen 
en het Bos ontdekken, daarna luister je 
in de tuin van De Boshalte naar een ver-
haal of doe je een spel. Elke woensdag 
is er een ander thema.
  
Nestkastje timmeren
Amsterdamse Bos, vrijdag 26 oktober 
2018, 10.00-16.00 uur, Boswinkel
Vogels zijn op zoek naar een goede 
schuilplek voor de winter en jij kunt ze 
daar een handje bij helpen! Zo kunnen 
ze goed overwinteren op de tuin!

Nacht van de Nacht
Amsterdamse Bos, zaterdag 
27 oktober 2018 om 19.00 uur, start-
punt: grote parkeer-plaats Geitenboer-
derij
Loop met de boswachter mee door het 
Amsterdamse Bos, in het kader van de 
Nacht van de Nacht. Het Amsterdamse 
Bos is ‘s avonds donker en heel stil, of 
toch niet? Loop mee en wandel met de 
boswachter door het donkere bos. En 
zet al je zintuigen op scherp! 

Jungle Boek in Carré
Theater Carré, woensdag 24 oktober 
en zaterdag 27 oktober 2018 om 
14.00 uur
Het geliefde, bekende en ook span-
nende kinderverhaal van schrijver Kipling 
vertaald naar de taal van dans, uitgevo-
erd in Carré. Kom in de herfstvakantie 
naar dit schattige sprookje voor alle 
leeftijden en zie hoe de natuur mensen 
kan inspireren tot het maken van kunst!

Artis Planetarium
20 t/m 28 oktober 2018, elke dag om 
14.00, 15.00 en 16.00 uur
Op reis langs sterren en planeten in de 
melkweg tijdens de herfstvakantie bij 
Artis!
Ook ontdek je dat er in de herfst met het 
blote oog een ander sterrenstelsel aan 
de avondhemel te vinden is. Kom je ook 
kijken?

Het Boompje Muziekgebouw aan ‘t IJ 
zondag 28 oktober 15.30 uur.
Kom kijken naar deze intieme, ontroer-
ende winteropera voor de allerkleinsten 
(2-4) in het Muziekgebouw aan ‘t IJ 
in Amsterdam. Het verhaal gaat over 
een ongelukkig klein boompje. Andere 
bomen hebben zachte groene blaadjes, 
maar hij heeft harde, stekelige naaldjes 
en zou graag net zo mooi zijn als de an-
dere bomen. Uiteindelijk gaat zijn wens 
in vervulling, maar niet helemaal zoals 
verwacht! 

Kriebeldiertjesexpeditie
Amsterdamse bos, zondag 4 novem-
ber 2018, 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur, startpunt: de Boswinkel.
Ga mee op expeditie naar kriebeldiertjes, 
op de zondagmiddag in het Amster-
damse Bos. Kan een slak op z’n kop 
lopen? Hoe snel kruipt een worm in 
de grond? Ga op onderzoek uit! Voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar en hun ouders/
begeleiders.

Het is herfst! Tijd om blaadjes uit te 
zoeken en afdrukken te maken op papier. 
Breng drie bladeren van verschillende 
bomen en planten mee!
Met de blaadjes gaan we afsrukken mak-
en op papier in prachtige herfstkleuren.
De techniek die we gaan gebruiken heet 
monoprint. Elke afdruk is uniek. Het resul-
taat is altijd een verrassing!

HALLOWEEN POMPOEN MAKEN 
IN VIJF STAPPEN 

Stap 1: Zoek een grote oranje pompoen 
uit. Dit hoeft niet per se een perfecte 
ronde te zijn, een pompoen is een 
natuurproduct, dus soms hebben ze nou 
eenmaal een deukje. 

Stap 2: Allereerst snijd je een dakje uit 
de pompoen. Je kunt dat in een rondje 
doen, maar ook in een leuke vorm zoals 
een ster. Zorg er wel voor dat je het 
mesje schuin in de pompoen steekt, dan 
kun je het dakje er makkelijk uithalen en 
weer terugleggen zonder dat het in de 
pompoen valt. 

Stap 3: Dan het uithollen. Haal alle 
draden en pitten uit de pompoen zodat 
hij van binnen mooi schoon is. Zorg dat 
het kaarsje er straks van binnen goed in 
kan staan. 

Stap 4: Bedenk wat voor vorm je uit wil 
snijden. Je kunt gaan voor een gezichtje, 
maar ook voor bijvoorbeeld een vleer-
muis. Dit kun je erop tekenen met een 
stift of een sjabloon op de pompoen pl-
akken. Daarna snijd je voorzichtig langs 
de getekende lijnen of het sjabloontje de 
vorm eruit. 

Stap 5: De laatste stap: de fi nishing 
touch. Je kunt met wat spinrag of kleine 
plastic spinnetjes de pompoen versi-
eren. Als je een gezichtje hebt gemaakt, 
kun je de zaden en draden uit de pom-
poen uit zijn mond laten hangen. Alsof 
hij dat uitspuugt. 
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Nadat Bouwine en Patrick 
zich drie jaar geleden 
hadden ingeschreven 

op Ons Buiten, begon afgelopen 
najaar hun zoektocht naar een 
eigen tuin. En ja hoor: het was 
meteen raak. In november kregen 
ze na hun eerste reactie hun 
favoriete tuin toegewezen op de 
Wilhelminalaan.

Groene vingers
Vooral Bouwine had behoefte 
aan een tuin. Het appartement 
op tweehoog in de stad werd 
veel te klein voor haar actieve 
groene vingers. Patrick: ‘Iedere 
zomer veranderden ons balkon 
en de keuken in een soort groene 
jungle. Totdat het te veel werd en 
ik me niet meer normaal meer kon 
bewegen.’
Bouwine: ‘Van wie ik die groene 
vingers heb, weet ik niet. Mijn 
moeder had alleen maar plastic 
planten thuis staan. En ik was 
als kind juist geboeid door het 
echte groen en al jong lid van 
Grasduinen.’

De geurtuin
De tuin vormde een goede basis 
om mee te beginnen. Hij is groot, 
open en overzichtelijk. Er komt 
veel licht binnen en biedt heel veel 
mogelijkheden om mee verder te 
werken en te experimenteren. 
Bouwine: ‘Uiteindelijk willen we er 
een wildere tuin van maken, want 
hij is nu wel erg georganiseerd 
verdeeld in vakken en behoorlijk 
eenzijdig met acht coniferen en 
tweeëndertig hortensia’s. We 

TEKST & BEELD: ANNET VOGELAAR (foto) 
ILLUSTRATIES: BOUWINE POOL

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.

gaan deze grotendeels vervangen 
en een geurtuin realiseren met 
kamperfoelie, lavendel, en veel 
bloemen om vlinders en bijen aan 
te trekken.’
Patrick: ‘En misschien is er ook 
ergens nog een plekje voor 
trampoline voor onze zoon Juna. 
Voor hem is het nog een beetje 
wennen op de tuin, omdat hij nog 
weinig andere kinderen kent. Een 
trampoline is een van zijn grote 
wensen op het moment - daar 
kijkt hij erg naar uit.’
Verder zijn de taken op de tuin 
heel duidelijk verdeeld: Patrick 
bemoeit zich hoofdzakelijk met 
de zwaardere klussen. Patrick: 
‘Het zou niet snel in me opkomen 
om naar een plant kijken met 
de gedachte dat die zorg nodig 
heeft, dus dat laat ik geheel aan 
Bouwine over. Dus ik rij naar het 
afvalpunt, ondersteun Bouwine bij 
het omzagen van coniferen en ga 
dit jaar beginnen met klussen aan 
het huisje.’
Het huisje is in goede staat 
en heeft weinig onderhoud 
nodig. Toch willen Bouwine en 
Patrick wel wat veranderingen 
aanbrengen. Zo willen ze alle 
wanden eruit halen en één grote 
lichte ruimte creëren. En het 
is absoluut een ‘must’ dat de 
vaste deur vervangen wordt door 
openslaande deuren. 
Verder kijken ze er beiden naar uit 
om in de toekomst veel op de tuin 
te zijn. Om te tuinieren, maar ook 
om af en toe in alle rust te kunnen 
schrijven en te genieten van de 
heerlijke geuren…

Wie: Bouwine (43), Patrick (42) en zoon Juna (10)
Laan Ons Buiten: Wilhelminalaan
Beroep: animatieregisseur (beiden)

Bouwine maakt prachtige illustraties, de bovenste is een ontwerp van hun tuin op de Wilheminalaan (www.bouwine.nl)



12    Ons Buiten | oktober 2018 

TIP!
Er zijn nog 
meer leuke 
boeken te 

krijgen over 
volkstuinpark-

en. Bij Bol.com 
in de zoekbalk 
‘volkstuin’ en 

‘boeken’ tikken 
en voila: een 

hele rij! 

SINT
Jaaaaa, voor 
je het weet 
is het alweer 
Sinterklaas. En 
wat is er leuker 
dan tijdens de 
wintermaanden 
ook een beetje 
in de natuur 
grasduinen. 
Cadeautip! 
Voor op de 
wc een leuke 
scheurkalen-
der! 

Roots.nl
14,99 euro

Tips & Trends

LEKKER BOEK
Amstelglorie, de volkstuin van Jan Wolkers.
‘Hoera!’ schreef Jan Wolkers in zijn dagboek op 8 de-
cember 1972, toen hij van het bestuur van de Amster-
damse volkstuinvereniging Amstelglorie had gehoord 
dat tuintje 294 aan hem was toegewezen. ‘Spitten, 
schoffelen en groente kweken.’ Voor Wolkers was 
de volkstuin in de jaren zeventig zijn Hof van Eden, 
een weelderig groen paradijs met een houten huisje 
in het midden, waar hij genoot met volle teugen. ‘We 
werken in de tuin, ik schrijf, Karina kijkt mijn werk na 
en studeert wat, ’s avonds drinken we een whisky met 
een stukje ijs. Zo is het leven hier in de vrije natuur, die 
al met lijsterbessen en mistige ochtenden vol pare-
lende spinnewebben en bedauwde planten naar de 
herfst gaat.’ Onno Blom, zijn biograaf, heeft uit de 
overvloed van Wolkers’ dagboeken, brieven en noti-
ties het mooiste materiaal over de volkstuin geoogst. 
Amstelglorie is een bevlogen ode aan Moeder Natuur.

Bezige Bij
29,99 euro

ZUPERZOCIAL SERVIES
Er komen gelukkig steeds meer producten op de 
markt die niet alleen mooi zijn voor het oog, maar ook 
vriendelijk voor de omgeving. De hippe producten van 
het Nederlandse merk Zuper Zocial zijn ‘net zo stijlvol 
als duurzaam’. En zeg nou zelf, is dit 100% milieu-
vriendelijke servies van bamboe en mais geen plaatje 
voor op de tuintafel? 

Check it out op www.zuperzozial.com

NACHTCOLLEGE IN DE HORTUS
De stad is een rijke biotoop met een verrassend 
grote diversiteit. Maar de stadsnatuur is ook kwets-
baar. Door rekening te houden met stadsnatuur in 
de stedenbouw en de architectuur kan een gezonde, 
toekomstbestendige leefomgeving voor mens, dier 
en plant ontstaan. Om die reden slaan ontwerpers 
en biologen de handen ineen. Er zijn tal van moge-
lijkheden: denk aan groene gevels met nestkasten, 
een vleermuistoren in het park of een polderdak op 
een kantoorpand. In dit Nachtcollege leer je alles over 
dit zogeheten ‘natuur inclusief ontwerpen’. Hoe maak 
jij jouw buurt ‘natuur inclusief’? Jacques Vink is archi-
tect. In 1998 startte hij architectenbureau Ruimtelab 
waar ontwerp en onderzoek worden gecombineerd. 
Centraal staan de thema’s biobased materialen, bio-
design, circulair bouwen en slimme ecologie. Daar-
naast is hij medeoprichter van stichting de Natuurlijke 
Stad. 
 
8 november 2018 om 20:00 uur.
Deelname bedraagt €12,50 inclusief entree tot de 
Hortus en een drankje. Op vertoon van een studen-
tenkaart kost het college €10,-. Tickets kun je online 
bestellen bij dehortus.nl.
Voor vragen communicatie@dehortus.nl.
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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.   

En als je dan wat 
hebt gefröbeld, 
zet het dan even 
op onze Face-
bookpagina! Kan 
iedereen er van 
meegenieten!
  

BBLAADJES
Je moet er maar op-
komen. Schilderen met 
blaadjes. Voor degenen 
die niet zo goed kunnen 
tekenen, maar toch graag 
iets uitbeelden op papier 

is dit misschien wel de gouden tip. Nu 
de bladeren vallen in de meest prachtige 
kleuren, ligt je schilderspalet gewoon op 
straat. Meenemen dus en gauw naar huis. 
Kachel aan, kop warme thee of wijn erbij 
en aan de plak! Ter inspiratie hieronder wat 
voorbeelden. Die eerlijk is eerlijk, ook met 
bloemblaadjes zijn gemaakt. Maar hé, voor 
je het weet zijn die er ook weer. 
Fijne HERFST!

BOLLEN NU PLANTEN!!
Niet vergeten! De herfst is het jaargetij om bollen te 
planten. Ook al worden op Ons Buiten vaak de bollen 
door de konijnen opgevreten, toch maar weer pro-
beren. Wat helpt, is de bollen in potten te planten en 
deze hoog te plaatsen, zodat de konijntjes er niet bij 
kunnen. Als ze in het voorjaar uitlopen, dan kun je ze 
in de grond zetten. Daar staan je vette tulpen, nar-
cissen, blauwe druifjes, of sneeuwklokjes. Oppassen 
met zomerknollen (dahlia’s!) en bollen die moet je nog 
niet planten ivm de mogelijkheid op vorst. Dus als je 
dahlia’s in je tuin hebt staan, moet je de bollen er wel 
nu zo’n beetje uit gaan halen. In ieder geval voordat 
het park dichtgaat en je bijna niet meer komt.

HERFSTBLOEIERS
Je kunt nu nog herfstbloeiers planten. Als je na-
jaarsbloeiers aanschaft die nu in bloei staan, heb je 
er meteen plezier van. Opvallende combinaties zijn 
bijvoorbeeld oranje-bruine Helenium met blauwe 
Lobelia of gele (vaste) zonnebloemen (Helianthus) 
met monnikskap (Aconitum) en siergrassen. Andere 
mooie nazomerbloeiers zijn asters, herfstane-
monen, zilverkaars (Cimicifuga), sedum en dus 
monnikskap (Aconitum). Een extra late soort die 
pas in september bloeit, is Aconitum carmichaelii. 
En de paddenlelie Tricyrtus hirta bloeit zelfs tot in no-
vember met witte bloemen met donkerroze vlekken.

HERFSTBLOEIERS
Je kunt nu nog herfstbloeiers planten. Als je na-
jaarsbloeiers aanschaft die nu in bloei staan, heb je 



Moes & Meer
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ONDER REDACTIE VAN MAARTJE KOUWENBERG356

De ronde van Nice
Wauw wat een zomer. Warm was het. Nee: heet.
Naar dat hele Mallorca had ik voor de zon niet geho-
even. 
Op de weg terug van dat heerlijke Spaanse eiland 
zagen we de voltrekking van een klein drama. Water-
sproeiers op de maisvelden, grote gele grasvlaktes en 
dichter bij huis: dorre plantsoenen met slaphangende 
struiken en uitgedroogde rododendrons.
Stoffig, alles stoffig.
Water op rantsoen.
Ik begon me zorgen te maken. De tuin! Hoe zou het 
met ons tuintje gaan?
De volgende dag fietste ik met zwartgeblakerde huid 
en witgebleekte haren naar ons huisje. 

En wat denk je?
Een oase van bloemen. Twee moesbedden met hon-
derden uien, net klaar voor de oogst. Mooie ronde rode 
en gele bollen popten op uit de aarde. 
De aardappels stonden er prima bij naast de sloot. 
De tomatenplanten in de kas hingen helemaal vol met 
knalrode tomaatjes. Ach wat een paradijs! Het voor-
deel van een laagliggende tuin. Geen enkel plantje was 
water tekortgekomen. En nog een fijn voordeel; door 
die droogte waren er geen slakken meer te bekennen.

Tevreden keek ik in het rond. Wat! Kijk daar nou! Tegen 
het hek van gevlochten wilgentakken hing een heuse 
verjaardagsslinger met allemaal kleine en iets grotere 

groene balletjes, afgewisseld met oranje bloemen. De 
courgette was geëxplodeerd. 
Jaar in jaar uit hebben we het geprobeerd, maar als het 
plantje in de grond stond, was enkele dagen later al het 
blad er al afgevreten door de slakken en stond daar 
nog een zielig steeltje.

Ronde balletjes courgette! Die had ik nog nooit gezien! 
En dan heten ze ook nog Ronde de Nice. Dat waren 
natuurlijk de zaadjes die we in de Hortus hadden ge-
kocht. Heerlijk exotisch toch? En dat in mijn Amster-
damse tuintje!
Meestal is een courgette langwerpig. Volgens Jo-
hannes van Dam is de courgette door zijn vorm een 
symbool geworden van overvloed en vruchtbaarheid. 
Maar goed; hij was dan ook een oude viezerik.

Op zich is een courgette niet zo bijzonder als groente. 
Er zit niet zoveel smaak aan. Daarom is het heel bel-
angrijk ze onrijp te plukken. Als ze rijp en groot zijn, zit-
ten ze vol zaden en vocht, en heb je er helemaal niets 
aan. Dus pluk de langwerpige courgettes als ze on-
geveer 15 cm zijn, de balletjes bij ongeveer 10 cm. Dan 
zijn ze lekker stevig en hebben ze de meeste smaak. 

Uien, tomaten, courgettes. Mmm. Daar kunnen wij wel 
een fijne groenteschotel van maken. Een groenteprutje, 
maar dat klinkt niet chique. Ja jongens, ik weet het, er 
is ook een mooi woord voor. Maar echt, dat kan ik bijna 
niet opschrijven zonder dat ik vreselijke visioenen krijg, 
groenteragout, oftewel… ratatouille.
Dat zit zo.
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Toen ik nog een klein meisje was, en ik met mijn moe-
der en broertje in een hippiehuis woonde, kreeg mijn 
moeder van haar vrienden een römertopf voor haar 
verjaardag.
Weten jullie het nog? De römertopf?  Zo’n muff e terra-
cotta kleurige aardewerken schaal met een aardewer-
ken deksel? 
Ha! hadden de hippievrienden van mijn moeder ge-
dacht. Een römertopf, da’s handig voor mijn moeder. 
Want één, ze kon niet koken en twee, ze hield niet van 
koken en drie, nu kon er nooit meer een gerecht mis-
lukken.
Dus inderdaad: mijn moeder was heel blij met haar 
cadeau. Alles werd nu in de römertopf gemieterd. 
Grote groentebrokken, gehakt, kaas en alles waar een 
normaal mens nu even niet op komt.

‘Aan tafel!’ riep ze als het volgens haar klaar was. En 
als wij dan naar de tafel stormden en weer die römer-
topf op de veelkleurige rieten onderzetter zagen staan, 
zeiden we: ‘neeee mama, niet weer ratatouille!’

De groentes waren nooit gaar. De brokken kaas waren 
nooit gesmolten. En mijn vriendinnetjes wilden nooit 
meer blijven eten.

Trauma dus.

Maar goh, ik ben nu de vijftig gepasseerd. Laat los! We 
gaan ratatouille maken met zo veel mogelijk groentes 
uit de tuin.

Ratatouille

olijfolie
2 uien, fi jngesneden
2 tenen knofl ook, fi jngehakt 
4 tomaten, ontveld en in kleine blokjes
2 courgettes (lange) of 4 a 5 Ronde de Nice, in blokjes
2 aubergines, in blokjes
2 rode paprika’s, in blokjes
paar takjes tijm, gerist
2 blaadjes laurier
handvol zwarte olijven
peterselie, gesneden

Pak een grote pan met dikke bodem en doe daar een 
scheut olijfolie in. Doe de uien in de pan. Strooi er wat 
zout over en laat rustig garen. Voeg de blokjes tomaat 
toe en laat deze een paar minuutjes meebakken. Voeg 
dan de courgettes, paprika, aubergine en knofl ook toe. 
Even lekker meebakken op hoog vuur.
Tijm en laurier erbij. Zout en fl ink gemalen peper.
Nu mag het rustig een half uurtje sudderen. Het moet 
niet papperig worden, maar wel gaar.
Als de structuur naar wens is, het vuur uitdoen. Pe-
terselie erover en een scheut goede olijfolie.

Nu kun je het meteen opdienen met bijvoorbeeld een 
stuk knapperig brood en natuurlijk een krakend fris wit 
wijntje. Dat is een lekkere lunch!
Als hoofdgerecht met een stuk geroosterd vlees of vis 
is het perfect!

Wat ik zelf ook een fi jne vondst vind, is een soort van 
caponata. Als is het maar voor de naam.
Doe de helft van de gare groentes van hierboven in een 
kom. Meng vier eetlepels witte wijnazijn met een schep 
suiker en een volle eetlepel afgespoelde zoute kap-
pertjes. Roer dit door de afgekoelde groente.
Nu heb je echt een heerlijke salade. Hetzelfde te eten 
als hierboven.

NB De offi  ciële ratatouille komt uit de Provence. Uit 
Nice. Daar snijden ze de groente in plakken en de 
paprika in repen. Ze worden afzonderlijk gebakken 
en daarna samengevoegd. Ik houd meer van kleine 
blokjes, maar daar hadden we het al over gehad.

(Enneh: ik houd overigens nog steeds heel veel van 
mijn moeder.)
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Je hoort het tegenwoordig te 
pas en te onpas; alles moet 
circulair. In de natuur is dat 
feitelijk niet meer dan nor-

maal. Alles wat leeft knoopt grond-
stoffen aan elkaar die na de dood 
weer worden gerecycled. De kring-
loop van het leven. Op de tuin is 
die cyclus vaak niet rond. Bemeste 
tuinaarde voegt voedingsstoffen 
toe die opgenomen worden door 
ons gazon, door planten, struiken 
en bomen. Gedurende het seizoen 
en de herfst komt een groot deel 
hiervan weer weer vrij door afge-
maaid gras, afgevallen blad, door 
afgeknipte twijgen, stengels en ste-
len en door afgezaagde takken.

Gardener’s World
Compost, ook wel ‘het zwarte 
goud’ genoemd, staat in hoog aan-
zien. Ook bij het programma Gar-
deners World op de Britse BBC, nu 
nog vrijelijk te zien op televisie op 
de vrijdagavond - een absolute aan-
rader. Overal wordt compost voor 
gebruikt; om jonge plantjes op te 

potten, maar ook om te mulchen. 
Voor de leek: mulchen is het aan-
brengen van een dikke laag com-
post die voor goede voe-ding zorgt 
en die efficiënt het altijd aanwezige 

onkruid verstikt. 
Mijn eigen ervaringen met het 
maken van compost zijn tot voor 
kort tamelijk wisselend. Het idee 
staat me erg aan, maar de praktijk 
is soms wat weerbarstiger. Eerder 
had ik een plastic compostbak 
staan die niet echt deed wat ik 
ervan verwachtte. Het roer ging 
dus om. 

Waar moet het heen?
Allereerst hebben we een goede 
plek nodig voor de composthoop; 
in de halfschaduw is prima, dan 
droogt de hoop niet uit. In de zon 
kan natuurlijk ook, maar die plek-

Circulair handelen

TEKST EN BEELD: ERIK HOOIJBERG

ken kun je wellicht beter op een andere manier ge-
bruiken. Bijvoorbeeld voor een leuk perkje wilde bloe-
men, om bijen en vlinders mee te lokken. In verband 
met uitspoeling van organische voedingsstoffen, wordt 
aanbevolen de compostbak niet te dicht bij een sloot 

te plaatsen. Dat is op ons tuinpark wellicht te veel ge-
vraagd, omdat de hopen ook niet zichtbaar mogen zijn 
vanaf de openbare paden. Verder is het natuurlijk zaak 
even te overleggen met de buren, om onbegrip en over-
last te voorkomen. Meerdere bakken ruggelings tegen 
elkaar op de erfscheiding zijn een mooie oplossing.

Een maatje meer is zeer gewenst
Allereerst: maak de composthoop vooral niet te klein. 
Bij onze tuinen heb je echt wel een oppervlak nodig 
van twee of drie vierkante meter. Bakken die je aan de 
voorkant kunt openen, zijn perfect. Je kunt ze maken 
van oude steigerplanken. Of van plankhout dat afkom-
stig is van overtollige pallets. Die vindt je met regel-
maat bij het grofvuil of op bedrijventerreinen.
Wat voor bak je ook kiest: zorg voor een direct en open 
contact met de grond aan de onderkant. Een laag tak-
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MEERDERE BAKKEN RUGGELINGS TEGEN 
ELKAAR OP DE ERFSCHEIDING ZIJN EEN 
MOOIE OPLOSSING

In deze Natuurlijk Tuinieren gaat het nog een keer over het 
maken van compost. Vier jaar geleden schreef Erik hier 
al eens een stuk over, maar inmiddels zijn er veel nieuwe 
tuinders op het park. Zij willen er wellicht ook mee aan de 
slag. Ook teksten zijn circulair te gebruiken...

<< Composthoop of wurmenhotel; sinaasappelschillen mogen er niet op.
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ZORG VOORAL VOOR DUNNE LAAG-
JES, ALSOF JE EEN SPEKKOEK OF 
LASAGNE AAN HET MAKEN BENT

ken is een prima basis, want deze zorgen voor lucht 
onder in de bak. En geplastificeerd dubbeltjesgaas is 
goed tegen de ratten. Worteldoek moet je zeker niet ge-
bruiken. Verder moet een compostbak of -hoop luchtig 
zijn. Vochtig, niet nat, maar ook zeker niet droog. Door 
een open structuur gaat de compostbak niet stinken. Er 
moet voldoende lucht bij kunnen komen om de om-
zetting van organisch materiaal te versnellen: lekker 
broeien en omzetten.

Dunne rooie wurmen
Een dichte bodem van tegels of worteldoek houdt com-
postwormen tegen, en die willen we nu juist vrij spel 
geven. Compostwormen zijn niet de dikke regenwor-
men die je tegenkomt als je de tuin omspit. Het zijn 
juist de kleinere, rodere wormpjes, die uitstekend in 
staat zijn om organisch materiaal te verteren. Ze helpen 
bij het omzetten van organisch materiaal, net als pis-
sebedden, duizendpoten en aerobe (zuurstofminnende) 
bacteriën. In een luchtige compostbak gaat de omzet-
ting snel, zodat je de compost al binnen een jaar kunt 
gebruiken in de tuin.
Succes hangt af van een beperkt aantal factoren: de 
samenstelling en grootte van het te composteren ma-
teriaal, voldoende lucht en voldoende vocht. Om een 
compostbak een goede start te geven, kun je natuurlijk 

gebruikmaken van commercieel 
verkrijgbare compoststarters. Maar 
het is veel beter om uit de goed-
lopende bak van een medetuinder 
een emmertje compost te gebrui-
ken. Daar zitten alle benodigde 
bacteriën en compostwormen al in 
ruime mate in.

Afwisselend groen en bruin
Nu is het tijd om de compostbak 
te vullen. We hebben onderin tak-
ken liggen voor de luchtigheid, en 

daarop gaan we laagjes maken van 
grof en fijn organisch materiaal. 
Wat je wel en niet op de compost-
hoop mag gooien, hangt voor een 
deel af van je ‘rekkelijkheid’. Maar 
over het algemeen worden de vol-
gende zaken toegelaten: groente- 

en fruitafval, papieren koffiefilters, 
theezakjes (zonder nietjes), stroaf-
val van konijnen- en kippenhok-
ken, afgemaaid gedroogd gras, 
vergruisde eierschalen, tuinafval 
als stengels, fijngehakselde herfst-
bladeren, fijngeknipte twijgen en 
takjes. Zorg vooral voor dunne 
laagjes, alsof je een spekkoek of 
lasagne aan het maken bent; afwis-
selend groen en bruin. 
Nu in de herfst kun je ook de dik-
ke groene laag kroos van de sloot 

scheppen en op de composthoop 
deponeren. Onze sloten bevatten 
te veel voedingsstoffen die daar 
deels door uitspoeling uit bemeste 
tuinaarde in terecht zijn gekomen. 
Nu is het tijd om de cyclus rond te 
maken en dat organische materiaal 

Vier paaltjes, gaas eromheen en je hebt al een simpele composthoop. Het zwarte goud; heerlijke compost.
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te gebruiken.

Ellende voorkomen
Schillen van citrusvruchten en ba-
nanen horen niet op de compost-
hoop thuis; die geven ongewenste 
schimmels. Aardappelschillen en 
stronken van allerhande soorten 
kool (spits-, witte-, rode-, boe-
ren- en spruitjes) mogen er ook 
niet op, in verband met eventueel 
aanwezige schimmelsporen. Onze 
compost wordt namelijk aan het 
eind van de rit niet verhit om dit 
soort sporen af te doden. Snoei-
afval als grove takken en boom-
stammetjes kun je gebruiken op 
een takkenril. 
Het is onverstandig om wortel-
stokken of zaden van Japanse dui-
zendknoop, bamboe, zevenblad, 
brandnetel, heermoes en andere 
onkruiden op de composthoop te 
gooien. Ze worden immers niet af-
gedood en zullen zich graag in de 
tuin verspreiden als je de compost 

in de tuin gebruikt. Dat soort afval 
mag dus naar de groenbak op het 
afvalstation.
Heb je nu de composthoop gevuld, 
dan is het zaak de boel te bescher-
men tegen uitdroging, maar ook 
tegen te veel vocht. Voelen en rui-
ken helpt daarbij. Dus een gietertje 
water eroverheen als het te droog 
wordt en afdekken tegen overvloe-
dige regenval. Verder is het zaak 
om de boel te keren; binnen wordt 
buiten en boven wordt onder bij het 
overscheppen naar een tweede bak. 
Je kunt de composthoop laten over-
groeien met bijvoorbeeld een Oost-
Indische kers. De bloemen worden 
door hommeltjes bezocht en zijn 
voor ons ook eetbaar. Als je mazzel 
hebt, maken hommels een nest in 
je composthoop. Tussen de takken 
en twijgen vinden ze voldoende 
ruimte om een nest te beginnen. 
Als dat lukt, heb je het hele voor-
jaar en zomer plezier van die lek-
kere dikkerds. Een hommelkast wil 

ook nog weleens helpen om een hommelkoningin op 
gang te helpen. Graag geziene gasten!

Voorkomen is beter dan bestrijden
Om ongedierte te voorkomen, is het zaak geen ge-
kookte etensresten of brood op de composthoop te 
gooien. Voor vlees- en visresten en frituurvet geldt het-
zelfde. Een composthoop kan immers ongenode gasten 
aantrekken, zoals de bruine rat, die zich als versteke-
ling, via de scheepvaart, heeft laten verhuizen vanuit 
Azië. Het zijn prachtige zoogdieren, maar we zien ze 
toch liever niet rond het huis. Voorkomen is daarom 
beter dan bestrijden. Dus zorgen we ook voor een 
goede, dichte riolering en voor gaasafsluitingen rond-
om het houten tuinhuis. 
Mijn composthoop doet het, nu ik minder ongeduldig 
ben, een stuk beter dan een paar jaar geleden. Ook al 
haal ik niet voldoende compost van eigen grond voor 
eigen gebruik, circulair werken zorgt voor beduidend 
minder groenafval naar het afvalstation.

Erik Hooijberg (groen@ons-buiten.nl)

Internetbronnen: 
AVVN.nl, tuinieren.nl, neerlandstuin.nl, 
de12ambachten.nl, bolster.nl, kleineknaagdieren.nl.

Het zwarte goud; heerlijke compost. Meerkoeten zwemmen te midden van kroos, dat prima op de composthoop mag.



Moestuinverhalen #4 slot
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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

Er is veel geleerd en 
gedaan, maar mijn geduld 
werd op de proef gesteld

Een succesvolle moestuin? Het idee was 
toch iets te romantisch…
Het was een prachtige zomer, ik kan niet 
anders zeggen. We hebben zelfs een hit-

tegolf gehad, wie had dat durven dromen. Het kwik 
stond op een gegeven moment op 37 graden! Iets te 
warm voor mij, en de hortensia in mijn tuin dacht 
daar ook zo over. Vorig jaar stond de 
hortensia vol in bloei, maar dit jaar 
hadden de bloemen toch iets meer 
moeite met bloeien. Ze zeggen dat 
een hortensia een goede  graadmeter 
is voor de waterstand in de tuin. Nou, 
die was dus flink droger dan normaal. 
De moestuin is volgens mij ook zo’n graadmeter; als 
de planten niet genoeg water krijgen, gaat het al snel 
bergafwaarts. Een onmiddellijke afstraffing zonder 
pardon. En ik neem het ze niet kwalijk. Uiteindelijk 
zijn planten afhankelijk van een paar basiselementen: 
licht, lucht én water. Voeg er nog een beetje liefde en 
aandacht aan toe, en je hebt het perfecte recept voor 
een succesvolle moestuin. Nu ik dit schrijf, vraag ik me 
af welk ingrediënt er dan ontbrak, want mijn moestuin 
was verre van succesvol… Of was het een combinatie 
van meerdere factoren, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat 
moet het zijn. Door de aanhoudende warmte, zonder 
regen, werd de aarde gortdroog. Het water was niet 
aan te dragen, en die liefde en aandacht van mijn kant 
was ook ver te zoeken. Daar ga je dan. Kim Wilde, de 
moestuinexpert, zou zich diep schamen. 

Een goede leerschool
Thuis heb ik ook een tuin - daar ging het iets beter. Met 
name de rode en de paarse vruchten deden het prima. 
Ik kon dagelijks een kommetje aardbeien, tomaten, 
bessen en bramen uit de tuin halen. Wat een luxe! 
De pompoenen en de courgettes waren iets minder 
enthousiast, maar dat was geheel mijn eigen schuld; 

had ik ze maar wat meer ruimte moe-
ten geven. Want om te groeien, heb 
je ook ruimte nodig, dat ingrediënt 
mogen we niet vergeten. Vergeet je 
dat wel, dan kun je zwaaien naar de 
plantjes, maar groeien: ho maar. Zo’n 
moestuin is een goede leerschool - 

door de dalen en de piekmomenten heb ik beetje bij 
beetje geleerd wat wel of niet werkt. Kim Wilde zou 
trots op mij zijn.  

Meer toeval en minder verwachtingen
Ik vind het dan ook een mooi moment om afscheid 
te nemen van de moestuin, en dus ook van deze ru-
briek. Er is veel geleerd en gedaan, maar met name 
mijn geduld werd behoorlijk op de proef gesteld. Het 
wordt daarom tijd om wat meer aan het toeval over te 
laten. Als blijkt dat het volgend jaar een goed seizoen 
voor de tuin is, dan ben ik de eerste die de handen uit 
de mouwen steekt. Werkt het weer even niet mee: ook 
goed, maar dan ligt de focus op iets anders. We zullen 
zien, carpe diem.

UITEINDELIJK ZIJN PLANTEN 
AFHANKELIJK VAN EEN PAAR 
BASISELEMENTEN LICHT, 
LUCHT ÉN WATER.
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Dier in de spotlight

Sommige vogels liggen je meer na aan het 
hart dan andere. Iedereen houdt van het 
kleine grut dat we tuinvogels noemen. 
Denk maar aan het vrolijke gefl uit van 

merel, roodborst of winterkoning. Of het dartele af 
en aan gefl adder van de mezen en de acrobatische 
toeren van de staartmees. Vooral op voedertafels, 
aan vetbollen en zadensilo’s hebben we vaak minder 
trek in halsbandparkieten, kraaien, kauwtjes of ek-
sters. We proberen ze weg te houden en hebben een 
duidelijke voorkeur voor het kleinere grut. Op dat 
soorten gevoelens betrap ik mezelf ook regelmatig.

Sukkelige nestenbouwers
Maar nu komt de omslag; kraaien en eksters zijn 
meesterlijke bouwers van nesten. Ze hebben uit-
stekende snavels en zijn sterk. Dat komt ze mooi van 
pas. Hoog in de bomen bouwen ze vestingen waar 
ze hun eieren uitbroeden en hun jongen voeren met 

TEKST: ERIK HOOIJBERG FOTO’S: EVERT SCHRIEK EN COBY KOOPS

geroofde eieren of zelfs met jongen van de door ons 
zo gewaardeerde tuinvogeltjes. Soms komt er een 
tweede broedsel, maar eens wordt de vesting verla-
ten. Hoog in de lucht vliegen uilen rond die op zoek 
zijn naar broedgelegenheden. Uilen zijn maar suk-
kelige nestenbouwers met hun kleine kromme sna-
veltjes. Ze moeten het vooral hebben van boomhol-
tes of nestkasten en van verlaten nesten van, je raadt 
het al, kraaien en eksters.

Bliep-bliep, bericht op de telefoon
Het is half mei als er een bericht verschijnt op mijn 
telefoon: “Ik hoor een uil roepen bij de surfclub…
zal die doorgeven bij waarneming.nl”. Het is Evert. 
Hij weet dat ik dit soort berichten graag ontvang. Ik 
stuur een bericht terug over de website van de vogel-
bescherming. Je kunt zoeken naar vogelsoorten en 
er staan ook vogelgeluiden op. Veertien dagen later 
weer een bericht: “Vannacht werd ik wakker van de 

‘Ik hoor een uil roepen     
 bij de surfclub....’
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roep van een jonge bosuil. Om vijf uur ben ik gaan 
kijken, maar ik kon nog geen foto maken”. Nog weer 
een paar dagen later is de nestplaats gedetecteerd. 
Ouderuilen vliegen af en aan met muizen voor hun 
jong. De eerste foto’s worden gemaakt. Het gaat om 
ransuilen (Asio otus (Linnaeus, 1758)). Onmisken-
baar met hun oorpluimen. Met mijn mobieltje in de 
aanslag loop ik richting nestboom en maak geluidso-
pnamen. Eerst lijkt het om slechts één jong te gaan, 
maar als snel wordt duidelijk dat er een tweede meer 
bescheiden piep-piep aanwezig is. Dus twee. Later 
bij het uitvliegen blijken het er drie zijn. Er worden 
foto’s gemaakt waarbij duidelijk een oudervogel met 
oorpluimen te zien is en een jong dat halsbrekende 
toeren uithaalt op de uitstekende takken van een den-
nenboom.

Ransuilenweetjes
Hoe zat het ook weer met de ransuil? Informatie van 
de vogelbescherming biedt uitkomst. Ik citeer: “De 
bovenzijde van het verenkleed is geelbruin en ge-
marmerd, als ‘boomschors’. De onderzijde is licht 
roestgeel met donkere lengtestrepen. Bij gevaar of 
verstoring drukt de uil de veren tegen het lichaam en 
steken de oorpluimen omhoog. De lichaamsvorm is 
dan lang en dun. Dan valt ook de contrastrijke, ron-
de gezichtssluier op. In rust hangen de veren losjes 
langs het lichaam. De poten zijn bevederd.

Leefgebied
De ransuil bewoont een groot scala aan leefge-
bieden, variërend van agrarische gebieden tot open 
bos, bosranden, parken, duinen, heiden, hoogvenen 
en moerasgebieden. In groot, aaneengesloten bos 
ontbreekt hij veelal. De ransuil jaagt bij voorkeur 
in het open veld, langs wegbermen en op plekken 
met kaalslag in bos. De ransuil broedt en roest bij 
voorkeur in naaldbomen, die hem de beste dekking 
bieden. Daarnaast ook in houtwallen, boomgroepen, 
hagen en zelfs solitaire bomen.

Voedsel
De ransuil eet hoofdzakelijk woelmuizen, met de 
veldmuis als belangrijkste prooi. Daarnaast echte 
muizen (bijvoorbeeld aardmuis, bosmuis) en kleine 
vogels als mussen, merels, spreeuwen en vinkachti-
gen.

Broeden
De legperiode is tussen eind maart en half april. 
Legsel gemiddeld vier tot zes eieren. In voedsel-
rijke jaren met veel veldmuizen tot acht eieren. In 
voedselarme jaren vaak geen broedsel. Eén legsel 
per jaar, tweede broedsel zeldzaam. Eieren bebroed 
vanaf het eerste ei. Maakt veelal gebruik van oude 
kraaien- of eksternesten. Incidenteel broedend op de 
grond. Jongen verlaten na minimaal drie weken het 
nest en klimmen in naburige boomkruinen. Na vijf 

weken zijn ze vliegvlug. Kenmerkend is de piepende 
bedelroep van de jongen. (Het geluid van de jongen 
op ons tuinpark is te beluisteren op waarneming.nl 
onder waarneming nummer 159136949).”

Bijzonder leefgebied
In de Ons Buiten glossy van april 2018 is een mooi 
artikel gepubliceerd over uilen in Nederland. De au-
teurs, Evert Schriek en Wiegert van Dijk, stuurden 
daarin aan op het plaatsen van nestkasten en nestpla-
teaus om op die manier meer zeldzame uilensoorten 
naar ons tuinpark te lokken. Nu, zonder hulp van 
mensenhand, hebben we andermaal een broedend 
paar ransuilen. Broedsucces met maar liefst drie jon-
gen tot gevolg. Het tuinpark en de directe omgeving 
van de Oeverlanden vormen tezamen een bijzonder 
gebied. Zeer de moeite waard om te behouden en 
wat natuurwaarden betreft verder uit te breiden.

Erik Hooijberg (groen@ons-buiten.nl)

Bronnen: vogelbescherming.nl, waarneming.nl, 
natuurkieker.blogspot.com/2013/06/oog-in-oog-met-een-
jonge-ransuil.html 
Boek: Uilen van Europa (Mebs en Scherzinger, Tirion 
uitgevers, 2010)

Boven: het eerste jong (rechts) schuifelt ineengedoken naar de oudervogel; 
honger maakt het jong brutaal. Onder: in de schemering wacht de rans-
uil op prooi. De oorpluimen steken mooi af tegen de lucht. (foto’s Evert 
Schriek)

<< Uilskuiken van een ransuil.
(foto Coby op www.natuurkieker.nl)

Belevenis-
sen van een 

tuinder

‘Al vroeg in april 
hoorden wij 

een fi jn gepiep 
uit een grote 
groene den. 
Welke jonge 

vogels zouden 
dat kunnen zijn, 
vroegen wij ons 
af… Toen zagen 

we vader en 
moeder ransuil 
muizen brengen 
naar het nest. 
Later gingen 
de jongen op 
de takken zit-
ten naast het 

nest. Ze vlogen 
uit, maar nog 
steeds zitten 

de jongen in de 
omgeving.’

Evert Schriek
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Zomeractiviteiten

Omdat niet iedereen de hele dag op internet zit 
en alle favoriete sites afstruint - waar ons-buiten.
nl vast deel van uitmaakt - tonen we hier weer 
even wat foto’s die je kunt vinden op onze flickr- 
pagina. Wat een prachtige zomer hadden we en 
wat een mooie activiteiten zijn er weer geweest. 
Hulde voor iedereen die heeft meegewerkt!

Wat hebben 
we weer veel 
gedaaaaaaan 
dit seizoen!



Snoeien
Seizoen 2018 en 2019 opnieuw de tweede 
zaterdag van 14.00-16.30 uur.
Verzamelen in de kantine Ons Buiten 
Riekerweg 15 om 13.45 uur. De snoeilessen 
worden gegeven naar de bloeigroepen van 
de bomen en heesters.

Aan de orde komen tijdens een cursus 
snoeien:

1. Hoe te handelen bij achterstallig onder-
houd?
2. Snoeien van heesters met vroege sap-
stroom zoals druif, esdoorn, kiwi.
3. Snoeien van rozen, bramen en fram-
bozen.
4. Snoei van de halfheesters zoals Perof-
skya, Lavatera, Hypericum, grootbloemige 
clematis enzovoort.
5. Onderhoudssnoei van fruitbomen; snoei-
en op toekomstig vruchthout, kenmerken 
van de knopsoorten bij fruitbomen.
6. Snoeien bij achterstallig onderhoud en 
aandacht voor coniferen.
7. Winterstekken snijden van bladver-
liezende heesters in februari.
8. Diagnose stellen voor de ingreep.

Er zijn vier bijeenkomsten van een half uur 
met twee uur praktijk. Er zijn geen leskos-
ten! Wij starten op zaterdag 8 december 
om 14.00 uur. Volgende data: 12 januari, 9 
februari en 9 maart. Neem zelf snoeimateri-
aal mee. Er is gereedschap aanwezig.
Aanmelden: mail naar 
gangbaar-37@hetnet.nl of 06 82206607.

Extra les bij de Pomologische Vereniging 
Noord-Holland. Snoeien in de boomgaard 
bij de familie. Hier staan oude appel- en 
perenrassen. U wordt begeleid door  drie 
docenten van de vereniging.

10 november bij familie Konijn, Kerkstraat 
102, 1687 AT in Wognum. Start 10.00 uur 
met inloop vanaf 9.30 uur. Einde dag rond 
15.30 uur. Neem brood mee. Er is thee, 
koffie en soep. We gaan hier appel- en 
perenbomen snoeien vooraf gegaan met 
korte inleiding. Opgave bij Gerard: gang-
baar-37@hetnet.nl. Zie voor de snoeidag 
10 november ook  hoogstamfruitnh.com.

Lid worden van de Pomologische Vereni-
ging (POM) kost € 17,50. Dit is niet ver-
plicht. De POM heeft als doel het in stand 
houden, vermeerderen en onderhouden 
van oude fruitrassen.
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Zomeractiviteiten



Agenda oktober, november 
en december 2018

Ook komende maanden zijn er 
weer wat activiteiten die je niet 
kunt missen!

Zondag 28 oktober 
Begin winterseizoen: In het 
winterseizoen zijn de hekken op 
zondag open van 11.00 tot 17.00 
uur. Alle andere dagen van 9.00 
tot 17.00 uur.

Het water wordt ergens in no-
vember afgesloten. De datum is 
nog niet bekend; dit hangt af van 
de temperatuur. Nadere informa-
tie volgt in de nieuwsbrief

Maandag 5 november 
bestuursvergadering

Zaterdag 24 november 
algemene ledenvergadering
vanaf 13.00 uur

Zondag 25 november
sinterklaasfeest vanaf 13.00 uur

Zaterdag 1 december 
eerste les vogelcursus 

Gerard Schuitemaker, tuinder 
op Ons Buiten en hovenier, 
gaat deze winter een vogelcur-
sus geven, die op 1 december 
begint. Nadere informatie volgt in 
de nieuwsbrief.

Maandag 3 december 
bestuursvergadering

Zaterdag 16 december 
kerstklaverjassen 
vanaf 12.00 uur

Zaterdag 22 december 
kerstbloemschikken 
vanaf 13.00 uur 
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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


