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de NieuweRedactie
Van links naar rechts: Rian Knop, Astrid Mol, Lily van de Velde, Lisbeth Anker, Arien de Jong, Sonja Bijenhof

Niet op de foto: Rosa Groenewoud en Babs Hogenkamp

‘Als het voorjaar begint, wordt alles anders. Zo ook het nieuwe 
seizoen op Ons Buiten dat vanaf nu een nieuw magazine heeft.’ 

Dit schreef Liesbeth Melkert voorjaar 2013 in het eerste ‘Ons Buiten 
magazine’, dat al snel verder ging onder de naam ‘glossy’.

Tekst: Sonja Bijenhof
Beeld: Jeroen Scheelings

Voor u ligt de nieuw vormgegeven 

glossy. Ook dit nummer verschijnt 

in de lente, een nieuw begin!

De glossy verving het Ons Buiten 

Kontakt. Bladenmaker Liesbeth Melkert 

was destijds gevraagd een blad te 

maken, met leuke artikelen dat niet 

alleen voor onze tuinders interessant 

zou zijn. Dat zag Liesbeth zitten, zij 

sprak tuinders aan, en zo begonnen we 

- zonder al te veel ervaring - maar met 

enthousiasme. Liesbeth is gestopt. Een 

tuinder vinden die goed kan vormgeven 

bleek niet makkelijk, maar het is gelukt! 

Rosa Groenewoud en Rian Knop hebben 

het stokje overgenomen en daarbij 

meteen een frisse vormgeving voor 

ons kwartaalblad bedacht. Heel erg fijn! 

Ik ben er vanaf het eerste nummer bij, 

Lisbeth Anker werkt al langere tijd mee. 

Medewerkers Erik Hooijberg en Paul 

Pestman leveren al tijden kopij en de 

andere redactieleden zijn nieuw. Daarom 

stellen we ons in dit eerste nummer 

‘nieuwe stijl’ even voor.

Rian Knop 
bewoont samen met Pelle en  India, en 

hun vader Hans een prachtig oud tuinhu-

isje aan de Berthalaan. Ze   genieten erg 

van hun pannenkoeken huisje!   Omdat 

ze tweehoog in de Baarsjes wonen, is 

het heerlijk om zo dicht bij huis buiten te 

kunnen zijn. 

Als ontwerper van onder andere 

 interieurs en grafische toepassingen 

vindt Rian het leuk om op een andere 

manier waarde toe te voegen aan Ons 

Buiten. Vanaf dit lentenummer verzorgt 

ze samen met Rosa de (vernieuwde, 

frisse) vormgeving van de glossy. 

Ze heeft er zin in!
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Rosa Groenewoud 
is - samen met Rian Knop - de nieuwe 

vormgever van de glossy, iets wat ze 

al jaren als freelancer doet en waar ze 

op het ‘MediaCollege’ ook les in geeft. 

Toen Rosa een keer langskwam op 

Ons Buiten, werd ze op slag verliefd. 

Ze kwam ook nog eens in het bezit van 

haar droomtuin: vol wilde bloemen en 

bomen. 

Het is één van de grootste tuinen van 

Ons Buiten, dus ze is heel vaak met haar 

handen en voeten in het groen te vin-

den om ook haar tuin vorm te geven.

Astrid Mol 
schrijft meer dan 35 jaar voor kranten en 

tijdschriften. Nu kan ze daar onze eigen 

glossy aan toevoegen, hoe leuk is dat? 

Amsterdam is best druk om te wonen, 

maar gelukkig is daar Ons Buiten. 

De tuin is voor haar en haar dochter een 

plek om op adem te komen. Daar kan 

ze, zoals een mol betaamt, heerlijk in 

de tuingrond woelen. Astrid zorgt in elk 

nummer voor tuintips die bij het seizoen 

passen.

Babs Hogenkamp
 is vanaf winter 2015 de trotse 

 eigenaresse van het ‘leukste’ 

huisje op het park: het olijfkleurige, 

(niet bewezen) draaiende (ook niet 

bewezen) tbc- huisje. Een erg mooie 

grote tuin  eromheen en het fijne plaatje 

is  compleet. 

Babs gaat zich de komende tijd bezig-

houden met de rubriek ‘Binnen in Ons 

Buiten’ en ze hoopt ook een technische 

bijdrage voor de kinderen te leveren. Ze 

is namelijk topgeleid tot meubelmaker, 

heeft bouwkunde gestudeerd en is 2e 

graads techniekdocent.  

Lily van de Velde 
heeft sinds 2006 een huisje aan de 

Johannalaan. Zij geniet van elke 

zomer op Ons Buiten. Sinds de start 

is zij  enthousiast deelnemer (en 

soms docent) van de tekenclub op 

 dinsdagavond in het clubhuis. 

In het dagelijks leven is ze re-integratie-

consulent voor niet-uitkerings-

gerechtigden. Als medewerkster van 

de glossy neemt zij de kookrubriek 

 ‘Kookkunst’ voor haar rekening.

Arien de Jong 
is meer dan tien jaar op de tuin. 

 Aanvankelijk samen met vriendin, maar 

zij kon het tuinwerk wegens ziekte niet 

meer aan. Arien begon zonder enige 

ervaring, en leert nog elke dag bij. 

Ze is dertig jaar communicatieadviseur 

en persvoorlichter geweest. 

Nu is ze docent Nederlands en 

 begeleidster van workshops  verhalen 

 schrijven in buurthuizen - dol op 

 schrijven en verhalen dus. Arien  verzorgt 

de rubrieken ‘Kersvers’ en ‘De beste 

beurt’.

Lisbeth Anker 
heeft alweer een tijdje een huisje op 

Ons Buiten maar komt er - vindt ze 

-  helaas veel te weinig. Hoewel het 

schrijven voor de glossy natuurlijk véél 

meer tijd en aandacht vergt dan ze 

had gedacht, doet ze het met erg veel 

plezier. Zeker nu de glossy een lekkere 

opfrisbeurt heeft gekregen en nóg meer 

bij het park past dan voorheen. 

Met haar aandeel in het magazine hoopt 

Lisbeth vooral nieuwe parkbewoners 

te inspireren om verder te kijken dan 

alleen hun eigen perceel en zich actief 

te mengen in het parkleven van Ons 

Buiten. Er gebeuren echt veel leuke 

 dingen. 

En oh ja… Lisbeth is altijd op zoek naar 

jonge Ons Buitenaartjes die graag op 

de Groentjespagina willen staan! Aan-

melden hiervoor kan via  

redactie@ons-buiten.nl.

Sonja Bijenhof 
heeft vanaf 2007 een tuin op Ons Buiten 

en is vanaf de start betrokken bij de 

glossy. Ze coördineert de kopij, houdt 

de deadlines in de gaten, beheert de 

redactiemail en onderhoudt contact 

met het bestuur. 

Verder verzorgt Sonja de eindredactie: 

ze corrigeert/redigeert alle teksten en 

zorgt er samen met Rian en Rosa voor 

dat er ‘schone proefdrukken’ naar de 

drukker gaan. In het dagelijks leven is 

Sonja zelfstandig taaltrainer Nederlands 

en Nt2 en tekstschrijver/redacteur.
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Tijdens de algemene ledenvergadering 
van november 2019 heeft de nieuwe 
redactie van de glossy een kleine 
enquête afgenomen. Er waren 73 leden 
aanwezig, en daarvan hebben er 48 de 
enquête ingevuld.

Wij vroegen als eerste: ‘leest u het Ons 
Buiten Magazine?’. Dat deed iedereen. 
Verder vroegen wij om een rapportcijfer 
voor de glossy. Hieronder staan de 
antwoorden op deze vraag:

Ook wilden we graag weten welke 

rubrieken favoriet waren. 

De meeste leden lezen het liefst de rubriek 

over oude en nieuwe tuinders, informatie 

over plannen met Ons Buiten en omgeving, 

de rubriek over natuurlijk tuinieren en tips.

Op de vraag of er nog wat werd gemist, 

antwoordden 33 personen: ‘helemaal niets’. 

Fijn! 

Er waren nog wel verzoeken, waaronder:

- huishoudelijke mededelingen

- stukkie van Henkie

- info uit de nieuwsbrief over baggeren, 

waterafsluiting etc. (voor de bewoners 

zonder internet)

- te koop / gezocht

- uitgebreidere seizoenstips

- kruiswoordpuzzel

- meer foto’s (van tuinen) 

Wij willen alle tuinders bedanken die de 

moeite hebben genomen om deze vragen te 

beantwoorden. En we hebben meteen wat 

met de respons gedaan: in deze glossy zijn 

huishoudelijke mededelingen opgenomen, 

en we bieden meer seizoentips. 

Enquête

CIJFER AANTAL STEMMEN

5 1
6 1
7 9
8 20
9 14

10 3
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Ook geschrokken van de 
gekapte bomen langs 
de  parkeerplaats van 

Ons Buiten? Deze kap blijkt 
 onderdeel van het project 
Zuidasdok. Ben je benieuwd 
wat er gaat gebeuren en 
wat dit betekent voor Ons 
Buiten? Paul Pestman zocht 
het  voor ons uit.

Zuidasdok is de naam van het project 

om de A10 ter hoogte van de Zuidas 

te ondertunnelen. Die tunnel wordt 

ongeveer een kilometer lang. Dat 

betekent: auto’s onder de grond, 

minder stank en geluid aldaar. En meer 

ruimte voor wonen, werken, recreëren, 

tram, trein en bus. Vind ik best een 

goed plan. 

Maar dit is niet het hele verhaal. Naast 

de ondertunneling wordt de A10-Zuid - 

over een lengte van zes kilometer - ook 

verbreed van vier naar zes stroken, ter 

verzachting van het fi leleed. En daarbij 

wordt ook het knooppunt De Nieuwe 

Meer aangepast; het doorgaand 

verkeer wordt gescheiden van het 

bestemmingsverkeer. Van die tunnel 

bij Zuid merken we bij Ons Buiten maar 

weinig. Het zijn de verbreding en de 

herinrichting van het knooppunt De 

Nieuwe Meer waar we als tuinpark de 

komende jaren mee te maken gaan 

krijgen.

Het Zuidasdok is een van de grootste 

infrastructurele projecten van ons land. 

Er is bijna 2 miljard euro mee gemoeid. 

Rijk, provincie en gemeente fi nancieren 

het project. ‘Zuidplus’ voert het werk 

uit: dit is een aannemingscombinatie 

combinatie van ‘Heijmans’, met ‘Fluor’ 

uit de Verenigde Staten en ‘Hochtief’ 

uit Duitsland. De werkzaamheden 

beginnen dit jaar en het geheel zou 

rond 2028 moeten worden opgeleverd.

Dat station Amsterdam-Zuid en 

het gebied eromheen mooi en 

indrukwekkend worden en Zuid het 

tweede station van de stad, geloof 

ik graag. En dat er daardoor meer 

woningen en kantoren gebouwd 

kunnen worden, dat geloof ik ook 

direct. Maar wat merken wij op Ons 

Buiten van deze megaoperatie en hoe 

komt onze overkant er straks uit te 

zien? 

De bomen 
Over het hele traject tussen knooppunt 

De Nieuwe Meer en de RAI wordt 

PAUL PESTMAN
REPORTAGE

Het Zuidasdok: 
EEN MEGA
  BOUWPROJECT           
   als buurman
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alle begroeiing van de taluds van de 

rijkswegen verwijderd. Bij Ons Buiten is 

dat al goed zichtbaar. Ik schrok me rot. 

Het gaat voor het hele tracé om zo'n 

14.000 bomen. Dat is een bijzonder 

heftige ingreep. Ook diverse bomen bij 

het sluisje en het tennispark moeten 

eraan geloven. In december zijn er 

bij de Schinkelbrug zeven bomen ten 

onrechte gekapt. Bewoners van de 

nabijgelegen woonschepen ontdekten 

dat. De kap is daarop stilgelegd. 

De grens van het gebied waarbinnen 

gekapt moet worden, bleek niet goed 

gemarkeerd. Met de ‘Vereniging 

Woonschepen-Zuid’ en enkele alerte 

bewoners zijn afspraken gemaakt om 

de onnodig gekapte bomen royaal te 

compenseren. Er wordt samen met 

de bewoners en een ecoloog een plan 

gemaakt voor het terugplanten van 

bomen. 

Voor het project als geheel geldt dat 

gekapte bomen langs de A10-Zuid 

moeten worden gecompenseerd 

en op termijn worden er nieuwe 

bomen geplant. Maar: weg is weg, 

en de komende jaren is het een kale 

boel. Waarschijnlijk is er ook meer 

geluidsoverlast. Uiteindelijk wordt 

het weer groen aan onze kant van de 

A10. Maar wel op een andere manier; 

denk aan groepjes bomen en aan met 

planten of gras begroeide taluds en 

keerwanden. Ook de sloot naast de 

Riekerweg komt terug.

Overigens wordt er in de plannen 

wel rekening gehouden met de 

natuur: de bomenkap vindt buiten 

het broedseizoen plaats. Daarnaast 

zijn er extra maatregelen getroffen 

om de verstoring van boomvalk en 

vleermuizen te beperken en zeldzame 

planten (rietorchis, wilde marjolein, 

tongvaren) worden met een ruime 

kluit uitgestoken en verplaatst naar 

een geschikte habitat in de omgeving. 

Uiteraard is papier geduldig en komt 

het aan op een zorgvuldige uitvoering. 

Onze buren van de vereniging 

‘De Oeverlanden blijven!’ houden 

ongetwijfeld een vinger aan de pols op 

dit punt.

Toekomstige situatie knooppunt Nieuwe Meer
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De werkterreinen
Wie op het strand wel eens een flink 

zandkasteel heeft gebouwd, weet dat 

je voor het bouwen van een beetje 

kasteel meer ruimte nodig hebt dan 

de de oppervlakte van je bouwsel. Er 

gaat de komende jaren driftig heen en 

weer gereden worden met zand, beton 

en bouwmaterialen. Ook daar heb je 

ruimte voor nodig. Aan de westkant 

van het project betekent dit onder 

meer een werkterrein bij De Nieuwe 

Meer, aan het begin van de Riekerweg. 

Dat werkterrein ziet er op papier heftig 

uit: een overslagfaciliteit, de nodige 

bouwketen en parkeerplaatsen. Ik 

word altijd blij als ik onder het viaduct 

door fiets en De Nieuwe Meer zie. Dat 

gevoel zullen we - als het tegenzit - de 

komende zes jaar moeten missen. Over 

dat werkterrein is echter het laatste 

woord nog niet gezegd. De besturen 

van ‘Ons Buiten’ en ‘De Oeverlanden 

blijven!’ bemoeien zich met de locatie 

en de inrichting van het terrein.  

Fietspad
Tot slot: op een punt levert het project 

voor ‘Ons Buiten’ een voordeeltje op. 

Vanaf de Amstelveenseweg wordt langs 

het tracé van de snelweg (die daar 

straks onder de grond ligt) een fietspad 

aangelegd, dwars over de Schinkel. Dat 

fietspad komt uit bij de Riekerweg. De 

romantiek van langs het sluisje fietsen 

heeft ook iets, maar deze fietsbrug 

vind ik ook niet verkeerd. Ik kwam 

vorige week een luchtfoto tegen van 

Ons Buiten, uit 1937. Het is wel druk 

geworden sindsdien…

Geraadpleegde bronnen:
Tracébesluit Zuidasdok, maart 2016
Landschapsplan Zuidasdok, maart 2016
Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder 
nummer 29 februari 2019 
https://zuidas.nl/zuidasdok

Luchtfoto van Ons Buiten, 1937
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Afgelopen oktober stond er een oproep 

in onze glossy voor nieuwe redactie

leden of tuinders die een  bijdrage aan 

het blad zouden  willen leveren. Die 

oproep bleef een beetje in mijn hoofd 

hangen. Hoe  feeste lijk zou het zijn om 

een bijdrage te l everen aan het blad 

over en met mijn  favoriete bezigheden: 

mijn tuin, tekenen of schilderen en  

 lekker eten… 

Na wat wikken en wegen heb 

ik een e-mail gestuurd naar de 

 redactie. Ik werd uitgenodigd voor 

een  kennismakingsbijeenkomst in 

 november. Die was meteen heel leuk en 

inspirerend. Afgelopen week  hadden we 

de eerste redactie vergadering van de 

nieuwe ploeg. Nú zit ik achter mijn com-

puter en dat is meteen even  wennen. 

Buiten  vriest het. Op de  tele visie zijn 

beelden van de  eerste voorzichtige 

 slagen op natuurijs. 

Onder tussen probeer ik mij voor te 

 stellen wat ik zou willen voorschotelen 

in april!

In april hebben we de resten van de 

planten van het vorig jaar opgeruimd. 

Het gras weer gemaaid, en het 

opkomend onkruid weg geschoffeld

om verwachtingsvol te zien welke 

planten weer opkomen in de tuin. Als je 

in de herfst bollen hebt geplant, heb je 

misschien al wat kleur in de tuin. Het is 

nog wel wat vroeg om iets te oogsten 

uit  eigen moestuin. 

Wat te maken?

Dit jaar valt Pasen in de derde week van 

april. De volgende salades zijn heerlijk 

bij een paasbrunch, maar ze misstaan 

ooknietalsvoorgerecht’s avondsofbij

de  barbecue. In ieder geval een kleurrijk 

begin om het begin van het tuinseizoen 

te vieren!

KO O KKunst
LILY VAN DE VELDE
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Groene salade met frambozen
4 personen | bereiden 15 min.

Stamp de knoflook met een snufje zout fijn in een 
vijzel. (Heb je die niet, pers dan de teen uit in de 
knoflookpers en voeg het zout en frambozen erbij 
terwijl je die met een bolle kant van een lepel plet.)
Voeg 1/3 van de frambozen toe en stamp fijn. Roer 
de azijn en olie erdoor en breng op smaak met zout 
en peper. Schep de dressing in een kom.
Snijd het onderste harde stukje van de asperges 
en snijd ze in hele schuine plakjes van ½ cm dikte. 
Schep de asperges, sla en de helft van de kervel om 
met de helft van de dressing.
Verdeel de salade over vier borden en bestrooi met 
de resterende frambozen. Leg de mozarella/burrata 
in reepjes over de salade. Schep er de rest van de 
dressing en kervel over.

1 teen knoflook
125 gr verse frambozen

1 el rodewijnazijn
4 el extra vierge olijfolie

8 groene asperges
150 g gemengde jonge 

slablaadjes
(rucola, eikenblad,

veldsla, lollo rosso etc)
6 el kervel, grof geplukt
1 bol buffelmozarella of 

burrata

Lentesalade
4 personen | bereiden 30 min.

175 gr couscous is ongeveer gelijk aan een glas. 
Giet de couscous in een kom en voeg dezelfde 
hoeveelheid kokend water met een snufje zout of 
bouillon toe en roer voorzichtig door. Dek af en laat 5 
min staan. Voeg 1 eetlepel olijfolie toe en roer de 
couscous los met een vork. Kook de erwten in ruim 
kokend water met zout in 6 – 8 min beetgaar. Laat 
couscous en erwten  afkoelen. Snijd de radijsjes van 
het loof. Was en snijd ze in kwarten. Meng nu de 
couscous, erwten, de fijn gesneden sjalotjes, peterselie 
en radijsjes. Als je hele verse radijsjes hebt, kun je de 
peterselie ook  vervangen door grof gesneden radijs-
loof. Pers de citroen, voeg samen met de olijfolie toe 
en breng eventueel nog verder op smaak met zout en 
peper.

175 gr medium couscous
200g verse gedopte 

doperwten (of diepvries)
1 bosje radijs

1 citroen
2 fijn gesneden sjalotjes
1 bosje platte peterselie
6 el extra vierge olijfolie
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Een natuurlijke tuin kan 
eigenlijk niet zonder 
water. Niet de vaak 
viezige slootjes achter 

onze tuinhuisjes waarin 
overtollige meststoffen zor
gen voor algenbloei, kroos
explosies en overwoekering 
door ontsnapte waterhyacint. 
Nee, Erik heeft het over 
vijvers met helder water. 

In helder water zwemmen salamanders, 
zetten kikkers en padden hun eieren af 
en tollen watertorren rondt. In water 
van goede kwaliteit groeien prachtige 
planten zoals pijlkruid en de zwanen-
bloem. Ter relativering; de zwanen-
bloem doet het ook heel goed in onze 
prutsloten… Ook de lisdodde tiert er 
welig en zorgt tezamen met riet voor 
zuivering van het slootwater.

Waterelementen vergroten 
de biodiversiteit
In fraai vormgegeven boeken over de 
inrichting van een tuin worden steevast 
waterelementen beschreven. Die 
 vergroten de biodiversiteit doordat 
ze insecten, amfibieën, en dorstige 
vogels en zoogdieren aantrekken. Het 
glanzende oppervlak weerspiegelt 
overscherende libellen en waterjuffers 
en geeft een verdubbeling van de 
prachtige wolkenluchten. Het mooist is 
vanzelfsprekend een grote vijver met 
gloeiende oevers, of stromend water 
dat in een wadi door de tuin slingert. 

Maar ook kleinere waterelementen 
geven een extra dimensie aan de tuin. 
Een ingegraven, oude, schoongemaak-
te speciekuip gevuld met een door-
dacht mengsel van zuurstofplanten 

en  bloeiende waterplanten is al een 
 verrijking van de tuin. Een vijver heeft 
wel zon nodig: minimaal vijf uur per 

NATUURLIJK 
TUINIEREN

ERIK HOOIJBERG

            Alle  leven 
         begint              water

Vijver met stapelmuurtje (Erik Hooijberg)
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dag en dan ook nog het liefst ochtend-
zon. En een beetje schaduw is heerlijk 
voor eventuele visjes. Begin overigens 
niet te snel met vis - laat de vijver eerst 
 groeien en in balans komen.

Veiligheid boven alles
Voorgevormde vijvers komen tegen-
woordig voor in vele vormen, diepten 
en afmetingen. Grotere tuincentra 
 kunnen ze leveren, maar vijvers laten 
zich ook uitgraven. Een diepte van 
 minimaal 80 centimeter is de leidraad. 
De afgegraven grond kun je  (her)ge-
bruiken om hoogteverschillen in de tuin 
aan te brengen. 
Maar bedenk dat water als een 
 magneet werkt op kleine kinderen.  

Zorg er dus voor dat een vijver af-
geschermd is voor die kleine 
 stappertjes door een hekwerk of een 
gaasafdekking. Vermijd verder steile 
oevers,  zodat mens en dier makkelijk 
uit het water kunnen kruipen - mocht 
dat nodig zijn. En ga verstandig om 
met elektriciteit voor vijverpomp of 

 -verlichting.

Water in balans
Tuinen op ons tuinpark zijn niet 
 geschikt voor echt grote vijvers, dus 
het blijft behelpen. De waterkwaliteit 
van de vijver is van enorm belang. De 
 zuurgraad moet goed zijn, evenals de 
hoeveelheid zuurstof en kool dioxide, 
en de hoeveelheid mineralen. Vijver-
water is eigenlijk een levend organisme 
dat zich steeds aanpast aan  wisselende 
omstandigheden. Overdag, bij 
voldoende zonlicht, wordt er door 
onderwaterplanten zuurstof 
 geproduceerd - terwijl die ’s nachts 
weer wordt gebruikt. Vissen en  andere 
dieren nemen zuurstof op om te 
 kunnen leven. En dat gaat ieder uur van 
de dag door. 
Zoiets gaat ook op voor de mineraal-
huishouding; een teveel aan voed-
ingsstoffen is niet goed, maar een 
tekort ook niet. Goed vijverwater is op 
die punten steeds in verandering; dag 
en nacht, zomer en winter.

Gele lis, waterlelie en pijlkruid
Een vijver staat niet op zichzelf. De 
randen zijn net zo belangrijk als de 
vijver zelf. In mijn tuin heb ik vorig 
jaar rondom de kleine vijver emmers 

 ingegraven met daarin gele lis, een 
plant die prachtig mooie gele  bloemen 
draagt. De gele lis verdraagt natte 
voeten heel goed, maar aan uitdroging 
heeft ze een hekel.  Misschien moet 
ik dit ook doen met de zwanenbloem 
uit de sloot - een plant met mooi 
roze schermbloemen. Andere mooie 
 oeverplanten zijn kalmoes, paarden-
staart en watermunt. 

Verder hebben we een open stapel-
muurtje gemaakt van overtollige grind-
tegels en één van wat berkenstam-
metjes. Deze geven bescherming aan 
kikkers, padden en insecten. 
In het water groeit waterpest: een 

 eenvoudige plant die onder water 
  groeit. Deze  produceert  zuurstof en 
is om die reden van groot belang voor 

de vijver. Daarnaast groeit er pijlkruid 
en natuurlijk een waterlelie. Op de 
bladeren van de waterlelie strijken 
vaak libellen en waterjuffers neer. 
Ze genie ten daar van de zon. Vanaf 
 bamboestokken die verticaal in de 
grond staan, houden ze de omgeving 
in de gaten, op zoek naar een prooi. 
Bij tijd en wijle cirkelen grote libellen 
 rondom het grasveld die op zoek zijn 
naar vliegen en muggen. Een fraaie 
dans die vaak abrupt weer stopt.

Geelgerande 
watertor en 
andere vreet
zakken
Ik zei het al: wacht 
vooral met het 
uitzetten van vis 
totdat de vijver is 
gegroeid en in balans 
is gekomen. Maar 
wacht vooral niet 
met kijken. Op de 
knieën, en loeren 
naar het onderwater-
leven…

Om een teveel aan 
algen te bestrijden, 

kan het enorm helpen om water  vlooi-
en, posthoornslakken of zoetwater-
mosselen toe te voegen. En dan komen 

Begin overigens 
niet te snel met vis 

- laat de vijver eerst 
groeien en in balans 

komen

Zwanenbloem (Erik Hooijberg)

Geelgerande waterkever (Waterwereld.nu)
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de verrassingen. In ons geval de komst 
van insecten: larven van libellen die 
met hun achterlijf aan het water
oppervlak hangen om adem te halen, 
kleine zwarte watertorretjes, spinnende 
 watertorren en tot onze verontrusting 
ook de geelgerande watertor. Deze 
tor is een veelvraat die eerst als larve 
de boel onveilig maakt, en later als 
 volwassen watertor echt kan huis

houden in de vijver. Al deze insecten 
en hun larven hebben altijd honger, 
lijkt het wel. Een prachtig gezicht  dat 
zeker  maar als de kikkers en de 
padden hun eieren hebben afgezet, 
moeten er wel wat  rovers worden 
overgezet naar de Zuid en Westsingel. 

Natuurlijk tuinieren is leuk 
en spannend
Ook het vijverproject is weer een 
 experiment; een probeersel, om de 
 biodiversiteit te verhogen. De vijver 
heeft al heel wat insecten aangetrok
ken en lest de dorst van merels en 
andere vogels. Ik hoop van harte dat 
er kikkers, paden en salamanders op 
afkomen en wie weet ooit een ring
slang.

Voor meer informatie, boeken en 
artikelen kun je een mail sturen naar 

groen@ons-buiten.nl
Bronnen: Diervriendelijk tuinieren (Kosmos), 
Natuurlijk tuinieren (Readers Digest), Vijvers en 
andere waterelementen (Terra’s), Tuindierengids 
Kosmos), Insectengids (Tirion Natuur), en internet

Kleine watersalamander (Mark Hofstetter, CC)

Jonge ringslang in het water (Jean-Luc, CC)

Grote Lisdodde (Prof. Dr. Wilhelm Thomé)
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Tekst: ARIEN DE JONG
Beeld: JEROEN SCHEELINGS

Hi ho, hi ho, het werkt moet weer gedaan!
Sommige tuinders verrichten hun beurten fl uitend 
als de zeven dwergen, andere kijken om de vijf 
minuten zuchtend op hun horloges. En dan snap-
pen we al voor wie die zaterdagochtend het langst 
duurt...

De meeste tuinders begrijpen dat de werkbeurten 
erbij horen en beleven er gelukkig plezier aan. Ze de-
len lief, leed en tips, er ontstaan vriendschappen voor 
het leven. Sommigen worden helemaal zen bij het 
onkruid wieden of concentreren zich op de verschil-
lende vogels die ze horen. En mensen die - nog - niet 
op hun tuin wonen, genieten van de vroege fi etstocht 
door het stille  Amsterdam en het ochtendlicht langs 
de Nieuwe Meer.

Jeroen Scheelings, in het dagelijks leven fotograaf, 
trapt af met een selfi e die boekdelen spreekt. 
Een kleine toelichting:
‘Ik vind de beurten meestal leuk. Lekker fysiek bezig 
en intussen leer je elkaar ook kennen. Vorig jaar 
waren we met drie man enthousiast aan het snoeien. 
Zo enthou siast dat de heren bij de hakselaar op de 
werf het niet meer aankonden. Ze nodigden ons uit 
om te helpen. We kregen instructies en helmen op 
en toen gingen we. Mannen en machines, de foto 
vertelt het verhaal.’,

Heb je ook wel eens een bijzondere of beste beurt 
gedaan? Stuur een korte omschrijving naar redac-
tie@ons-buiten.nl. Dan neem ik contact met je op om 
daar samen een mooi verhaaltje van te maken.

In  deze  nieuwe 
rubriek doen  we 

verslag  van  beste 
of  bijzondere 

werkbeurt-
ervaringen  in 
woord  en  beeld

Wat is pinksterkamp?
Onder leiding van een achtkoppig team 
worden de kinderen tijdens het kamp 
 verwend met feestmaaltijden en vermaakt 
met leuke activiteiten zoals zwemmen, een 
bingo, nachtspel, zeskamp, discoavond en 
nog veel meer!

Inschrijving pinksterkamp
Pinksterkamp is alleen voor kinderen en 
kleinkinderen van tuinders van Ons Buiten.
De kosten voor het pinksterkamp zijn €65,00 

op rekeningnummer NL 95 INGB 0001 42 
7120 t.n.v. Bond van Volkstuinders 
inzake JOC Ons buiten. Met als beschrijving:  
 Betaling Pinksterkamp, naam van uw 
kind/ kinderen en tuinnummer. Uiterlijke 
 betaaldatum: donderdag 30 mei.

Dus…ben je al 6 jaar of gelukkig nog steeds 
13 jaar, ga dan gezellig met ons mee! Voor 
nieuwe tuinders: het pinksterkamp bestaat 
al bijna 40 jaar, de meeste begeleiders zijn 
jarenlang als kind mee geweest. Het is dé 
manier om nieuwe vriendjes te maken!

Pinksterkamp 2019
8, 9 & 10 JUNI

MIJN BESTE BEURT
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KWARTAALBLAD

Een keer in de drie maanden 
verschijnt de glossy. Kopij en 
reacties graag per e-mail: 
redactie@ons-buiten.nl of 
via de bestuursbus bij het 
verenigingsgebouw. 

WEBSITE

www.ons-buiten.nl wordt 
beheerd door één van onze 
tuinders. Met diverse 
form ulieren die je kunt 
down  loaden en dan 
ingevuld kunt inleveren.

FACEBOOK 

Op de website vind je een link 
naar onze Facebookpagina.  
Via deze groepsaccount meld 
je je aan. Het is uitdrukkelijk 
géén communicatiemedium 
van het bestuur. 

BESTUUR

Vragen aan het bestuur gaan 
via de secretaris: secreta-
riaat@ons-buiten.nl. Je kunt 
ook per brief vragen stellen. 
Die kun je inleveren in de 
bestuursbus naast het 
verenigingsgebouw.

WIFI

Rondom het 
verenigingsgebouw is 
gratis wifi . 

WATERLEIDING

Geopend van half maart tot 
half november. In de tweede 
helft van augustus geef je de 
watermeterstand door (per 
mail: water@ons-buiten.nl of 
briefje uit kantine of op de 
site). Na 1 september = te 
laat = boete.

BOMEN KAPPEN

Het is verboden om op eigen 
initiatief bomen te kappen.  
Kapvergunning aanvragen? 
Mail naar btc@ons-buiten.
nl. Henk van der Raaij en Erik 
Hooijberg zorgen dan voor de 
aanvraag.

BOUWCOMMISSIE 
VRAGEN? 

Zaterdags in de kantine van 
11-12 uur.

MENTOREN

Alle nieuwe tuinders krijgen 
een mentor toegewezen. Voor 
meer informatie hierover kun 
je mailen naar secretariaat@
ons-buiten.nl

POST OP 
ONS BUITEN

De post wordt bezorgd in 
de brievenbus bij de hoofd-
ingang. Post voor het bestuur, 
een commissie of werkgroep 
kan in de bestuursbus bij het 
verenigingsgebouw.  

Het is niet de bedoeling dat 
tuinders post naar tuinpark 
Ons Buiten laten (door)sturen. 
Post voor tuinders die aan 
de Riekerweg 15 is geadres-
seerd, blijft gedurende één 
maand in de bestuurskamer 
liggen en kan daar worden 
afgehaald. Bij niet ophalen: 
retour afzender. 

VERZEKERINGEN

Informatie op de website. 
Vragen? Stuur dan een 

 e-mail aan: verzekeringen@
ons-buiten.nl.

DE BIBLIOTHEEK

De bieb op het Vroegopplein, 
met een groot assortiment 
boeken, leent gratis boeken uit 
aan onze leden. Openingstijden: 
alleen tijdens het tuinseizoen op 
woensdag- en zaterdagmiddag 
van 16.00 -17.00. 

DE JOC 

(Jeugd- en ontspannings-
commissie) Hieronder vallen 
diverse subcommissies. 
Met zowel jaarlijkse als 
eenmalige activiteiten en eve-
nementen, zoals klaverjassen, 

knutselen, crea-avonden, 
diverse sporten, schaken, 
feestavonden, familiedag, 
sinterklaasfeest, pinkster-
kamp en nog veel meer. 
Tijdens de zomervakantie-
weken worden vrijwel 
iedere dag één of meerdere 
activiteiten georganiseerd. 

HET TUINSEIZOEN
loopt van 1 april t/m 30 september. In 
deze periode mag je ook in je tuinhuis 
overnachten. Buiten het seizoen, van 1 
oktober t/m 31 maart, is het park geopend 
van 9.00 uur tot 17.00 uur. Alleen de hoofd-
ingang is op deze tijden open, behalve op 
zon- en feestdagen: vanaf 11.00 uur. 

 HANDIGE
INFOR
MATIE

VAN DIE
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BESTUUR

Vragen aan het bestuur gaan 
via de secretaris: secreta
riaat@onsbuiten.nl. Je kunt 
ook per brief vragen stellen. 
Die kun je inleveren in de 
bestuursbus naast het 
verenigingsgebouw.

VERZEKERINGEN

Informatie op de website. 
Vragen? Stuur dan een 

 email aan: verzekeringen@
onsbuiten.nl.

TUINAFVAL

Tuinders met een grotere tuin 
of een tuin met veel struiken en 
planten zullen niet al hun groen
afval zelf kunnen composteren. 
Dit tuinafval kun je inleveren bij 
afvalpunt Henk Sneevlietweg. 
Een andere mogelijkheid is om 
het in vuilniszakken mee naar huis 
te nemen. Het is ten strengste 
verboden je tuinafval buiten het 
tuinpark te storten…

Dikke stammen zonder stronk 
worden ook aangenomen. Bamboe 
kun je niet laten hakselen!
Bomen die aan een ‘ziekte’ dood zijn 
gegaan, beslist niet laten  hakselen, 
maar afvoeren in overleg met de 
dagelijks beheerder René van 
 Deinsen. 

Stronken van omgevallen of gerooide 
bomen bewaar je op je tuin. Deze 
kun je vanaf oktober op woensdag 
en zaterdag van 1012 uur storten 
in de grofvuilcontainer links van 
de hoofdingang. Zie daarvoor de 
 aankondiging in de nieuwsbrief. 

GROENAFVAL

Tuinafval kun je op je eigen tuin com
posteren. Zorg er wel voor dat de 
 composthoop niet zichtbaar is vanaf de 
laan. Grof, niet te composteren tuinafval 
zoals grote takken en stammetjes (max. 
15 cm doorsnede) kun je van 1 septem
ber t/m 30 april op woensdag en zater
dagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op 
de werf brengen. Dit tuinafval wordt dan 
gehakseld, en gehakseld hout kun je gratis 
afhalen. Dit kun je bijvoorbeeld  gebruiken 
voor een tuinpad of als mulchlaag. 
(Mulchen is het toevoegen van een laag 
(organisch) materiaal op de kale grond, 
waardoor de bodem geheel  bedekt wordt, 
minstens 5 cm noodzakelijk.) 

WINKEL VAN S(CH)INKEL

Hier kun je  uiteraard tegen betaling  
gasflessen omwisselen.
Ook kun je terecht voor specifieke, volks
tuingebonden artikelen. Deze zijn zo veel 
mogelijk tegen kostprijs te koop met kleine 
verhoging voor de onkosten. Momenteel 
(maart 2019) ligt er een fundering voor een 
nieuwe winkel. Zodra de nieuwe openings
tijden bekend zijn, worden deze via de 
nieuwsbrief bekendgemaakt. Voorlopig is 
het alleen mogelijk om gasflessen en aarde 
te bestellen op zaterdag van 1012 uur in 
de kantine. Vanaf eind maart ook compost, 
zand, aarde et cetera.

AFVAL

Huisvuil kun je in het seizoen in gesloten 
grijze vuilniszakken inleveren op zondag 
tussen 16.00 en 17.00 uur bij de vuilcon
tainers bij de hoofdingang. 

Dus géén tuinafval, glas (glasbak tegeno
ver hoofdingang), papier (papierbak 
tegenover hoofdingang), plastic (container 
voor plastic tegenover hoofdingang).
Chemisch afval, grofvuil, rubber en overig 
bouwafval kan naar het afvalpunt Henk 
Sneevlietweg 22. Openingstijden: maand
ag tot en met zaterdag van 817 uur en op 
zondag van 1016. 

TUIN-
GEREEDSCHAP

kun je op de werf lenen. 
Het gaat hierbij vooral om 
gereedschap dat de tuinder 
niet zo vaak nodig heeft.

CONTAINER HUREN

Voor € 20 kun je bij de werf een 
container huren, maar door gebrek 
aan containers is het aan te raden dit 
gezamenlijk met andere tuinders uit 
je laantje te doen. Deze container is 
geschikt voor grote hoeveelheden 
tuinafval (dus geen zand, stronken, 
bouwafval, grote takken en kluiten). 
Hij wordt bij je laantje neergezet, je 
betaalt aan Henk van der Raaij of aan 
beheerder René van Deinsen. De volle 
container breng je zelf weer terug 
naar de werf.

BAGGEREN

Oktober baggermaand. Tuinnummer, 
naam en datum van het baggeren 
voor 1 november inleveren op het 
baggerbriefje (te vinden in kantine of 
op de site). Of mail naar baggeren@
onsbuiten.nl.

COMMUNICATIE

De digitale nieuwsbrief verschijnt 
meestal maandelijks. Hierin staan 
bestuursbesluiten en mededelingen 
van de commissies, tips en komende 
evenementen op ons tuinpark. 
 Ontvang je geen nieuwsbrief? Kijk 
dan eerst bij de spam/ongewenste 
mail. Zelf een melding of tip? Kopij 
per email naar nieuwsbrief@ons
buiten.nl of via de bestuursbus bij het 
verenigingsgebouw, met de vermel
ding ‘nieuwsbrief Ons Buiten’. 
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Kersvers
OP ONS BUITEN

Heleen Polter is een echt buitenmens en heeft 
twee plannen: in april ‘wonen’ en binnen tien jaar 

een verticale tuin. Voor beide moet nog het nodige 
gebeuren... Ze kreeg haar hoektuin op de Berthalaan 

in oktober 2017 na anderhalf jaar inschrijving. 

De - nu relatief - kleine tuin achter mijn 
benedenwoning in de Stadionbuurt was na 
tien jaar klaar. Ik had hem in vier kleurvlakken 

ingedeeld en hij was inmiddels zo onderhoudsvrij dat 
er bijna niets meer te tuinieren viel. En daar houd 
ik nu net zo van. Bovendien had ik behoefte aan 
rust, stilte en buiten zijn. Rond mijn woning zijn veel 
bouwactiviteiten en de buren houden van luidruchtige 
feestjes. Ons Buiten ligt niet ver van mijn huis, ik vond 
het een prachtig tuincomplex, dus ik schreef me in.’

Lijken
Huis en tuin waren niet Heleens eerste keuze en ook 
nog eens behoorlijk verwaarloosd, maar daar zag ze 
niet tegenop. ‘Ik wilde een tuin met veel werk; ik had zin 
om wat te doen. Toen ik echter voor het eerst de deur 
opende, bleken er (bijna letterlijk) lijken in de kast te 
liggen. Het stonk er verschrikkelijk. De vloer was totaal 
verrot. Ik kon er voorlopig niet verblijven, dat was 
duidelijk. Toen ik ook nog een zware kaakontsteking 
kreeg, werd ik af en toe wanhopig. Ik kreeg veel lieve, 
morele steun van buren, het nabuurschap op de tuin is 
echt geweldig. Ze waren trots op wat ik daar aanpakte. 
Maar de reddende engel kwam in de vorm van een 
laangenoot, die aanbood om samen met een tuinmaat 
de klus te klaren. En voor een heel schappelijke prijs.’ 
Op het moment van schrijven zijn ze met de laatste 
loodjes bezig. Heleen hoopt daarna zelf het huisje 

ARIEN DE JONG

WIE? HELEEN POLTER, 

DOCENT NEDERLANDS (64)

WAAR? BERTHALAAN
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verder op te knappen en er inderdaad in 
april te gaan wonen.

De verticale tuin
Voorlopig is Heleen nog even zoet met 
het bestrijden van de woekerende 
Japanse duizendknoop en een halfdode 
sneeuwbes. Beide struiken hebben 
stevige wortels en laten zich niet zomaar 
wegjagen. Heleen snijdt ze steeds af en 
zet er nieuwe planten bovenop  om ze 
te ontmoedigen. Maar ze is ook bezig 
met de aanleg van een rozentuin. Haar 
uiteindelijke doel is een verticale tuin: 
‘Omhoog vanuit de grond, en vanaf de 
bomen naar beneden. Heel veel kleurige 
bloemen die de hoogte in gaan en 
bomen die slierten of slingers hebben 
naar beneden. Ik zag dat ooit in La 
Palma. Zo mooi. En ik besef dat ik hier 
ook tien jaar voor moet uittrekken. Daar 
heb ik zin in.’

Pittige oudere dames
In het dagelijks leven geeft Heleen 
Nederlandse les aan buitenlandse 
studenten op de Rietveldacademie 
en doet ze de redactie van de ‘glossy’ 

(nu nog één dubbelzijdige pagina) van 
‘Stadsdorp Zuid’. 
De tuin heeft haar nog veel meer 
gegeven dan ze had verwacht. ‘Als ik 
op de tuin ben, voel ik een enorm geluk 
en rijkdom. Door de hoektuin heb ik 
aan alle kanten uitzicht. Ik hoor vogels 
en het contact met medetuinders is zo 
warm. En waar vind je een gemeenschap 
van zo veel verschillende mensen die 
samenwerken en leven? Opvallend vind 
ik ook het grote aantal pittige oudere 
dames hier.’

Haar uiteindelijke doel is een 
verticale tuin: ‘Omhoog vanuit 
de grond, en vanaf de bomen 

naar beneden’

H e e l  v e e l 
k l e u r i g e 
b l o e m e n  d i e 
d e  h o o g t e 
i n  g a a n  e n 
b o m e n  d i e 
s l i e r t e n  o f 
s l i n g e r s 
h e b b e n  n a a r 
b e n e d e n

OESTERZWAMMEN
Heleen is van plan oesterzwammen te 
kweken op koffi  edik. Dat is niet moeilijk, 
en het koffi  edikcompost levert een 
prachtige oogst op. Het lijkt haar 
leuk om dit met anderen samen 
te doen of misschien kan het ook 
wel een tuinbreed project worden 
met bijvoorbeeld een centraal 
koffi  edikverzamel -punt. 

Tuinders die zin hebben 
ommee te doen, 
kunnen Heleen een 
mailtje sturen: 
h.polter@upcmail.nl

koffi  edikverzamel -punt. 

Tuinders die zin hebben 

kunnen Heleen een 

h.polter@upcmail.nl
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Hebben jullie dat nou ook? Ga je 
boodschappen doen, kom je thuis 
met allerlei lekkers maar óók met een 
tas vol plastic. ‘Zwaar overbodig,’ zei 
ik. ‘Deze week ga ik beter  opletten 
en koop ik vooral producten die niet 
in plastic verpakt zijn. Zo moeilijk is 
dat niet.’ Maar het werd een ontluis-
terende week en mijn missie faalde 
volledig. Bijna álles, alles, alles zat 
verpakt in plastic. Niet te doen.
 Ik kan me zo voorstellen 
dat jullie al té veel ‘plastic-verhalen’ 
gehoord hebben. En té veel 
gruwelijke foto’s gezien hebben van 
dieren die in plastic gestikt zijn en van 
oceanen vol plastic drab. Dat jullie 
er eigenlijk wel een beetje klaar mee 
zijn. Dat zou jammer zijn, want het 
probleem bestaat nog steeds. En het 
is zo ernstig dat ik toch een  poging 
wil doen om je (weer) bij de les te 
 krijgen. Daarom daag ik je uit om 

deze week in je pauze naar de super-
markt te gaan om daar een broodje, 
een drankje of een zak snoep zónder 
plastic te bemachtigen. Ik durf te 
 wedden dat je terugkomt met een 
broodje in 
cellofaan, 
een drankje 
in een 
petfl es en 
snoep in 
een plastic 
zakje. En 
dat je een 
simpele 
missie als 
deze dus niet  kunt uitvoeren. 
 Ik snap echt wel dat  plastic 
niet meer weg te denken is uit 
onze samenleving en dat het zo z’n 
voordelen biedt. Maar we zijn er 
misschien wat in doorgeschoten, en 
we gaan vooral erg slecht om met het 
afval ervan. Het is belangrijk dat je 
je hiervan bewust bent én blijft. Af en 
toe zo’n uitdaging zoals in de super-

markt helpt daar prima bij. En door 
je ervaringen te delen met anderen, 
gaan díe ook weer nadenken. Het 
excuus dat je in je eentje niets kunt 
beginnen, geldt dus niet. 

Jij kunt het eerste domino-
steentje zijn waardoor de 
rest ook in beweging komt.
 Jullie zijn ‘tuin-
kinderen’. Jullie weten 
hóe heerlijk het is om in 
bomen te klimmen, met 
water te klooien, dieren te 
bespieden, te spelen met 
alles wat de natuur ons 
geeft. Jullie weten dat de 

natuur een vriend is van wie je heel 
veel krijgt. Een vriend die nu in nood 
zit. En een vriend in nood… die help 
je. Punt.

LISBETH ANKER

Alles is plastic

Informeer jezelf eens op 
de website www.plastic-

soupfoundation.org. 
Laat je inspireren door 

hun positieve inzet en kijk 
wat jij zelf kunt doen om 

mee te helpen. En vergeet 
niet: het zit ‘m ook in 

kleine dingen!

Dit boek van Michiel Roscam Abbing 

toont de ernst van dit actuele, wereld-

wijde milieuprobleem en wijst op de 

noodzaak tot snelle actie. Geschikt 

voor ouders en kinderen. €29,95 

waarvan €5,00 voor PSF.

Een leuk, informatief kinderboek 

dat óók voor ouders  geschikt 

is. Sluit aan bij de leesmethode 

 Estafette, dus twee vliegen in 

één klap. €10,50

LEESTIPS PLASTICSOEP VAN DE WERELD

GROENTJESGROENTJES
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Tekst en beeld: Bouwine Pool

In het grote kabouterbos van Ons 

Buiten, diep verscholen in een 

 takkenril, heeft kabouter Kobus zijn 

huis gemaakt. Het is er warm en knus. 

Als je goed luistert, kun je hem horen 

snurken. Hij doet namelijk een winter-

slaap. 

Maar wacht eens even… het is toch 

allang geen winter meer? De krokus-

sen en de narcissen staan in bloei. De 

vleermuis en de egel zijn ook al lang 

wakker. Het is lente. Ach jee, kabouter 

Kobus heeft zich verslapen!

Wakker worden, kabouter Kobus! Je 

mist alle avonturen!

Maar hoe maak je een kabouter 

eigenlijk wakker? Door veel lawaai te 

 maken? Nee, want 

hij slaapt zelfs dwars 

door het geknal van 

vuurwerk heen. Door 

hem te kietelen dan? 

Nee, ook niet. Hij gaat 

zeker weten lachen, 

maar ondertussen 

droomt hij gewoon 

verder.

Ik weet het  antwoord. 

En ik kan niet wachten 

om het je te vertellen. Hier komt het… 

Pannenkoeken met kaneel en suiker. 

Ja echt, als hij die ruikt, zit hij opeens 

rechtop in zijn bed en kijkt hij wild om 

zich heen. Hij heeft berehonger, omdat 

hij al een paar maanden niet gegeten 

heeft. 

Hij kan er wel tien op, misschien twintig 

of zelfs honderd. Kun jij dat ook? 

Nou, ik ga er snel vandoor om pannen-

koeken te bakken. Neem ik er zelf ook 

eentje. 

Tot de volgende keer!

KINDER-
PORTRET
Voornaam: Sep en Tijn
Leeftijd: 11 en 9
Groep: 7 en 5
Lievelingsboek: 
Sep: de boeken van Costa 
Banana, met Ravi Ravioli.  
Tijn: alle ‘Waanzinnige 
Boomhut’-boeken.
Lievelingsdier: 
Sep: onze poezen Saartje 
en Suzy. Tijn: poes.
Leukste om te doen op de 
tuin: 
Sep: chillen met vrienden in 
de speeltuin. Ik neem graag 
vrienden mee als ik naar de 
tuin ga. Tijn: spelen in de 
speeltuin.

Lievelingsplek op de tuin: 
Sep: de speeltuin. Tijn: onze 
eigen tuin. Daar hebben we 
een trampoline.
Dit koop ik in de kantine: 
Sep: ijs! Tijn: ijs!

Sep & Tijn

Pannenkoeken voor Kobus

Natuur 
memo-kwartetspel

“Genieten van de natuur begint met kennis”. 

Dat staat op de doos van dit prachtig vorm-

gegeven memo-kwartetspel, dus dan weet 

je gelijk wat je krijgt. Een gezellige avond met 

de hele familie, gratis geheugentraining én 

meer kennis over bomen, planten, bloemen en 

 kruiden. Ontworpen door vormgeefster 

én kruidendeskundige Marjolein 

Holtkamp.  Uitgegeven door 

uitgeverij Luitingh Sijthoff . €21,99



zeldzaam
   in het Wild
Sinds anderhalf jaar heb ik een 

tuin op Ons Buiten. Voor mijn werk 

maak ik animatiefilms en teken ik 

veel. Zodoende kwam ik samen 

met  redactielid Lisbeth Anker op 

het idee van een nieuwe, geheel 

getekende rubriek voor de glossy.

Op zoek naar onderwerpen voor 

mijn tekeningen ontdekte ik dat 

de wilde kievitsbloem (Fritillaria 

 meleagris) zeldzaam is geworden 

in Nederland. Wat ontzettend jam-

mer! Er zijn zelfs tientallen wilde 

planten en bloemen uitgestorven 

in de afgelopen decennia, zoals 

de bosboterbloem, de blauwe 

 leeuwenbek en de zomerschroef-

orchis.  De insecten die van deze 

planten  afhankelijk zijn,  verdwijnen 

ook en zodoende verdwijnen hele 

ketens aan flora en fauna. Met 

deze rubriek wil ik een lampje laten 

schijnen op deze steeds zeldzamere 

soorten. 

En wat zou het mooi zijn als we op 

ons tuinpark plek kunnen bieden 

aan een aantal van deze planten en 

dieren; een habitat creëren waar 

ze kunnen opbloeien. Het zou ons 

 tuinpark nóg waardevoller maken 

dan het nu al is. Ik ga alvast in mijn 

eigen tuin kijken wat ik kan doen en 

ik ben zeer benieuwd naar ideeën 

van anderen. Reacties kunnen naar 

redactie@ons-buiten.nl.

BOUWINE POOL
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DE WILDE 

KIEVITSBLOEM

(Friti� aria meleagris)

Zeldz� m

Bolgewas

Bloeitijd: april-mei

Bijenplant, ho� elplant, drachtplant. 

Intere� ant v� r wilde solitaire bijen, 

zoals het Vosje, de Ro� e metselbij en de 

Tw� kleurige zandbij.

Standpl� ts: zo� ig of lichte 

schaduw, na� e v� n of kleigrond, 

matig voedselrijke grond.

Bro� en: drachtplanten.nl, 

wilde-planten.nl, regelink.net
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Tips voor een fijne 

 vogeltuin
Wat elke vogel wil, is voed

sel, veiligheid en zich kunnen 

voortplanten (de drie v’s). Hou 

dat in gedachten bij de be

planting van je tuin. Elke vogel 

en insect heeft wel zo zijn eigen 

voorkeuren. Daarom is variatie 

bij de inrichting van de tuin zo 

belangrijk (de vierde v!).

Denk in laagjes: het laagste 

niveau is water. Dat kan een 

vijver zijn, maar in een kleinere 

tuin zijn vogels ook geholpen 

met een platte waterschaal 

waaruit ze kunnen drinken 

en ’s zomers in baden. De 

 volgende laag is een gazon of 

gras. Daarin huizen slakken en 

kikkertjes. Daarna volgen de 

planten. Hoge en lage plan

ten die afwisselend bloeien, 

 garanderen volop insecten, en 

de uitgebloeide planten geven 

besjes. De vierde laag vormen 

struiken en bomen. Dichte 

struiken zijn een vluchtplaats 

voor vogels, en bomen een 

veilige broedplaats.

Slakken op de vlucht

Slaplantjes, hosta’s en andere 

tuinplanten zijn favoriet bij de 

slakken. Het zijn de naakt

slak en de segrijnslak die de 

nieuwe aanplant kaalvreten 

tot er een stompje overblijft. Er 

zijn veel manieren om slakken 

te bestrijden, maar ik verjaag 

ze het liefst (sorry buren). Je 

kunt preventief maatregelen 

nemen door je tuin regelmatig 

te schoffelen: zo droogt de 

bovenste laag uit en kunnen 

de slakken zich minder goed 

 verplaatsen. Ook kun je nest

kastjes ophangen, zodat vogels 

de slakken opeten. Hebben de 

slakken al hun intrek genomen 

in je tuin? Dan is knoflook het 

honderd procent natuurlijke 

middel om ze te verjagen:

•	 Neem twee knoflook

bollen en plet ze.

•	 Laat 1 liter water koken 

en doe de twee knoflook

bollen in het kokende 

water.

•	 Laat het water 10 minuten 

koken.

•	 Laat het water afkoelen en 

zeef alle knoflookrestjes 

eruit.

•	 Bewaar het sap in een fles.

•	 Doe per 1 liter water 2 eet

lepels knoflooksap in de 

plantenspuit of gieter.

•	 Besproei de aangevreten 

planten ermee en je 

zult zien dat de slakken 

v erdwijnen.

Wat zien ik?
De Vogelbescherming geeft 

een gratis online cursus 

‘ Tuinvogels in Nederland’. In 

tien lessen voor beginners leer 

je tuinvogels en hun geluiden 

te herkennen. De cursus bevat 

tips, filmpjes en leuke weetjes 

om nog meer van de vogels 

in je tuin te genieten. Elke les 

wordt afgesloten met een  korte 

quiz. Er komen 27 vogels aan 

bod, groot en klein, zoals rood

borstje, mees, kauw,  specht en 

sperwer. Na aanmelding krijg 

je de eerste les in je mailbox, 

daarna wekelijks de volgen

de aflevering. Kijk op vogel

bescherming.nl en zoek op 

‘Beginnerscursus Tuinvogels in 

Nederland’.

Kweekbakjes maken
Sta je ook te popelen om te 

zaaien? De voorpret begint met 

kweekbakjes maken van eier

dozen of wcrollen. Die zijn van 

organisch materiaal, en daarom 

kun je ze met het kleine plantje 

in de grond zetten. Zo hoef 

je niet te verspenen, en het 

 materiaal vergaat vanzelf na 

verloop van tijd.

Spaar eierdozen: een doos 

voor twaalf eieren is goed voor 

twaalf zaden.  Vul de dozen 

met grond of kokosaarde en 

zet ze in een schaaltje tegen 

het  lekken. Klaar. De bakjes 

blijven stevig tot de plantjes 

groot  genoeg zijn (minimaal 

twee blaadjes) om naar buiten 

te gaan.

Met wcrolletjes gaat het ook: 

maak vier flapjes door aan één 

kant vier keer zo’n 3,5 cm in te 

knippen. Vouw de vier flapjes 

naar binnen. Plak niet dicht met 

plakband, want dat vergaat 

niet. Zo gauw je de rolletjes 

vult met aarde en nat maakt, 

blijven de rolletjes staan. Vul 

de bakjes met aarde en een 

 zaadje. De wortels groeien door 

het  materiaal heen.

Kattengrit tegen mollen
Ook weer molshopen gespot 

ASTRID MOL

Tuintips
VAN ASTRID
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in de tuin? Mollen en (woel)

muizen hebben een hekel 

aan de geur en de textuur van 

 kattenbakvulling. Giet een 

flinke hand grit in de mols

hopen en je ziet ze niet meer 

terug. Het werkt nog beter als 

je kattengrit gebruikt waarin 

de kat al z’n plasje(s) heeft 

gedaan…

Voorjaarsbloemen
Hyacinten, blauwe druifjes, 

 narcissen, krokussen en tulpen: 

ze kondigen het voorjaar aan. 

In februari/maart kun je deze 

bloemen al in pot  kopen. Zet 

ze binnen voor wat geur en 

kleur, en gebruik de volgende 

tips om er nog langer van te 

 genieten. 

De potjes moeten op een  lichte 

plaats staan. Matig  water geven, 

in bloei wat meer. Zo kun je er 

binnenshuis twee weken van 

genieten. Daarna haal je ze uit 

de pot en geef je ze een plekje 

in de tuin. Het eerste jaar heb 

je er nog niet veel aan. Het loof 

sterft af, maar laat maar lekker 

gaan, want  volgend voorjaar 

komen ze vanzelf weer terug.

Voorjaarsbloemen en 

fruit: geen goede combi
Voorjaarsbloemen zorgen voor 

kleur en geur in huis. Maar zet 

bolbloemen of snijbloemen niet 

dicht bij de fruitschaal, want dat 

verkort de levensduur enorm. 

Dat komt doordat rijpend fruit 

ethyleengas  produceert. Veel 

bloemen  kunnen daar niet 

tegen.  Ethyleengas activeert 

het rijpingsproces van de 

 bloemen, waardoor ze sneller 

uitgebloeid zijn.

Alvast zaaien
Voor een moestuin kun je al in 

maart buiten groenten zaaien, 

zoals rijserwten, sjalotten, 

 ajuinen, spinazie, komkommer, 

sla, wortel, pastinaak, radijs, 

prei, paprika, aubergine en 

tomaat. Leg boven het zaaibed 

een vliesdoek als bescherming 

tegen de ergste kou.

Mus in de krokus
Piepen de eerste krokussen 

boven de grond, worden ze 

onthoofd door de mus!  Mussen 

eten graag voorjaars bloemen, 

omdat er veel  vitaminen in 

 zitten. Die hebben ze hard 

nodig in het voorjaar. Geef 

ze stukjes fruit om ze bij de 

 bloemen weg te houden. Je 

kunt ook zwart draad spannen 

tussen de  bloemen. Dat schrikt 

ze af.

Sterretjestapijt
Mooi, zo’n tapijt van gele 

 sterretjes vroeg in het voor

jaar. Vooral bij nat en koud 

weer woekert speenkruid 

 (Ficaria verna) weelderig. Het 

is een tot 30 cm hoge voor

jaarsbloeier uit de ranonkel

familie. De goudgele bloe

men  vallen meteen op. De 

tamelijk grote bloemen van 

zo’n 3 cm in doorsnee komen 

bij de  eerste zonnestralen uit. 

Een klein plukje op een licht 

beschaduw de plaats en na een 

paar jaar heb je een veld vol. 

Speenkruid is ook een weers

voorspeller: als de bloempjes 

dichtgaan, komt er regen.

Nog even wachten
Ook al is het lekker weer, stel 

het omspitten van de  moestuin 

nog even uit. Voor bodem

bewoners is zo’n ingreep als 

een aardbeving met weinig 

overlevingskansen. Als het 

droog en koud weer is, hebben 

de kruipers en gravers zich diep 

in de grond teruggetrokken. 

Wordt er gespit, dan komen 

bijvoorbeeld regenwormen en 

kevers aan de oppervlakte en 

gaan vervolgens dood van de 

kou. Ook oorwurmen zijn blij als 

je het blad zo lang mogelijk in 

de border laat liggen. Ze  zitten 

er namelijk onder. En… hoe 

meer oorwurmen, hoe meer 

hulp in de strijd tegen luizen!

Wacht ook nog even met het 

schoonmaken van de vijver. Als 

de bodem een beetje wordt 

omgewoeld, worden kikkers 

in hun winterslaap naar boven 

 geschept. En: er zaten zeven 

kikkers al in een boerensloot, ze 

waren half bevroren en  gingen 

heel snel dood…
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D e eerste keer dat het 

tuincentrum lonkte, kon 

ik mijn jachtlust nog 

bedwingen; de tweede 

keer reed ik daar in mijn vierwieler toch 

naartoe. In mijn tuin kwamen tussen 

het dode blad en plukken sneeuw al 

vroegopjes, vastenavondgastjes oftewel 

sneeuwklokjes tevoorschijn. Het 

voorjaar was dus in aantocht. 

Natuurlijk heeft het in februari nog 

geen zin om naar nieuwe aanwinsten 

te zoeken, want het plantseizoen begint 

op zijn vroegst in maart. En net als vorig 

jaar, kan er eind februari nog barre 

vorst langskomen; leuk voor hen die 

al jaren hopen op een Elfstedentocht, 

maar niet voor planten die in vorstvrije 

grond moeten aanslaan. Ik spurtte 

daarom snel naar de koffi  ehoek voor 

een lekkere café latte en bij de kassa 

rekende ik slechts een zakje zaad van 

de siertabak af. 

 JACHTLUST
De waterlobelia

Het is februari als ik dit schrijf, en al twee keer had ik geweldige zin 
om een bezoekje te brengen aan het tuincentrum tegenover tuinpark Klein Dantzig 
in de Watergraafsmeer. Klein Dantzig is een open tuinpark dat grenst aan het 

park Fran kendael. ’s Zomers is het daar bijna net zo mooi als op Ons Buiten. 

SASKIA BOERMA
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 JACHTLUST
De waterlobelia

In ditzelfde tuincentrum kocht ik vijf of 

zes jaar geleden drie blauwe en twee 

witte waterlobelia’s, die ik achterin bij 

de water- en moerasplanten vond. 

Ze kregen een plaatsje aan mijn 

slootkant, zodat ze vochtig genoeg 

stonden. Twee jaar later stonden de 

witte een beetje te kwijnen; de blauwe 

daarentegen hadden zichzelf in aantal 

verdubbeld: ze waren inmiddels de 

beloofde 70  centimeter hoog en van 

een schaamteloos mooie pauwblauwe 

kleur. Puur geluk zo’n plant, zeker als 

die ook nog eens lang bloeit.

Mijn enthousiasme over de blauwe 

waterlobelia bracht me op het idee 

deze beauty cadeau te doen aan een 

familielid wiens tuin ook grenst aan 

een sloot. Dus op naar het verleiders-

centrum om er weer een paar aan te 

schaff en. Helaas was hij er niet. 

Op internet ging ik op zoek naar een 

andere verkoper. Tot mijn niet geringe 

verbazing ontdekte ik dat de water-

lobelia een zeldzame waterplant is, die 

zelfs op de Rode lijst staat. [Een Rode 

lijst is een overzicht van soorten die uit 

Nederland zijn verdwenen of dreigen 

te verdwijnen. Dit wordt bepaald op 

basis van zeldzaamheid en/of nega-

tieve trend, SB.] De offi  ciële naam luidt 

 Lobelia dortmanna. Op foto’s zie je dat 

deze lobelia echt in het water groeit 

met ijle blauwwitte  bloemen. Wat voor 

een lobelia had ik nu gekocht?

Tijd voor nader speurwerk. Nu is de 

lobelia een uitgebreide familie, en je 

moet goed naar afbeeldingen kijken 

om erachter te komen welke jij zoekt. 

Volgens de regels van de inductie (of 

deductie, daar wil ik vanaf zijn), stelde ik 

vast dat ik de gelukkige eigenaresse van 

de Lobelia sessilifolia ben. Dat ‘sessilifo-

lia’ betekent dat het blad aan de hoofd-

stengel vastzit, wat klopt. Deze moeras-

plant gaat (leve Google af beeldingen) 

wel degelijk als waterlobelia door het 

leven. Of de ware plantkundigen dat 

goedgekeurd hebben? Ik weet het niet, 

maar verwarrend is het wel. 

Intussen heb ik mijn familielid 

 opgescheept met een lichtblauwe 

Lobelia siphilitica, oftewel de virginische 

lobelia. Die staat aan zijn slootkant en 

vindt het daar best leuk. 
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HANNEKE WEBER

BINNEN
IN ONS BUITEN

Tuin uit de 
Steigers

W at een geweldige dag: 
ik was uitgenodigd door 
Ons Buiten om te komen 

kijken naar de tuin waarop ik me had 
 ingeschreven. Met een leuk huisje, wat 
ouder, maar volgens de meegenomen 
timmerman (mijn jongste zoon) was 
er van alles van te maken. Ik hoefde 
dus niet lang na te denken: diezelfde 
middag nog hakte ik de koop door en 
belde met de verkopende partij.
Na de overdracht, het was  inmiddels 
winter, begonnen we vol goede 
moed aan het opruimen van tuin en 
 huisje. Een badkamertje en een ander 
 keukenblok wilde ik er toch wel in 

hebben. Dat was geen probleem, en zo 
geschiedde. Ook de tuin had behoefte 
aan wat aandacht, en de maanden tot 
half juli vlogen om. Op zondag 27 juli 
toonde ik trots het resultaat aan mijn 
opgetrommelde familie en vrienden. 
Wat was het opgeknapt, wat een 
paleisje! Ik had een prachtig huisje en 
dito tuin.

Een binnenzee
En wat hadden we een mazzel; het 
begon pas te regenen na afloop van de 
barbecue. Helaas bleef het regenen en 
nog meer regenen. Het gemaal kwam 
onder druk te staan en de putten van 

Waternet konden het water ook niet 
meer verwerken. Maandag om 14.30 
uur werd ik gebeld dat het misschien 
verstandig was om even naar de tuin 
te komen om te kijken…

Een aantal tuinders weet het vast nog: 
onze hele laan stond onder water, en 
hoe!  Het water liep aan de bovenkant 
van mijn rubberlaarzen naar binnen. 
Ik kon wel janken.
Mijn tuin was veranderd in een binnen-
zee, de eenden zwommen via mijn tuin 
naar de sloot, en ook binnen was het 
niet veel beter: het water stond tot 
boven mijn (hoge) plinten (hoge plinten 
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vond ik zo mooi...). Mijn rots in de branding 
was ook al aanwezig en bezig de (nieuwe) 
gipswanden op een meter van de grond 
neer te halen, om zodoende het bovenste 
deel te behouden. Ook en vooral redde hij 
de badkamer door de  wanden te stutten. 
Twee hele dagen heeft het geduurd voordat 
het water ging zakken en de volledige ramp 
zich liet opmeten. 
Het was afschuwelijk: mijn fris geschilderde 
muren waren deels gesloopt, het laminaat 
leek wel een berglandschap en in de keuken 
lag een stekelbaarsje zielig te klapperen op 
het droge (toen weer wel!). Mazzel was dan 
weer wel dat de wanden van de badkamer 
recht leken te staan, en de tegels waren 
 blijven hangen. Soms zit het mee! Vol 
goede moed gingen we aan de slag, en na 
een paar weken leek het weer heel wat.
 
Waterschade
Razendsnel kwam het seizoen tot een eind, 
en de tuin ging in winterslaap. Elk weekend 
ging ik kijken of de sloten nog de sloten 
waren, en mijn gras droog. De ervaring 
van het wassende water was best binnen
gekomen! Gelukkig bleef alles wat het 
moest zijn en werd het, eindelijk, ook weer 
1 april. Open die deuren, frisse lucht naar 
binnen, een emmer sop en ertegenaan. Ik 
keek tegen een heel nieuw seizoen aan in 
mijn prachtige huisje met dito tuin. 
Klein detail  de frisse lucht in het huisje 
bleef niet lang hangen. In de aanbouw 
rook het naar vochtige sokken! Je voelt 

het al; de timmerman kwam langs en dacht 
dat er wellicht toch wel wat waterschade 
onder de vloer zat. Hij nam een kijkje: de 
 schimmel zat overal. 

De aanbouw werd gesloopt, want daar 
waren de wanden ook aangetast. Binnen 
een week lag de gehele vloer eruit, maar 
omdat mijn huisje is gebouwd op een 
betonplaat, hoefde ik geen gras te maaien 
binnen..
        

Nieuwe balken werden geplaatst en stevig 
in de menie gezet, een geheel nieuwe 
vloer ging erin. De aanbouw werd weer 
opge bouwd, met de onderste drie delen 
in kunststof, want inmiddels dat water hè? 
Laminaat werd gelegd, we schilderden en 
ruimden op. Helaas was het seizoen alweer 
voorbij. Maar vooruit: ik ging de winter 
tegemoet met een prachtig huisje en dito 
tuin. De winter ging, het voorjaar kwam, 
de deuren konden weer open. Mijn huisje 
stond er nog, er was natuurlijk genoeg 

Je voelt het al; de timmer-

man kwam langs en dacht 

dat er wellicht toch wel wat 

waterschade onder de vloer 

zat. Hij nam een kijkje: de 

schimmel zat overal. 
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 regen gevallen, maar het bleef alle-
maal, oh mazzel, binnen de perken.
De nieuwe aanbouw stak behoorlijk 
af tegen de rest en u raadt het al: 
de  timmerman vroeg zich af of het 
niet beter was de achterzijde ook te 
vernieuwen tezamen met de daaraan 
vastzittende bergruimte. En als we 
dan toch bezig gingen, was misschien 
de linkerzijde ook wel aan vervang-
ing toe. Voor je het weet liggen de 
planken weer op het gras en woon 
je weer in een verbouwing, maar wat 
werd het mooi, helemaal geïsoleerd, 
onderste drie delen in kunststof. Weer 
fris geschilderd, een plaatje. Ik had nog 
de hele maand oktober om te genieten 
van mijn prachtige huisje en dito tuin. 
Het werd winter.
 
Weer een puinhoop
Na de winter vonden we dat het dak 
wel aan vervanging toe was. Er lagen 
minstens drie lagen bitumen op en dat 
was zwaar, zei de timmerman, veel te 
zwaar. Zo gezegd, zo gedaan, en voor-
dat ik met mijn ogen kon knipperen 
lag mijn dak in plakken op mijn gras, 
en vervolgens in de bak op de stort. 
Het begon al aardig te wennen; op de 
Sneevlietweg werd ik inmiddels als een 
goede bekende begroet.
    
Weer vloog het seizoen om en weer 
werd het winter. Ik had een nieuw 
dak, een prachtig huisje en dito tuin. 
Na de winter kwam het voorjaar 
en ik v ertelde de timmerman dat ik 
geen  reden zag dat seizoen wat te 
 verbouwen. Ik was in december tot 
voorzitter gekozen en had het druk 
met alles wat daarbij hoorde. Hij 
vond dat jammer, maar begreep het 
 helemaal. Trouwens, hij had het toch 
ook druk met zijn nieuw opgezette 
timmerbedrijf. In oktober zou hij 
 terugkomen voor de laatste (voor)kant.

En zo geschiedde. Weer een puin-
hoop in de tuin, rommel op het gras 
en het huisje een werkplaats. Maar ik 
kreeg mooie nieuwe kozijnen, onder-
ste drie delen kunststof, al het hout 
weer volledig vervangen, alles weer 
opgeruimd en de timmerman vertrok, 
nog wel roepend: ‘O ja, mam, zorg jij 
ervoor dat het voor de winter in de 

verf komt, dan is het nu echt klaar.’ 
We gingen het seizoen weer uit met 

een prachtig huisje en dito tuin.

De winter tegemoet
In december volgde een telefoontje 
van de timmerman: ‘Mam, er valt een 
grote klus uit, heb jij nog iets voor me 
te doen? Hoe staat het met die schuur 
van je, moet die niet eens plat?’ En ja 
hoor: daar ging mijn schuur. Binnen 
een uurtje lag hij in delen op mijn gras. 
‘Hij was toch wel behoorlijk rot,’  zei 
de timmerman.       

Het seizoen was weer voorbij en 
de timmerman stortte zich op mijn 
nieuwe schuur, nieuwe balken, volledig 
geïsoleerd (ja ook de schuur),  onderste 
drie delen van kunststof, en de rest 
volledig nieuw. De schuur is weer 
wind- en waterdicht, alleen het dak 
nog, maar dat komt in het voorjaar wel. 
Ik ging de winter tegemoet met een 
prachtig huisje, schuur en dito tuin. 

En nu is het wachten op het voorjaar. 
Mijn tuin is eindelijk uit de steigers… 
Dus misschien tref je daar een luie 
stoel op het gras, met misschien, heel 
misschien Hanneke erin.
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Elk kind een eigen boom!
Opening tuinseizoen: een 
goed begin is het halve werk.

Het bestuur van Ons Buiten 
organiseerde een jeugdboom-
plantdag. Het stelde daartoe 
jonge fruitboomplantjes ter 
beschikking alsook een bordje 
met de naam van de jeugdige 
planter. Kinderen tot 15 jaar 
konden dus op hun tuin een 
eigen fruitboom planten. Zo 
leren zij hun het belang en 
waarde van bomen in hun 

 leefomgeving en helpen zij 
ons bij het halen van ons 
 klimaatdoel-2020.

Het zelf verzorgen en koes-
teren van een eigen fruitboom 
is leuk, leerzaam en lekker. 
Planten, snoeien en oogsten: 
mogelijk kunnen ze straks 
een appel, peer, noot, kers of 
pruim uit eigen boom opeten. 
Van een op de jeugdboom-
plantdag geplante boom 
 kunnen kinderen dus jarenlang 
heel veel plezier beleven.

JEUGD
BOOMPLANTDAG

Ons Buiten 
wordt nog 

groener



AANBOD

Abonnement op Ons Buiten
Geniet je (als niet-tuinder) ook zo van ons kwartaal-

blad 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 zo spoedig mogelijk onze betaal-

gegevens. 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


