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VA N  D E  V O O R Z I T T E R

De onzichtbare vrijwilliger

Het zomerseizoen is volgens velen van ons het mooiste 
en gezelligste seizoen. Het bruist dan op Ons Buiten van 
de activiteiten: gezellige evenementen, feesten, sportieve 
bezigheden en ga nog maar even door. 

Deze activiteiten worden bedacht, georganiseerd en 
 begeleid door de vele vrijwilligers die we gelukkig rijk zijn 
op Ons Buiten. We zien ze allemaal hard aan het werk 
om ons een mooi seizoen te bieden. De mensen die ons 
voorzien van ons natje en droogje, de club van Henkie, 
de winkelploeg, de werkers die opbouwen en afbreken, 
de  bibliotheek, de EHBO’ers, begeleiders van kinder
evenementen en alle helpende handen rondom die 
geweldige dagen en  activiteiten. We dragen deze mensen 
op handen, en terecht, dat verdienen ze ook. Zonder deze 
vrijwilligers zou het lang zo gezellig niet zijn op ons tuinpark. 
En ook niet onbelang rijk: de evenementen vormen een 
extra bron van inkomsten.

Toch zou ik deze keer eens een lans willen breken voor de 
‘onzichtbare’ vrijwilligers die we ook hebben op Ons Buiten. 
De mensen die vaak buiten het zicht van de gemiddelde 
tuinder hun o zo belangrijke werk doen; zij vormen de 
 motor die Ons Buiten draaiende houdt.

Als deze mensen er niet waren, zou Ons Buiten niet 
 kunnen bestaan. Zij zijn namelijk net zo onmisbaar als 
onze zichtbare vrijwilligers. Zij verzorgen de boekhoud
ing, maken onze prachtige glossy, regelen de verzeker
ingen, overdrachten, inschrijvingen, ledenadministratie, 
 correspondentie met allerlei instanties en met de BVV, en 
verder administratief gedoe. En geloof mij maar, deze lijst 
is lang niet volledig. Kortom: deze mensen zorgen ervoor 
dat Ons Buiten voldoet aan alle gestelde eisen en aan alle 
daarmee samenhangende verplichtingen. Dat is niet sexy of 
 gezellig, maar wel super belangrijk. Als je soms een keertje 
wat langer moet wachten tot je mail beantwoord wordt of
je verzoek wordt uitgevoerd, weet dat eraan gewerkt wordt. 
Misschien is het op dat moment even erg druk, en ook deze 
mensen doen al die werkzaamheden in hun vrije tijd, vaak 
naast een drukke baan en gezin.

Wat mij betreft in ieder geval een diepe buiging voor al onze 
vrijwilligers.

Hanneke Weber
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Het noordelijkSTE tuinpark van 
Amsterdam: De Bongerd

Waarom? De Bongerd is gelegen 
op steenworp afstand van de ring 
Noord bij de afslag Landsmeer, 
in Kadoelen. Kadoelen hoorde 
tot 1966 bij Landsmeer. Vanwege 
de komst van de ringweg A10 
is Kadoelen destijds door 
de gemeente Amsterdam 
geannexeerd. Sindsdien is de 
Bongerd het noordelijkste tuinpark 
van Amsterdam. 

Adres: Kadoelenpad 21 (Noord)
Bijzonderheden:
•	 186 tuinen, waarvan 49 

nutstuinen
•	 opgericht 24 december 1924
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

verblijfstuinen 320 m², 

nutstuinen 185 m2
•	 geen mogelijkheid tot 

overnachting
www.volkstuinparkdebongerd.nl

Het westelijkSTE tuinpark van 
Amsterdam: de Groote Braak 

Waarom? Met 10 minuten 
fietsen zit je in recreatiepark 
Spaarnwoude!

Adres: Daveren 25 (West)
Bijzonderheden:
•	 408 tuinen
•	 opgericht in 1983
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

280 m².
•	 mogelijkheid tot 

overnachting van 1 april t/m 
31 oktober

www.degrootebraak.nl

Het kleinSTE tuinpark van 
Amsterdam: De Oase (voorheen 
Bos en Lommer)

Waarom? Met 45 (kleine) 
nutstuinen absoluut het kleinste 
tuinpark van Amsterdam. 
Dat moet knus zijn. Tuinpark 
Zonnehoek (Archangelweg 3) 
is met 70 tuinen een goede 
tweede. 

Adres: Haarlemmerweg 701a 
(West)
Bijzonderheden:
•	 45 nutstuinen 
•	 opgericht in 1985
•	 gemiddelde perceelgrootte 

80 m2
•	 geen mogelijkheid tot 

overnachting

REPORTAGE

Het ...-STE tuinpark   
     van Amsterdam

Wie jonge (klein-)kinderen heeft, herkent de rubriek waarschijnlijk 
wel: ‘de -STE’, vast onderdeel van het televisieprogramma 
Klokhuis. Per aflevering wordt de kleinste, oudste, beste of 
mooiste versie van iets uitgelicht. Het leverde inspiratie op voor 
een blik op onze collegatuinparken in de stad. Een rondgang.

PAUL PESTMAN



6 | JULI 2019

Het grootSTE tuinpark van 
Amsterdam: Ons Buiten

Waarom? We zijn zelf de 
grootste! 448 tuinen. Andere 
grote jongens zijn: Amstelglorie 
(438), De groote Braak (408) en 
Nut en genoegen (375)

Adres: Riekerweg 15 (Ja, duh!)
Bijzonderheden:
•	 448 tuinen
•	 opgericht in 1922 
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

280 m². 
•	 mogelijkheid tot 

overnachting van 1 april t/m 
30 september 

www.onsbuiten.nl

Het oudSTE tuinpark van 
Amsterdam: Tuinwijck

Waarom? Op 31 maart 
1909 werd in Amsterdam 
de vereniging Comité voor 
volkstuinen opgericht, met 
als doel de aanleg en het 
gebruik van volkstuinen voor 
de Amsterdamse burgerij 
te bevorderen. Nog geen 
jaar later werd het complex 
Tuinwijck geopend. Toen nog 
gelegen aan de Polderweg 
(Watergraafsmeer), vlak bij 

de toenmalige gasfabriek. In 
1939 verhuist het park naar de 
Oosterringdijk. In 1974 volgt, 
door de aanleg van de ringweg 
een tweede verhuizing naar de 
Liergouw bij Schellingwoude en 
Ransdorp. 
Andere oudjes: Buitenzorg 
(Noord, 1917, zij vinden zichzelf 
het oudste); Klein Dantzig 
(Oost, 1920); Nut en genoegen 
(Sloterdijk, 1920) en natuurlijk 
Ons Buiten (1922). 

Adres: Liergouw 55
Bijzonderheden:
•	 229 tuinen
•	 opgericht in 1909
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

280 m².
•	 mogelijkheid tot 

overnachting van 1 april t/m 
30 september

www.tuinparktuinwijck.nl

Het groenSTE tuinpark van 
Amsterdam: 9 tuinparken met 4 
stippen!
Waarom? De AVVN heeft het 
nationaal keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren in het leven geroepen. 
Dat keurmerk is bedoeld om 
natuur- en milieuvriendelijk 
beheer en onderhoud te 
stimuleren. Tuinparken kunnen 
zich hiervoor aanmelden, en 

na een beoordeling ontvangt 
het tuinpark 1, 2, 3 of 4 stippen. 
Inmiddels zijn er in Amsterdam 
negen tuinparken met 4 stippen: 
Amstelglorie, Dijkzicht, Eigen 
Hof, De Groote Braak, Nieuwe 
Levenskracht, Nut & Genoegen, 
Ons Buiten, Wijkergouw en 
Zonnehoek.
  
Het beroemdSTE tuinpark van 
Amsterdam: Amstelglorie 

Waarom? Schrijvers en 
kunstenaars helpen enorm om 
een tuinpark smoel te geven. 
Denk aan Simon Vinkenoog op 
Buitenzorg. Maar zeker ook aan 
Jan Wolkers op Amstelglorie. 
Tussen 1972 en 1980 was 
Wolkers enthousiast lid van 
Amstelglorie. Een willekeurig 
citaat: “Het is schitterend op het 
volkstuincomplex. Bladerloze 
bomen vol rode appeltjes 
en bleke violette bossen 
herfstasters. Een zacht gepiep 
trekt erdoor van staartmezen. 
De kleine grijze wezentjes 
hangen ergens heel hoog in de 
mist aan de twijgen.” Wolkers 
leefde, tuinierde en schreef 
op de tuin. Onno Blom schreef 

Toekomstige situatie knooppunt Nieuwe Meer
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vorig jaar een prachtig boek 
over Wolkers op Amstelglorie 
(leestip!). De huidige tuinders 
op Amstelglorie spelen handig 
op die beroemdheid in. Er is 
sinds kort een initiatief van 
een groep tuinders om de 
voormalige tuin van Wolkers 
als literaire erfgoed in ere te 
herstellen en tegelijkertijd actie 
te voeren voor behoud van 
groen in groeiend Amsterdam.
 
Adres: Jan Vroegopsingel 7
Bijzonderheden:
•	 438 tuinen
•	 opgericht in 1953
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

280 m².
•	 mogelijkheid tot 

overnachting van 1 april t/m 
31 oktober

www.amstelglorie.nl en ook 
www.wolkerstuin.nl

Het tuinpark met de mooiSTE 
naam: T.I.G.E.N.O.

Waarom? Nut en genoegen, 
De Oase, Rust en Vreugd, Ons 
Lustoord, Ons Buiten,  Nieuwe 
levenskracht, Nieuw Vredelust, 
De Eendracht, Kweeklust. Ze 

zeggen allemaal iets over dat 
wat het tuinieren of het hebben 
van een plek op een tuinpark 
ons brengt. Allemaal prachtige 
namen. Lastig kiezen. Ik houd 
van ouderwetse afkortingen 
Daarom wint wat mij betreft: 
T.I.G.E.N.O (Tuinieren 
Is Genoegen En Nuttige 
Ontspanning), lekker klassiek: 
tuinieren is leuk, maar het moet 
wel nuttig blijven...
  
Adres: Nico Broekhuysenweg 4 
(Amsterdam-West)
Bijzonderheden:
•	 215 tuinen
•	 opgericht in 1947
•	 perceelgrootte gemiddeld 

275 m²
•	 mogelijkheid tot 

overnachting van 1 april t/m 
30 september

www.tigeno.nl
 
Het dichtSTbijzijnde tuinpark 
bij Ons Buiten: Lissabon 
Waarom? Slechts 2 kilometer 
fietsen bij ons vandaan. 
Andere kant van de Ring, in de 
hoek van de Sloterweg en de 
Anderlechtlaan. 
Adres: Sloterweg 865 

Bijzonderheden:
•	 108 tuinen
•	 opgericht in 1968
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

280 m².
•	 mogelijkheid tot 

overnachting van 1 april t/m 
30 september

tuinparklissabon.nl

Het jongSTE tuinpark van 
Amsterdam: De vijf slagen
Waarom? Komt net kijken dit 
tuinpark in Zuid-Oost (sinds 
1990). Volgens de eigen website 
zijn de tuinders zijn net zo 
kleurrijk als de inwoners van 
Zuid-Oost. 

Adres: Tafelbergweg 50
Bijzonderheden:
•	 154 nutstuinen
•	 opgericht in 1990
•	 gemiddelde perceelgrootte: 

150 m².
•	 geen mogelijkheid tot 

overnachting
www.devijfslagen.nl

Bronnen en beeld: John Bosensell, Linda 
Rigot, bondvoorvolkstuinders.nl, avvn.nl 
en de websites van de tuinparken.

Ons BuitenOns BuitenOns BuitenOns BuitenOns Buiten

Rust en VreugdRust en VreugdRust en VreugdRust en VreugdRust en Vreugd

T.I.G.E.N.OT.I.G.E.N.OT.I.G.E.N.OT.I.G.E.N.OT.I.G.E.N.O
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AmstelglorieAmstelglorieAmstelglorieAmstelglorieAmstelglorie

DijkzichtDijkzichtDijkzichtDijkzichtDijkzicht

Eigen HofEigen HofEigen HofEigen HofEigen Hof
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KO O KKunst
LILY VAN DE VELDE

Door de zonnige start van 2019 

is het niet zo ingewikkeld om de 

mediterrane sfeer van afgelopen 

zomer terug te roepen. 

De alsmaar voortdurende warme 

 dagen zorgden ervoor dat het 

tempo  automatisch wat lager lag 

en dat ik elke vorm van stress 

 liever uit de weg ging. Aandacht 

voor eten verslapt bij mij niet zo 

snel, maar bij mooi weer hoort 

toch vooral makkelijk. 

In dit nummer dus wat recepten die 

 geschikt zijn om met  betrekkelijk 

weinig moeite lekker buiten te 

eten en met vrienden te delen op 

een zwoele zomeravond of mee te 

nemen voor een picknick.

Serveer er nog een groene salade, 

l ekker brood en een frisse witte 

wijn bij.

Laat de zomer maar komen!
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Galette des couregttes
4 personen | bereiden 15 min.

Spreid de geraspte courgette uit op een schone
theedoek en bestrooi met een beetje zout. Laat 10
min staan. Draai nu de handdoek dicht en pers er zo
veel mogelijk vocht eruit. Pers een aantal keer, tot er
nauwelijks meer vocht uit loopt. Meng de geraspte
courgettes met de gehakte kruiden en bosui, eieren,
bloem en bakpoeder. Doe er ook wat zout en peper
in. Roer de hele massa om tot een pannenkoeken-
beslag.
Doe een scheut olijfolie in een koekenpan en verhit.
Schep het beslag ter grootte van een eetlepel in de
pan en duw plat. Zodra je pannenkoekjes goudbruin
kleuren, keer je ze. Ze zijn klaar als beide kanten 
mooi krokant en goudbruin gebakken zijn. Je kunt
meerdere pannenkoekjes tegelijk bakken 
 - afhankelijk van de grootte van je pan.
Laat uitlekken op een stuk keukenpapier.

2 grof geraspte courgettes
2 lente-uitjes in ringetjes

gesneden
3 eieren

5-6 eetlepels bloem
Bosje klein gehakte dille 

en
peterselie

1 teentje knoflook
1/2 zakje bakpoeder

Peper en zout
Scheutje olijfolie

Cannellinibonensalade
4 personen | bereiden 30 min.

De cannellinibonen uit blik afspoelen in een vergiet en laten 
uitlekken. De rode ui snipperen. De paprika en de tomaten 
in blokjes snipperen. Doe de tonijn, rode ui, cannellinibonen, 
paprika, tomaten, en peterselie in een schaal.

Schenk de olijfolie in een bakje en knijp de citroen er boven uit. 
Roer door elkaar en schenk bij de andere ingrediënten in de 
schaal. Schep alles om, zodat de smaken zich goed met elkaar 
mengen. Breng op smaak met peper en zout.

2 blikjes tonijn
400 gram 

(blikje) cannellini bonen
1 rode ui

1 paprika, in blokjes 
4 tomaten, in stukjes 

3 el extra vergine olijfolie
Sap van 1 citroen

3 eetlepels fijn gehakte 
peterselie

zout & peper uit de molen

Tzatziki
4 personen | bereiden 15 min.

Halveer de komkommer in de lengte en schep met een lepel 
de zaadjes eruit. Rasp de komkommer grof. Doe de geraspte 
komkommer in een zeef en bestrooi met een snufje zout. Laat 
even rusten. Druk er vervolgens zo veel mogelijk vocht uit.

Doe de komkommer, yoghurt, knoflook, munt of dille
en wat zout en peper in een kom en roer door elkaar.

Zet de tzatziki minstens twee uur in de koelkast
voordat je hem serveert.

1 komkommer
500 gr volle Griekse 

yoghurt
1 teen geperste knoflook
1 eetlepel klein geknipte

(gedroogde) munt of dille
peper & zout
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Zoals iedereen weet, drijft Ons Buiten vooral op het werk van heel 
veel vrijwilligers, zonder wie het park niet kan bestaan. Althans, niet in 
deze gemoedelijke en betaalbare vorm. Deze vrijwilligers zijn meestal 
lid van een commissie, of van een team dat taken uitvoert die door de 
commissies gedelegeerd worden. Ze zijn onopvallend aanwezig, maar 
onmisbaar. Daarom zetten we ze graag in de schijnwerper. Deze keer 

bezocht ik de mensen die zich bezighouden met overdrachten en taxaties.

Team overdrachten
Tuinoverdrachten op Ons Buiten 
gaan momenteel via Jannie Dillen en 
 Annemarie van den Berg. Zij werden 
jarenlang bijgestaan door Loes Blauw, 
maar Loes heeft onlangs helaas het 
park verlaten. 
Jannie en Annemarie zijn elke 
z aterdagmorgen in de bestuurskamer 
te vinden. Daar houden zij zich bezig 
met het soepel laten verlopen van alle 
stappen die een overdracht ver eist. 
En dat zijn er heel wat: een tuinhuis 

wordt opgezegd en moet vervolgens 
door twee  commissies getaxeerd 
worden. Dan wordt de taxatie door
gesproken met de verkoper en wordt 
het  taxatie rapport op het huisje 
 gehangen. Daarna komt het huisje op 
het  mededelingenbord bij de  kantine 
en kunnen geïnteresseerden zich 
inschrijven. De drie hoogste nummers 
(langste inschrijving) op de lijst worden 
aangeschreven, een  gezamenlijke 
bezichtiging volgt en uiteindelijk wordt 
het huisje toegewezen aan degene met 

de meeste rechten. Vervolgens moet 
de voorzitter nog overleg plegen met 
de Bond en wordt er een overdrachts
datum vastgelegd waarop koper, 
verkoper en de bouwcommissie bij 
aanwezig moeten zijn. 

Pffft. Iedereen die wel eens een 
 vergadering of andere bijeenkomst 
heeft moeten organiseren, begrijpt 
 onmiddellijk dat dit proces heel veel 
tijd en geduld vergt. En dát ongeveer 
dertig keer per jaar. Jannie en Anne

Overdrachten
EN TAXATIES

LISBETH ANKER
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marie zijn in dat proces de onmisbare 
olie  tussen de radarwieltjes. ‘We 
zijn dolblij met de huidige internet- en 
 e-mailmogelijkheden. Die hebben 
de boel enorm versneld. Maar dan 
nóg  duurt het proces twee tot drie 
maanden.’

Team Taxaties
Het taxeren van een tuin en  bijbehorend 
huisje is onderdeel van het overdracht-
proces. Team taxaties voert deze in 
opdracht van de verfraaiings- en de 
bouwcommissie uit. Eén taxatie, die 
ze uitvoeren aan de hand van een 
 formulier van de Bond, kost gemiddeld 
één á anderhalf uur. ‘Soms ben je echt 
lang bezig. Soms is het zo gebeurd.’

Ik heb afgesproken met Wim Boven-
lander en Fred Artmani: zij gaan een 
tuin taxeren en ik mag mee. De tuin 
waar we naartoe gaan ziet er  welis waar  
 ‘ongebruikt’, maar zeker niet verwaar-
loosd uit. De mannen tellen er de 
bomen, de heesters en de vaste planten 
en overleggen over een redelijke 
prijs. Ze tellen vierkante meters gras 
en lengtemeters heg en kijken of er 
nergens ‘ongeoorloofde planten’ staan 
(bijvoorbeeld onbegrensd bamboe) 
of bomen die moeten worden geveld. 
Let op: is de tuin verwaarloosd? Dan 
krijg je aftrek! Is je tuin goed aan gelegd 
en onderhouden? Dan kun je er tot 
€75,-  extra voor krijgen! Meestal ligt de 
waarde van een tuin tussen de €400,- 
en de €700,-. De hoogst uit te keren 
waarde voor een tuin is €1200,-.

De heren doen hun werk met 
aandacht. Ook de heren van de bouw-
commissie, die ik op zaterdag  ontmoet, 
nemen hun werk serieus. Niels van 
Gestel is lid van de bouw commissie. 
De andere aanwezige teamleden 
zijn Dave en Ab. Allen hebben 
zij -  beroepsmatig - hun eigen 
 expertise. Ze  controleren  balken 
en vloeren, tellen vierkante 
 meters tegels,  controleren 
 schuurtjes, elektra en water-
leidingen en kijken naar  ‘extra’s’ 
die eventueel pluspunten 
 opleveren. Natuurlijk is het niet 
altijd  mogelijk om te zien hoe 
een dak of vloer eraan toe is. 
 Jammer, want dan krijg je er 
geen punten voor. De minimale prijs 
voor een huisje is €2000,-. De maximale 
 taxatieprijs  bedraagt €12.000,-. 
De taxatiemannen zijn ongeveer 
 zeventig uur per jaar kwijt aan hun klus. 
Niels, die naast de taxaties ook nog bij 
de daadwerkelijke overdracht aanwezig 
is, vertelt: ‘Nu is het vooral aan het begin 
en het einde van het seizoen druk. Het 
zou handiger zijn als je aan het begin 
van het seizoen je huisje te koop mag 
aanbieden en kan aangeven per welke 
maand het beschikbaar is. Net als bij 
een gewoon huis. Dan kan alles veel 
beter gepland worden, en dat zou ons 
veel tijd besparen. Eigenlijk zou de Bond 
zich hier eens over moeten buigen.’

Hulp gezocht!
Allen zijn het er over eens dat het 
 vrijwillige werk veel tijd kost. Sowieso 
veel meer dan de tijd die je aan tuin-
beurten kwijt bent. Er zijn echter ook 
veel positieve kanten, waarbij vooral het 
contact met andere tuinders benoemd 
wordt. ‘Het leuke is dat je naast nieuwe
tuinders ook veel huidige tuinders leert 
kennen, vanwege de grote  inloop op 

zaterdagen,’ vertelt Jannie. ‘Het is goed 
om dit werk te doen. En vooral voor 
wat oudere mensen kan het een prima 
 middel tegen v ereenzaming zijn,’ zegt 
Wim.  

Let op: alle teams zoeken nieuwe 
 helpers! ‘We hopen snel iemand te 
vinden die kan typen en met  kennis 
van Excel, die de plek van Loes 
kan  opvullen,’ zegt Jannie.  Ook de 
 taxatiemannen zoeken collega’s, 
liefst met enige kennis van planten of 
 bouwkundige zaken. ‘Iedereen heeft het 
druk, wij net zo goed. Wij kunnen wat 
extra hulp heel goed gebruiken.’

Annemarie en Jannie van team Overdrachten

MEEHELPEN?
Voel je je geroepen om mee te helpen 
bij overdrachten of taxaties? Hoe meer 
mensen, hoe minder tijd het kost! Neem 
gerust contact op voor informatie:
Bel naar 020 – 617 47 07 en vraag 
naar Jannie Dillen, Niels van Gestel 
of Wim Bovenlander. Of stuur 
een mail naar overdrachten@
ons-buiten.nl en laat weten dat je 
beschikbaar bent voor overdrachten, 
tuintaxaties of huistaxaties. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon langsgaan op 
zaterdagochtend. Je hulp wordt echt 
gewaardeerd!
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D e vrienden Kikker 
en Pad houden van 
avonturen, en dat 
weet (kinderboeken)

schrijver Arnold Lobel maar 
al te goed. Hij heeft zeer 
vermakelijke verhalen over 
ze geschreven. Verhalen om 
zelf te lezen. Verhalen om 
voor te lezen. Verhalen die 
stimuleren en ontroeren. 
Maar hoe ziet een kikker er 
eigenlijk uit? Komt er echt 
een prins tevoorschijn als je 
er een kust? Kan een kikker 
horen? En is een pad giftig 
met al die wratten? 

Welke kikkers en padden leven er in 
Nederland en hoe kun je die herken
nen? Op de website van de stichting 
RAVON staan beschrijvingen van alle in 
Nederland voorkomende kikkers. Eerst 

maar de exoten: de springkikker en de 
Amerikaanse brulkikker. Verder komen 
de inheemse boomkikker,  hei kikker, 
bruine en groene kikker voor. Groene 
kikkers kunnen zijn:  poel kikkers, 
meerkikkers en een vruchtbare hy
bride: de bastaardkikker. 

Kikkers hebben een duidelijk 
zichtbaar trommelvlies
Stel, je vindt een dier dat op een kikker/
pad lijkt en je wilt weten met wie je van 
doen hebt. Dan helpen de volgende 
vragen: 
•	 Heeft het dier een gladde huid en 

een duidelijk zichtbaar trommel
vlies? Antwoord ja; kikker. 
 Antwoord nee; pad.

•	 Heeft de kikker felgroene tinten 
op het lichaam en geen donkere 
vlek over het trommelvlies?  Het 
is een groene kikker.

NATUURLIJK 
TUINIEREN

TEXT: ERIK HOOIJBERG & HANS BAAS
FOTO’S: HANS BAAS, ERIK HOOIJBERG & INTERNET

            ‘‘“Wakker worden Kikker,      
              wakker worden Pad. 
      We gaan op avontuur.’

12 | JULI 2019

De avonturen van Kikker en Pad 
(Arnold Lobel, Ploegsma uitgevers)

”
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•	 Heeft de kikker geen felgroene 
tinten, maar wel een donkere vlek 
over het trommelvlies? Dan is het 
een bruine kikker. Of een hei kikker, 
die vaak een rugstreep heeft en 
een relatief spitse snuit en een 
slank uiterlijk.

Makkelijk zat zou je denken, maar van 
de groene kikkers zijn er drie soorten. 
De poelkikker is de kleinste: 4,5 tot 6,5 
cm, met kortere achterpoten, waarbij 
de hiel niet verder komt dan het oog. 
De meerkikker is de grootste: tot wel 14 
cm, met lange achterpoten waarbij de 
hiel tot voorbij de neus kan uitsteken. 
En de bastaardkikker zit daar natuurlijk 
tussenin: 9-11 cm groot en hiellengte 
tot aan de neus. De poel kikker komt 
vooral in het oosten van het land 
voor op hogere zandgronden en het 
rivierengebied. De meerkikker juist in 
het westen van het land op de lagere 
delen, laagveen en zeeklei. In overlap-
pende gebieden, maar zeker ook elders, 
komt de bastaardkikker voor. Nog een 
weetje; aan de achterpoten hebben 
kikkers een graafknobbel. De vorm van 
die graafknobbels wordt ook gebruikt 
bij het bepalen van de soort.
Dan de padden. Die hebben geen 
gladde huid en geen duidelijk 
zichtbaar trommelvlies. Padden  hebben 
veelal knobbels en bobbels, ook wel 
wratten genoemd. Als de pad een 
dunne, maar duidelijk zichtbare gele 
streep over het midden van de rug 
heeft, dan is het een rugstreeppad die 
een gele iris heeft. Zonder die duidelijke 
rugstreep is het een gewone pad, die 
een mooie oranje iris heeft. Daarnaast 
komen nog voor de (zeer) zeldzame 
geelbuikvuurpad, de knoflookpad en 
de zeer bijzondere vroedmeesterpad. 
Een leuk weetje: paddenslijm wordt 
wetenschappelijk onderzocht om zijn 
anti biotische werking.

Grote klonten drellerige 
smurrie
Wist je dat kikkers, padden en salaman-
ders in het voorjaar trekken van hun 
winterslaapplaats naar hun zomer-

verblijf? In het voorjaar trekken deze 
koudbloedige dieren naar poeltjes, 
sloten en vijvers om hun eieren af te 
zetten. Kikkers produceren kikkerdril: 
grote klonten drellerige smurrie met 

zwarte punten in het midden. Die 
 punten zijn de embryo’s die lekker 
doorgroeien tot er een kikkervisje 
uit komt. Kikkerdril kun je soms in 
overvloed in de sloot zien liggen als 
een wanordelijke kledder. Padden 
daarentegen zijn een stuk netter in de 
afgifte van hun eieren. Die worden als 
strengen aan waterplanten gehecht.   Na 
het deponeren van de eieren gaan ze 
verder met hun leven en eten lekkere 
insecten en wormen. Veel soorten 
doen niet aan broedzorg, behalve de 
vroedmeesterpad die de eieren aan het 
lichaam bij zich houdt.
Grote exemplaren kikkers en padden 
lusten naast insecten ook wel eens 

een muis of een vogeltje, of doen aan 
 kannibalisme door hun eigen jongen 
op te eten… Dat kannibalisme wordt 
ook wel gezien als je te veel kikkerdril 
en kikkervisjes in een aquarium 
houdt. Het is overigens heel leuk en 
leerzaam om de metamorfose van 
dril naar kikker met eigen ogen te 
zien. Geef de kikkervisjes in het begin 

schijfjes  komkommer, dat vinden ze 
heerlijk. Later, als het kleine kikkertjes 
zijn, kun je ze vleugelloze fruitvliegjes 
te eten geven. Die kun je kopen bij de 
betere aquariumwinkel. De kikkertjes 
met krimpende staart moeten wel 
op een plankje of op waterpest uit 
 kunnen rusten. Ze kunnen namelijk wel 

 zwemmen, maar 
niet de hele dag.  
Het wordt dan tijd 
om ze in de natuur 

uit te zetten.

Paddentrek, 
19.00 - 7.00 uur, 
voorzichtig!
Iedereen heeft in 
het voorjaar borden 
zien staan aan de 
Riekerweg met 
de mededeling 

 ‘Paddentrek, 19.00-7.00 uur, voorzichtig’. 
Navraag heeft geleerd dat Ons Buiten 
tuinder Hans Baas zich dan wekelijks 
bezighoudt met het overzetten van 
deze dieren. In 2009 is hij daarmee 
begonnen,  nadat hij eerder kennis 
had gemaakt met de groep mensen 
die in het Vondelpark padden over-
zetten.  Geschrokken door het aantal 

In het voorjaar trekken 

deze koudbloedige dieren 

naar poeltjes, sloten en 

vijvers om hun eieren af 

te zetten. 

Bevruchting van de eieren en meta-
morfose van dril naar volwassen kikker 

(Iconographia Zoologica - Special 
Collections University of Amsterdam)
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Kikker en pad, zoek de verschillen (Y. Cleymans, 
Creative Commons)



14 | JULI 2019

dood gereden padden rond tuinpark 
Ons Buiten besloot tuinder Hans zijn 
aandacht op deze weg te richten. Dat 
begon in 2009 met het overzetten van 
200 padden en kikkers en het tellen 
van 50 dode exemplaren. In 2010 
waren dat 356 levende en 30 dode 
exem plaren. Inmiddels werkt Hans 
samen met een groep vrijwilligers. In 
de grafiek is te zien dat 2011, 2012 en 
2013 superjaren waren. Maar vanaf 
2014 lopen de  aantallen sterk terug. 

Hans wijt deze terugloop aan alle 
activiteiten die de afgelopen jaren 
hebben plaatsgevonden; verbreding 
van het spoor en aanleg van leidingen 
in de sloot naast het parkeerterrein. 
Daarnaast heeft het gebruik van dat 
terrein voor opslag van materialen 
en machines niet echt geholpen. De 
inrichting en gebruik van een stuk van 
het Jaagpadbos door rond trekkers 
en stadnomaden draagt wellicht ook 
niet bij aan optimale paddentrek naar 
het zomerverblijf. In 2018 was er een 
hoopvolle opleving in aantallen te 
bespeuren die jammer genoeg niet 
doorzet in 2019. De recente kaalslag 
op het talud van de A4 doet vrezen 
voor de aantallen volgend voorjaar en 
daarna.

Zelf kunnen we voor deze dieren in 
onze tuinen een vijver aanleggen (zie 
de glossy van april 2019). Ook kunnen 
we vochtige ondergroei bevorderen en 
een stuk lang gras laten staan waarin 
ze insecten kunnen vinden, en kunnen 
schuilen voor de ooievaar. Misschien 
kunt u volgend voorjaar ook helpen 
met het overzetten van amfibieën op 
dagen dat Hans en de vrij willigersgroep 
daarvoor geen tijd hebben.

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

groen@ons-buiten.nl
Bronnen: Ravon.nl; paddentrek.nu

Padden maken mooie strengen 
eieren (HR Schinz en KJ Brodtmann 
in Naturgeschichte und Abbildungen 
Der Reptilien (1836)

Voorjaarstrek, drie padden in de hand (foto Annemarie Van Diepenbeek, padden.nu)

Amfibie-aantallen, Riekerweg, 
rondom tuinpark Ons Buiten 

(Hans Baas en vrijwilligersgroep)
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Bruine kikker in de vijver 
(foto Erik Hooijberg, privécollectie)
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Marianne en Celine ontmoetten elkaar tien jaar 
geleden bij een tuinbeurt en werden vriendinnen 
voor het leven. Marianne vertelt.

‘Op een zaterdagochtend stond ik bij de werf om 
gereedschap te halen en zag een bijzondere vrouw 
aan komen lopen. Om haar hoofd een fleurige hoofd-
doek en met een vriendelijk lachend gezicht. Ze keek 
mij aan en stelde voor om samen de beurt te doen. 
Dat was een goed idee. We vonden een zwaar over-
woekerd stukje in de vlindertuin waar we dicht bij 
elkaar konden werken en intussen konden praten.  
 
Al gauw bleek dat we veel gemeen hadden. We 
waren van hetzelfde bouwjaar en hadden allebei 
één kind; zij een dochter, ik een zoon. Ze vertelde 
over haar jeugd op Bonaire waar haar beide ouders 
docent waren. Ik ging op de middelbare school om 
met leerlingen uit Bonaire. Die zaten in Zeist op een 
internaat. Celine bleek ze heel goed te kennen en 
er kwamen over en weer verhalen uit die bijzondere 
periode. 

Intussen ontdekten we ook nog een prachtige 
 rozenstruik tussen het kreupelhout en het onkruid 
en maakten daar ruimte voor. We waren verrukt.

We bleken allebei veel van zingen en muziek te 
houden. Celine zat op een klein koor dat repeteerde 
in het huis van een  bijzondere dirigent in de Nassau-
laan. Ik ging met haar mee en we hebben jaren met 
heel veel plezier in dat koor gezongen. We gingen 
meer samen doen, werden vriendinnen en zijn dat 
gebleven. 
Celine is heel positief en blij en maakt prachtige 
schilderijen. Als verjaardagscadeau voor mijn man 
schilderde ze een portret van mij. Ze is een enorme 
steun geweest bij hoogte- en dieptepunten in mijn 
leven. Ze heeft bijvoorbeeld geholpen mijn huwelijk 
te organiseren.

We zien elkaar op het ogenblik wat minder. Zij heeft 
geen tuin meer en we hebben het allebei druk met 
werk, kind  en andere dingen. Maar ze blijft een fijne 
vriendin op wie je kunt rekenen en die je op kan 
beuren. Volgende week ga ik naar haar verjaardag en 
neem dit stukje mee…

Heb je ook wel eens een bijzondere of beste 
beurt gedaan? Stuur een korte omschrijving naar 
 redactie@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

MIJN BESTE BEURT
ARIEN DE JONG
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LISBETH ANKER

KLIMAATZEUR

GROENTJESGROENTJES

KINDERPORTRET
Voornaam: Julie
Leeftijd: 12
Groep: 1T2 van het MLA 
(Montessori Lyceum 
Amsterdam)
Lievelingsboek: 
Alice in Wonderland
Lievelingsdier: 
Paard

Leukste om te doen 
op de tuin: 
Tuinieren
Lievelingsplek op de 
tuin: 
Onze eigen tuin
Dit koop ik in de kantine: 
Loempiaaaa!!!!Julia

Wanneer ik dit stukje schrijf is het 
juni. Officieel nog geen zomer, maar 
buiten is het meer dan dertig graden 
en iedereen stikt van de hitte. Hoe 
zal dat straks in juli en augustus zijn, 
vraag ik me af. Zou het nóg warmer 
worden? Ik ben benieuwd.  Wanneer 
jullie dit lezen, weten jullie het 
 antwoord (voor een deel) al.

Het zijn verwarrende tijden voor 
mensen die het klimaat hebben zíen 
veranderen. Mensen die ouder zijn 
dan jullie en nog menen te weten dat 
winter ‘sneeuw’ betekent en ‘zomer’ 
strand. En dat de lente zacht is en de 
herfst vooral vochtig en nat. 
Omdat jullie een stuk jonger zijn, 
is de klimaatverandering voor 
 jullie  misschien minder zichtbaar 
( geweest). Misschien vind je het zelfs 
al heel normaal dat ‘gewoon’ weer 
wordt afgewisseld met hittegolven, 
tropische stormen en hoosbuien. 
Waar de ‘oudjes’ van schrikken, is 
voor jullie misschien niet eens zo 
bijzonder… 

Toen dit tot me doordrong, werd ik 
 eigenlijk heel blij. Want: als je niet 
met ‘vroeger’ bezig bent, ben je bezig 
met ‘nu’. En als je met het nu bezig 
bent, ben je dus goed op de hoogte 
van de ernstige problemen van milieu 
en klimaat. En als je daarvan goed 
op de hoogte bent, ga je vast ook op 
zoek naar oplossingen. 

En inderdaad. Google eens op ‘uit-
vindingen milieu’ of zoiets en je zult 
verstelt staan van de leuke, slimme, 
ingenieuze oplossingen waar jonge 
mensen mee komen om de wereld 

te helpen. Onvoorstelbaar leuk en 
ook wel heel geruststellend voor een 
klimaatzeur als ik. 

Het is vakantie. Ik hoop dat de tijd 
snel komt dat jullie zonder schuld-
gevoelens in een klimaatvriendelijk 
vliegtuig kunnen stappen. Misschien 
niet meer om ‘de zon op te zoeken’, 
want daar hebben we nu meer dan 
genoeg van. Maar wel om de rest van 
onze prachtige wereld te zien. Want 
je tuintje op Ons Buiten is natuurlijk 
heel erg leuk, maar er is echt nog 
veel meer moois te ontdekken! 

16 | JULI 2019
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Gister ging ik op bezoek bij de ooievaars op het 

Vroegopplein. Hun nest staat hoog op een paal. Ik 

kon niet zien of ze thuis waren, dus klom ik omhoog. 

Het was moeilijker dan in een boom klauteren. Er 

waren geen takken waar ik me aan vast kon houden. 

Halverwege keek ik naar beneden en werd een 

beetje duizelig. 

Toen ik eindelijk boven kwam, zag ik dat de 

 ooievaars niet thuis waren. Maar ik had wel een goed 

uitzicht over de kindermoestuin met zoete tomaten. 

Ik besloot om naar beneden te gaan. 

Iedere keer dat ik over het randje wilde klimmen, 

kreeg ik rare kriebels in mijn buik en durfde ik niet 

verder. Naar beneden klimmen was nog enger dan 

naar boven. 

Ik riep, maar niemand hoorde me. Gelukkig kwam 

er een roodborstje aangevlogen. Ik vertelde hem 

mijn probleem en hij ging de andere kabouters 

 waarschuwen. 

Mijn familie kwam naar het ooievaarsnest toe 

gerend. Ze klommen op elkaars schouders, hoger 

en hoger. Totdat ze helemaal bovenin waren. Er 

stonden wel 50 kabouters op elkaar.  Zo werd ik naar 

beneden getild; van tante naar oom, naar mama en 

papa, via neef en nicht en alle anderen. Heb ik even 

mazzel dat ik in het grootste kabouterbos woon van 

Amsterdam! 

Ik was blij toen ik weer met mijn voeten op de grond 

stond. Om van de schrik te bekomen heeft mijn 

moeder voor iedereen tomatensoep gemaakt.

Kobus zit 
   in de nesten
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BOUWINE POOL
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Kersvers
OP ONS BUITEN

Eddy, Modesta en Bodhi Jay konden hun oren niet 
geloven toen ze in augustus 2018 hoorden dat ze deze 
tuin in de Dinalaan kregen. Dat was toch die tuin die 

iedereen wilde? Eddy fietste er ’s avonds nog naartoe en 
belde al snel: het was inderdaad hun droomtuin.  

Ze waren dolgelukkig. Vanaf dat moment werkten ze zo 
hard mogelijk om er heel misschien aan het eind van het 

seizoen nog even te kunnen ‘wonen’.

IJsbloemen
Eddy, Modesta en Bodhi Jay zijn alle drie echte 
‘stadskinderen’, maar hebben enorm veel zin om zo 
veel mogelijk buiten op Ons Buiten te zijn. Ze voelden 
zich vanaf de inschrijving drie jaar geleden meteen 
welkom. Ze werden uitgenodigd voor activiteiten 
en Bodhi Jay mocht al twee keer meedoen met de 
zeskamp. Het was een soort wenperiode die ze als 
heel gastvrij hebben ervaren. Sinds ze op de tuin 
zijn, ondervinden ze sowieso veel behulpzaamheid. 
Mensen herinneren zich hun eigen beginperiode en 
staan klaar met hulp en informatie. 
Ze hebben de hele winter doorgewerkt, vooral op 
zondagen in verband met hun drukke banen, soms 
met ijsbloemen op de ramen. Het huisje is helemaal 
gestript tot het hout en de betonnen vloer.  Nu vullen 
ze het verder naar wens in. Eddy is heel handig en 
vooral de klusser, en Modesta ontfermt zich over de 
tuin, maar indien nodig helpen ze elkaar, en Bodhi Jay 
helpt mee. Op het moment van dit interview is hij druk 
bezig een heel ingewikkeld kastje te monteren. Een 
echte doorzetter.

Rigoureus snoeien
Modesta is in het dagelijks leven ‘een hele mond vol’: 
(medisch) Personal trainer, kickboksinstructeur en ze 
geeft seniorenfitness: ‘Als de boel hier een beetje op 

Tekst: Arien de Jong
Fotografie: Babs Hogenkamp

WIE? EDDY EN MODESTA (49) 

EN BODHI JAY (10)

WAAR? DINALAAN
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orde is, wil ik die vaardigheden graag 
inzetten voor medetuinders. Misschien 
volgend jaar eens een sportles op het 
veld?’  Ze geniet van de verrassingen in 
de tuin, maar beseft dat er ook veel te 
doen en te leren is. ‘Ik ben erg blij met de 
tips van mentor Anneke. Ze leert me de 
principes van het natuurlijk tuinieren en 
heeft me er bijvoorbeeld van overtuigd 
dat ‘snoeien, groeien en bloeien’ is.  Op 
haar advies snoeide Eddy de klimop 
zo rigoureus dat ik mijn hart vasthield. 
Maar kijk nu eens, hoe mooi hij opkomt?’ 
Ze geniet ook van hun tuindieren Katrien 
en Donald, die dagelijks op bezoek 
komen en in de vijver zwemmen. ‘Zo 
gezellig. Thuis hebben we geen dieren 
vanwege een allergie.’

Zaklampen
Bodhi Jay heeft vooral veel zin om 
hier te slapen. ‘Het huisje is vast nog 
niet helemaal klaar dit jaar, maar 
misschien gaan we er wel in slapen 
met luchtbedjes en zaklampen.’ Hij gaat 
graag naar het veld en de speeltuin om 
andere kinderen te ontmoeten en reed 
op zijn skelter in het begin het hele park 
rond en verdwaalde. Net als zijn moeder 
de volgende dag, en vele andere nieuwe 
tuinders en bezoekers overigens... 

Bodhi Jay vond de zeskamp echt  geweldig 
en kijkt  uit naar een nachtje tentjes 
slapen op het veld en het pinksterkamp. 

‘Ik vind het leuk om papa en mama te 
helpen, maar natuurlijk niet altijd. Het is 
leuk dat er in deze laan zoveel kinderen 
wonen bij wie ik kan spelen en die ook 
bij mij komen spelen. We hebben een 
hele coole hut gemaakt om te chillen. 
Iedereen is welkom. Ik zit op voetbal en 
dat kunnen we ook doen op het veld.’
De appelboom met zijn naam erop staat 
pontificaal in de tuin. En dan moet ie 
weg, maar hij wijst ons nog even op een 
roofvogel die boven het park zweeft. 

Opgestroopte mouwen
Eddy houdt ervan zijn handjes te laten 
wapperen en de mouwen op te stropen. 
Net als Modesta wil hij zijn vaardigheden 
graag inzetten voor de tuingemeenschap 
als de klus op de Dinalaan geklaard is.‘Ik 
wil graag helpen bij het opbouwen en 
afbreken bij activiteiten, maar ook bij  
andere klussen.  Verder lijkt het me 
interessant om dingen voor jongeren te 
organiseren.’ Om de kost te verdienen is 
Eddy - een iets mindere mond vol dan 
Modesta - facilitair locatiebeheerder en 
beheerder bij een buurthuis.
Alle drie hebben ze één grote wens: zo 
snel mogelijk wonen, zodat ze na hun 
andere bezigheden op de fiets naar 
de tuin kunnen en daar optimaal van 
kunnen genieten.

M I J N  M E N T O R 
L E E R T  M I J 
P R I N C I P E S  VA N 
N AT U U R L I J K 
T U I N I E R E N 
E N  H E E F T  M I J 
O V E R T U I G D 
D AT  ' S N O E I E N , 
G R O E I E N  E N 
B L O E I E N '  I S



zeldzaam
   in het Wild
Tijdens mijn onderzoek naar  wilde, 

 inheemse planten en bloemen 

kwam ik de Kartuizer anjer tegen. 

Ze viel me op door de gekartelde 

randen van de bloembladeren en 

de magenta kleur die fel afsteekt 

tegen het groen in de achtergrond. 

Ze staat op de rode lijst als  ernstig 

bedreigd in haar voortbestaan. 

Waarschijnlijk komt dit door (over)

bemesting: deze anjer houdt juist 

van een stikstofarme grond. 

Haar naam dankt ze aan de  Kartuizer 

monniken. Zij kweekten de plant 

om er zeep van te maken en om er 

reuma mee te behandelen.

Ze houdt van een plekje in de zon 

met de wortels in matig voedsel-

arme en kalkrijke aarde, gemengd 

met zand.  

Ze is de waardplant van de mot 

 Coleophora dianthi. In de maanden 

juni, juli en augustus staat ze in 

bloei en ze komt elk jaar terug. Met 

het zaad dat ze produceert, kan ze 

makkelijk worden vermeerderd. Ze 

komt verwilderd voor in de  buurt 

van Amsterdam. Ik dacht dat ze het 

misschien ook wel goed op Ons 

Buiten zou doen, dus ik heb haar 

in maart besteld bij een biologische 

kweker en in de tuin gezet. 

Inmiddels is ze flink gegroeid en 

ze staat op het punt om bloemen 

te maken. Hopelijk kan ik het zaad 

oogsten in de herfst en uitdelen 

aan de buren.

BOUWINE POOL
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KARTUIZER ANJER
(DIANTHUS CARTHUSIANORUM)
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Uit de knoop
Onmisbaar in de tuin is een bolletje 

 sisaltouw om klimplanten op te 

 binden. Nadeel is alleen dat het 

bolletje afwikkelt en in de knoop 

raakt. Handigheidje: schroef een 

trechter aan de schuurmuur, leg het 

bolletje touw in de trechter en haal het 

uiteinde door de hals naar buiten. Zo 

blijft de bol in vorm.

Tweede bloeironde
Planten in bloei? Knip uitgebloeide 

bloemen af. Dan bloeien de planten 

veel langer door. Dat komt doordat ze 

dan geen energie hoeven te steken 

in de zaadvorming. De plant probeert 

dan tot zaadvorming te komen door 

meer nieuwe bloemen te maken, 

zodat er een tweede 

bloeironde komt. En 

dat is precies wat we 

willen.

Cursus overleven 
voor kuikens

Je ziet een jong vogeltje 

alleen en verlaten op de 

grond zitten, hij piept niet. 

hij eet niet, de ouders zijn nergens te 

bekennen. Wat doe je? 

Je eerste reactie is: helpen. Weg van 

belagers als eksters en katten. Toch 

moet je het beestje laten zitten, hoe 

moeilijk het ook is. Deze fase hoort 

namelijk bij het groter worden; het is 

een soort spoedcursus overleven in 

het wild. Het 

enige wat je 

kunt doen, is de 

(eventuele) kat 

een paar dagen 

binnen houden.

Er zijn drie situ-

aties wanneer 

je wel in actie 

moet komen:

•	  het kuiken is 

gewond,

•	  je vindt een 

zwaluw op de 

grond. Dat is ongewoon, want 

deze vogels horen pas uit het 

nest te komen als ze goed kunnen 

vliegen,

•	 het kuiken is nog kaal en de oogjes 

zijn dicht, en je kunt het nest niet 

vinden om het terug te zetten.

Je kunt dan de dierenambulance 

 bellen (020-626 21 21), of het kuiken 

zo snel mogelijk naar de vogelopvang 

Amsterdam brengen. 

Adres: Bijlmerweide 1, Amsterdam ZO, 

(020-600 11 44).

Schaduwbloeiers
Komt er maar weinig zon in je tuin? 

Zoek dan planten uit die goed tegen 

schaduw kunnen, zoals varens en 

 klimop. Bloeiende  bodembedekkers 

die ook liever uit de zon staan zijn 

de elfenbloem, maagdenpalm en 

ASTRID MOL

Tuintips
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 kruipend parelzaad. Deze breiden zich 

snel uit en er komt geen onkruid door

heen. Wist je dat alles waar ‘bos’ voor 

staat, in de schaduw kan? Bosrank, 

bosviooltje, bosanemoon, boshyacint... 

Genoeg mogelijkheden dus, om je 

donkere tuin op te fleuren.

Lekker lang groen
In warme, droge perioden blijft je 

gras blijft veel beter en groener als 

je het wat langer laat. Zo’n 6 centi

meter: de grassprietjes moeten net 

niet  omvallen. Stel de maaier dus wat 

hoger af. Je hoeft dan ook minder te 

sproeien. Blijven de temperaturen te 

lang heel hoog, sproei dan alleen in de 

ochtend. Dat is het meest effectief.

Uit de pot
Eind juli gaan de eerste knoppen van 

de hibiscus open en ontvouwen zich 

grote, exotische bloemen. De  hibiscus 

houdt van een 

warme plek in de 

volle zon. Daarom wordt hij in een pot 

gezet en gaat hij in de winter naar bin

nen. Er zijn ook winterharde hibiscus

soorten, zoals de syriacus. Deze kun je 

in de volle grond planten, wel met z’n 

hoofd in de zon. Hibiscus  bloeit lang. 

Je kunt tot eind  september, en bij een 

warme nazomer tot in oktober geni

eten van de mooie, tere bloemen.

Eetbare anti-mugplanten
Heerlijk, die warme zomeravonden 

in de tuin. Jammer dat de muggen 

en knutjes op de loer liggen om je 

zomerplezier te verpesten. Als je geen 

mugwerende sprays en lotions wilt 

gebruiken, zijn er vijf eetbare planten 

die de stekenbeesten op een afstand 

houden.

Met stip op één: de citroenverbena. 

Die kan in de volle grond en in een pot 

op je terras. Lekker bij vis en kip, en je 

kunt er thee van trekken.

Citroengras, ook wel sereh genoemd, 

zet je in een pot. Het is naast gember, 

koriander en peper één van de smaak

makers van de Aziatische keuken.

Nuttig en mooi is de goudsbloem; 

een mooie sierplant met een eetbare 

bloem. De bloemblaadjes zijn lekker in 

een salade. Zet hem in een pot op het 

terras.

Munt is een woeker

aar, dus zet deze liever 

in een pot. Lekker als 

thee, in een toetje, in salades, en bij 

peultjes en worteltjes.

Rozemarijn brengt mediterrane 

geuren in je tuin. Onmisbaar bij 

 (geroosterd) vlees, dus geknipt voor bij 

de  barbecue, en een perfecte smaak

maker in een stoofschotel.

Anti-luis
Luizen op je rozenstruik of vlierbes ga 

je op een natuurlijke manier te lijf met 

lieveheersbeestjes. Er zijn stroken te 

koop met eitjes die je in de struik hangt. 

Na een paar dagen eten de  larven en 

later de lieveheersbeestjes de luizen 

op. Plaats lieveheersbeesthuisjes in je 

tuin en bestrijd mieren. Mieren zijn 

dol op honingdauw en verde

digen de bladluis door lieve

heersbeestjes aan te vallen.

Ook een manier is Oost 

Indische kers tussen luis

gevoelige planten zetten. En 

sommige luizen zijn dol op 

 bananenschillen. Leg bananen

schillen met de binnenkant 

naar boven  rondom een 

aangetaste plant en haal ze 

weer weg als ze vol luizen 

 zitten.
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V eel mensen 

kennen aan dieren 

eigenschappen toe, 

waarmee ze zelf 

behept zi jn. Dat ze geneigd zi jn 

zich met apen te vereenzelvigen, 

is begrijpeli jk:  daar stammen we 

immers het meest rechtstreeks 

van af.  De Bli jdorpbezoekster die 

dacht dat ze een relatie had met 

een goril la,  moest op een dag 

toch inzien dat haar Bokito een 

minder vriendeli jke heer was dan 

zij  dacht.. .

Rond diergedrag is een hele 

wetenschap ontstaan en 

veelvuldig hoor je geleerden 

in menseli jke termen over hun 

studieobjecten praten. Maar dat 

doen eigenaren van huisdieren 

ook. Honden zijn trouw, katten 

eigenzinnig en zelfs de koikarper 

kan een vriendschapsband 

opbouwen met degene in wiens 

vijver hij  zwemt.  

Wie meer met planten dan met 

 JACHTLUST
De Cistus

Vioo l t j e s  z i jn  l i e f ,  r o z en  u i t bundi g  en thous ias t , 
l i g us t e r s  z i jn  lu i ,  h or t ens ias  z i j n  dr i nk e bro e r s  e n 

p i o en en  p e s tkopp en ,  wa nt  b l o e i en :  h o  maar . 

SASKIA BOERMA
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 JACHTLUST
De Cistus

dieren optrekt,  gaat allerlei eigenschappen 

aan zijn tuinlievelingen toekennen. 

Viooltjes zi jn l ief,  rozen uitbundig 

enthousiast,  l igusters zi jn lui,  hortensia’s 

zi jn drinkebroers en pioenen pestkoppen, 

want bloeien: ho maar. Aan deze l i jst kan 

ik nu de goochelende Cistus 

toevoegen.

Deze plant, 

ook wel 

rotsroos genoemd, 

heeft – althans de variëteit ‘ ladanifer’  – 

prachtig tere, witte bloemen met een geel 

hart en rood-zwarte vlekken. 

Al minstens drie jaar geleden moet ik de 

Cistus veroverd hebben om hem daarna 

nooit meer terug te zien; hij  leek voorgoed 

verdwenen. Dat was niet onmogeli jk,  want 

Cistussen komen uit het Middellandse 

Zeegebied en zi jn bij  ons niet geheel 

winterhard. In mei ontdekte ik opeens 

een struikje met een heleboel knoppen, 

waarna die schitterende bloemen 

tevoorschijn kwamen. Het leek alsof deze 

Cistus uit de hoge hoed tevoorschijn was 

getoverd. Iemand vertelde me dat de 

Cistus de eerste jaren na aanplant eerst 

een wortelgestel ontwikkelt,  om daarna te 

gaan doen waarom ji j  deze schoonheid in 

je tuin wilde hebben: bloeien. 

In Zuid-Portugal schijn je in het late 

voorjaar op de rotswanden langs de kust 

vele bloeiende Cistussen te kunnen zien. 

Vanwege de olie zi jn er ‘Cistuswinners’  die 

met snoeimessen de velden langsgaan en 

takken afsnijden omdat daar geld mee te 

verdienen valt.  Dat is wel hard werken, 

want voor één l iter olie is maar l iefst 

duizend kilo plantmateriaal nodig.  Kijk 

dus niet raar op als je ziet dat je voor een 

flesje met 5 mili l iter,  15 euro neer moet 

tellen. 

De Cistus was al bij  de oude 

Plinius bekend. Zo schreef hij : 

‘Cistus moet naar wild en woesti jn ruiken. ’ 

Mijn Cistus hoeft maar één ding te doen: 

mij levenslang trouw bli jven door elk jaar 

voor een mooie reeks bloemen te 

zorgen.

Ten slotte: wie goed 

speurt,  kan in een    

    van de bloem-         

  perken van onze 

algemene tuin ook de Cistus ladanifer 

tegenkomen. Als hij  tenminste in de 

tussenliggende ti jd geen verdwijntruc 

heeft uitgehaald. 
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Tuinder Carrie weet van alles 
over eetbare bloemen. Doe er 
je voordeel mee deze zomer en 

verras medetuinders, familie of vrienden 
met heerlijke gerechten. En die bloemen 
erin? Die komen uit eigen tuin!

Veel zomerbloeiers zijn eetbaar. Wil 
je leuk voor de dag komen, gooi dan 
eens wat kleurrijke bloemen door je 
salade. Het mag hopelijk duidelijk zijn 
dat het hier om wilde bloemen gaat... 
Het boeketje van de markt kun je dus 
gewoon op tafel laten staan.                     

Madeliefje 
Gebruik de hele bloemen en het blad, 
ze smaken naar waterkers. Lekker op de 
boterham, in soep en of salade of maak 
er bloemenboter van.

Paardenbloem 
Gebruik de hele bloem en het blad. De 
bloem smaakt lichtzoet, het blad licht 

bitter. Bloemblaadjes gaan over de salade 
en het blad kan worden gebruikt als sla, 
ook wel bekend als molsla.

Fuchsia 
Gebruik de hele bloemen. Ze smaken 
licht fruitig met een friszure nasmaak. 
In de herfst kun je ook de bessen eten. 
Deze smaken naar kers en moeten 
 donkerpaars zijn voor je ze plukt.    

Papaver 
Gebruik de blaadjes,  ze smaken zacht en 
zoetig. Voor desserts of meerollen in de 
sushi.    

Viooltjes 
Gebruik de bloemblaadjes. De smaak is  
fluwelig en zoet met een  vleugje kaneel. 

Tulpen 
Gebruik de bloembladeren, ze zijn een 
beetje bitter en krokant en lijken wel wat 
op witlof.  

Roos 
Gebruik de blaadjes, ze smaken zoet en 
aromatisch. Eet de blaadjes zonder het 
onderste wit. Je kunt er rozenwater van 
maken of een lekkere jam. Zie hiervoor 
de twee recepten. Gebruik de hele 
 bloem, deze smaakt friszoetig.  In het 
najaar kun je de zaden oogsten. Zowel 
de witte als de bruine zijn eetbaar en 
smaken naar pijnboompitjes. Doe een 
papieren zak over uitgebloeide bloem
toppen met zaaddozen heen en vang zo 
alle zaden op

Springbalsemien 
Gebruik de hele bloem, deze smaakt 
friszoetig. In het najaar kun je de zaden 
oogsten. Zowel de witte als de bruine zijn 
eetbaar en smaken naar pijnboompitjes. 
Doe een papieren zak over uitgebloeide 
bloemtoppen met zaaddozen heen en 
vang zo de zaden op.               

Teunisbloem 
Gebruik de mooie gele bloemen, ze 
smaken licht citroenachtig, geschikt voor 
bijvoorbeeld fruitsalades.                

DE KRUIDERIJ
CARRIE VERHOEVEN

Eetbare Bloemen
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Komkommerkruid 
Gebruik de bloemen. De naam zegt het 
al; ze smaken heerlijk fris naar komkommer.                                                            

Passiebloem 
Deze buitenaards mooie bloem smaakt 
naar vanille, anijs en een vleugje bitter. 
Door al die verschillende smaken een 
opzichzelfstaande belevenis.    

Jasmijnbloemen 
Deze bloemen smaken zoet, lekker 
in thee of als finishing touch op een 
 dessert.                              

Begoniabloem 
Een verrassende friszure appelsmaak, kan 
zowel hartig als zoet worden gebruikt.              

Goudsbloem
Gebruik de hele bloem, ze hebben een 
zacht lichtzoete smaak. Geschikt als 

thee of toevoeging bij een zoet of hartig 
gerecht.

Oostindische kers 
Gebruik zowel de bloemen als de 
 blaadjes. Ze smaken pittig, radijsachtig. 
Lekker in salades of bij een stukje kaas.  

RECEPTEN
Zomerse zoetjes en  schoonheid: 

gesuikerde viooltjes                                                                                                                                       

Klop een eiwit los met een paar druppels 
rozenwater. Rozenwater maak je door 
geurige blaadjes in wat water te weken 
totdat de geur in het water is getrokken. 
Kwast hiermee over de droge viooltjes. 
Bestrooi ze licht met poedersuiker. Laat 
ze een nacht op vetvrij papier drogen. 
Bewaar ze in een blikje. 

Potje rozenjam                                                                                                    
Benodigdheden: pannetje, flinke hand 
geurige rozenblaadjes, gesteriliseerd 
jampotje, halfzoete geleisuiker.                      
Bedek de bodem van het pannetje met 

een laag rozenblaadjes. Doe er 1 dl water 
bij en laat het een nacht staan. Breng de 
volgende dag het water aan de kook met 
150 gram halfzoete geleisuiker. Blijf ro-
eren tot de suiker opgelost is en voeg er 
1 eetlepel citroensap bij. Dan doorkoken 
tot de jam dikker wordt: zo’n 3 minuten. 
Giet de jam over in een gesteriliseerde 
pot met deksel. Draai de pot 5 minuten 
ondersteboven om overtollige lucht te 
laten ontsnappen. Dan weer recht zetten 
en laten afkoelen. 

Rozenwater, een wondermiddel 

voor huid en haar    
Rozenwater hydrateert,  revitaliseert, 
voedt de huid en maakt deze glad 
en zacht. Het verzacht littekens 
en wordt gebruikt tegen acne en 
 eczeem. Het voedt en hydrateert 
ook het haar en is werkzaam bij 
een geïrriteerde hoofdhuid en roos.                                                                                                  
Benodigdheden: twee handen geurige 
rozenblaadjes, pannetje, gesteriliseerd 
flesje.                                     
Bedek de bodem van een pan met een 
laag sterk geurende rozenblaadjes. Nu 
zoveel water erbij tot deze onderstaan. 
Deksel erop en 20-30 minuten op een 
sudderplaatje. Laat alles trekken totdat 
alle kleur verdwenen is. Dan afkoelen, 
zeven en in je flesje gieten. Rozenwater 
kun je tot zeven dagen buiten en tot 
dertig dagen in de koelkast bewaren. 

Eetbare Bloemen
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BABS HOGENKAMP

BINNEN
IN ONS BUITEN

De tuin als 
vakantieplek

Martin van der Ven (72) en Huub 
Overgaag (64) zijn al heel lang een 
stel en getrouwd. Martin is van 
huis uit visual merchandiser/ stylist 
(modebranche), Huub is (arbeids)
rechtjurist en werkt nu weer parttime 
als bestuurder bij een pensioenfonds. 
Martin is (dus) meer van het tuinhuis 
en Huub van de tuin.

Hoe zijn jullie bij Ons Buiten 
terechtgekomen?
‘Hiervoor hadden we een zeilboot 
en eiland op de Westeinderplassen 
(Aalsmeer), maar hiervan hebben we 
afscheid genomen, gezien de afstand 

tot Amsterdam. Toch wilden we weer 
graag een buiten hebben met een 
tuin om te ontspannen. We had-
den ons op fietsafstand van ons huis 
georiënteerd, en ingeschreven bij Ons 
Buiten, het  Bijenpark en Lissabon in 
West. Door een tennisvriendin waren 
we  enthousiast geworden voor Ons 
Buiten. Het  Bijenpark en Lissabon 
liggen verder weg en leken minder 
 gezellig; het Bijenpark is heel klein-
schalig en er overnachten bijna geen 
mensen.

Najaar 2016 kregen we een aanbod 
voor het huisje aan de Wilhelminalaan. 

Door de ligging en mooi ingerichte 
tuin waren we direct enthousiast. 
Wij waren de gelukkigen! We hebben 
meteen veel geklust aan het huisje, 
zodat het goed bewoonbaar is en we 
hebben de tuin in het tweede jaar ook 
wat veranderd. Zo is er een rozenperk 
gekomen met dertien v erschillende 
 rozen. Ook het vijvertje is meer tot 
leven gekomen door een pompje 
dat voor zuurstofrijk water zorgt: nu 
zwemmen er goudvissen, kikkertjes 
en ander waterminnende diertjes in. 
Wel zorgt een reiger voor constante 
dreiging; een goed passend net moet 
deze dreiging kunnen wegnemen.’
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Wat zijn volgens jullie de voor- en 
nadelen van een tuin?
‘We zien eigenlijk geen nadelen. Als je van 
tuinieren houdt en er je ontspanning in 
vindt, dan is het alleen maar leuk. Wel moet 
je op tijd, en zeker in het voorjaar wanneer 
alles snel groeit en bloeit, meer tuinwerk 
verzetten. Planten die zich snel vermenig-
vuldigen en die we vaak onkruid noemen, 
moeten dan in toom gehouden worden. 
Anders verdwijnen door woekering andere 
planten. Een nadeel zou dus kunnen zijn 
dat je in het voorjaar niet al te lange tijd op 
vakantie kunt gaan. Maar wij beschouwen 
het op de tuin verblijven als op vakantie 
zijn, dus dat nadeel hebben we niet!’

Hoe ervaren jullie de werkbeurten?
‘De werkbeurten zijn voor ons een gezellig 
samenzijn; zo leer je ook andere mensen 
van het tuinpark kennen. Wij zijn dan met 
z’n tweeën en ieder vijf werkbeurten voelt 
niet als verplichtend, zeker niet als je vroeg 
in het voorjaar met de tuinbeurten begint. 
Maar met het klimmen der jaren kan het 
wel een verplichting worden, zeker nu de 
regels hierover aangescherpt zijn.’

Wat vinden jullie speciaal aan Ons 
Buiten?
‘Speciaal aan Ons Buiten is de ligging 
in de Oeverlanden; het begin van het 
groene hart van Holland gezien vanaf 
 Amsterdam. Dit unieke natuurstukje is echt 
heel  belangrijk voor het groene gebeuren. 

 Verder is  natuurlijk de rust speciaal, hoewel 
die door de festivals in het weekend  ook 
wel eens flink verpest kan worden. Vorig 
jaar zijn we midden in de nacht naar huis 
‘gevlucht’ vanwege de lawaaioverlast. Om 
03.00 uur in de nacht op de fiets door 
donker  Amsterdam, dat hadden we sinds 
heel veel jaren niet meer gedaan! Verder is 
de  diversiteit aan mensen op het park voor 
ons opvallend en aantrekkelijk.’

Tuinieren jullie natuurlijk?
‘We mogen wel zeggen: wij zijn heel 
milieubewust! Eigenlijk helpt de natuur 
zichzelf het beste. Als je de tuin inricht 
met  bijvoorbeeld veel bloeiende inheemse 
planten en struiken, dan komen de bijen, 
hommels, libellen en andere insecten, 
amfibieën en vogels vanzelf. We hebben 
zelfs een tijdje een egel als vaste be-
zoeker op de tuin gehad; heel nuttig als 
 natuurlijke opruimer van de naaktslakken. 
In het begin ben je geneigd bijvoorbeeld 
de luizen op de rozenknoppen met een 
natuurlijke  oplossing van groene zeep 
en spiritus te verdelgen, later ondervind 
je dat  bijvoorbeeld lieveheersbeestjes 

Een goed evenwicht creëren 

in de tuin is belangrijk, en 

dat kan altijd weer verand-

eren, net als het leven zelf…
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dat werk veel beter doen. Ze zijn er 
 alleen wat later dan de luizen. Een 
goed  evenwicht creëren in de tuin 
is belangrijk, en dat kan altijd weer 
 veranderen, net als het leven zelf…’

To wifi or not to wifi? 
‘Het is jammer dat er niet overal wifi 
is. Wij vinden niet dat je geen contact 
met de buitenwereld moet hebben op 
de tuin. We hebben onszelf in de hand 
wat betreft het gebruik van sociale 
media en het is bovendien handig voor 
werk.’

Wat is een leuke herinnering op 
Ons Buiten?
‘De mooie stille en warme avonden 
vorig jaar en dan vooral door de week, 
wanneer het lekker rustig is.’

Hebben jullie nog tips voor 
nieuwe tuinders?
‘Begin eerst aan je tuin en daarna aan 

het huisje - zeker wanneer je de tuin 
in het begin van het jaar krijgt. Het 
voorjaar geeft het meeste werk aan 
de tuin. Vraag verder aan je mentor of 
hij of zij je goed kan ondersteunen. En 
investeer in goed tuingereedschap, dat 
is het halve werk.’

Doen jullie mee aan activiteiten 
op het park?
‘Huub is vorig jaar mentor geworden 
en kan hierdoor zijn kennis aan 
 anderen overdragen. Bovendien is het 
een leuke manier om andere tuinders 
te leren kennen. Verder doen we 
 regelmatig mee met de bridgedrives 
die in de zomer worden georganiseerd.’
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Tentje Slapen
UIT DE

OUDE DOOS

2017



vraag het
 JOOP!

Joop en Riek Kuiper hebben nu zo’n tien jaar 
hun tuin in de Berthalaan en beleven daar veel 
plezier aan. Joop (84) was zes jaar lang op 
zaterdagochtend op de werf te vinden om het 
gereedschap voor de tuinbeurten uit te geven 
én te onderhouden. In deze nieuwe rubriek 
geeft hij tips over onderhoud en gebruik van 
tuingereedschappen. Heb je hier vragen over? 
Mail de redactie, dan stappen wij naar Joop 
voor een antwoord. Hieronder de eerste, wat 
algemenere, tips van Joop.

De meeste tuinders weten het 
wel, en toch zijn er klachten 
en vragen over diverse 
gereedschappen: botte bijlen, 
zagen, beitels - zowel voor hout 
als metaal - schroevendraaiers, 
boren en losse stelen van hamers 
en bijlen.

Oorzaak van deze makementen 
is vaak totale verwaarlozing of 
desinteresse in het onderhoud. 
Bijvoorbeeld na gebruik goed 

schoonmaken, af en toe schuren 
en invetten. Het gereedschap 
ziet er dan ook veel mooier uit...

Het slijpen van gereedschap is 
een kunst op zich, maar misschien 
kun je het eens aan een buur 
vragen. Kijk dan meteen hoe hij 
of zij het doet en vraag naar het 
hoe en waarom. En je kunt je 
gereedschap natuurlijk ook naar 
een slijpservice brengen. 

Maaimachines zijn toch een 
verhaal apart. Een goede 
instelling is belangrijk, maar het 
slijpen moet je aan een vakman/
vrouw overlaten. De leverancier 
of iemand op de tuin weet vast 
wel een adres. Zie ook de kaartjes 
bij dit artikel. Deze slijpers 
komen af en toe naar Ons Buiten 
en slijpen ter plekke. 

Het kan echt niet goedkoper, 
want de machine wordt 
gedemonteerd, schoongemaakt 
en de messen geslepen. Daarna 
moet de machine weer in elkaar 
gezet worden en afgesteld. Zelf 
kun je wel zorgen voor smering 
en schoonmaken. Gereedschap 
gaat dan veel langer mee
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Die verroeste heggenschaar! 
En hoe maak je hem weer 
bruikbaar...
Voorbereiding: 
Schuur- en smeermiddelen 
binnen handbereik houden. 
Stevige werkhandschoenen.

Verroeste heggenschaar uit 
elkaar halen (meestal met een 
vleugelmoer)
Er zijn diverse middelen om roest 
te verwijderen.
Inspuiten met bijvoorbeeld 
WD40, in laten trekken en roest 
wegschuren met schuurpapier, 
staalborstel of staalwol.
Bramen (oneffenheden aan het 
staal) met een natte wetsteen 
weg polijsten. Alleen aan de 
rechte kant. Dus niet aan het 

snijvlak. Deze moet als hij bot 
is door een specialist geslepen 
worden.

De houten handvatten schuren 
en in de beits of lak zetten. 
Nu kan de schaar weer in elkaar 
gezet worden. Beetje vet op 
het scharnierpunt en de bladen 
smeren. De heggenschaar is nu 
weer klaar voor gebruik...
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Ons
  Buiten

FOTOS: JEROEN SCHEELINGS
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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


