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

Beste tuinders,

In het herfstnummer van 2018 schreef ik dat wat mij betreft 
2019 net zo’n fijne zomer als die van 2018 mocht worden. 
En wat een mazzel, de voorzienigheid heeft hierin  voorzien, 
met een ‘beetje’ hulp van onze vrijwilligers. Wederom 
was het veelal prachtig weer en waren er vele mooie 
 evenementen. Dit jaar is er voor het eerst een herfstfair. 
Op dit moment weet ik nog niet hoe die verloopt, maar 
natuurlijk heb ik er alle vertrouwen in dat deze net zo 
geweldig wordt als alle andere feestelijkheden die de JOC en 
kantinecommissie organiseren. Ik heb er in ieder geval mijn 
vakantie aan aangepast om erbij te kunnen zijn.
Ondertussen vordert de bouw van de nieuwe winkel 
gestaag en uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat 
het nieuwe seizoen gestart wordt vanuit het dan nieuw 
opgeleverde gebouw. De opening wordt uiteraard op 
 gepaste wijze gevierd, let hiervoor op de nieuwsbrief! 
Ook dit staaltje vakmanschap wordt weer geheel door 
 vrijwilligers geleverd. 
Daar heb je haar weer, hoor ik jullie zeggen, maar het kan 
niet vaak genoeg benadrukt worden: zonder vrijwilligers 
kan Ons Buiten niet bestaan, zeker niet op de manier zoals 
wij dat graag zien. En aangezien iedereen steeds een jaartje 
ouder wordt, is jonge aanwas van harte gewenst.
Als je iets extra wil bijdragen aan ons mooie tuinpark - en 
dat kan echt al met een paar uurtjes - meld je dan bij het 
bestuur. Dan gaan we kijken wat je zou kunnen doen en 
geloof mij, er is meer dan genoeg om uit te kiezen. De 
 kantine kan soms nauwelijks open, omdat er niemand is 
voor achter de bar. Nou weet Fia met kunst- en vliegwerk 
meestal wel een oplossing te bedenken (vaak in de vorm 
van een extra bardienst van weer dezelfde mensen), maar 
er komt een moment dat de deuren van de kantine  gesloten 
moeten blijven, en hoe jammer zou dat zijn.  Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor de werkzaamheden waar wij ook  allemaal 
de voordelen van genieten, zoals het inleveren van uw 
huisvuilzak op zondag en het verwerken van alle door 
u aangeleverde bomen/takken en tuinafval. Als er geen 
mensen zijn die dat doen, kunt u straks alles meeslepen 
naar huis of het naar de Henk Sneevlietlaan brengen.

Mensen, wij zijn een vereniging en een vereniging kan niet 
zonder de inzet van haar leden. Dus kijk eens in je drukke 
agenda (want die hebben wij natuurlijk allemaal) of je 
ook een paar uurtjes mee kunt helpen om dit prachtige, 
 bijzondere stukje Amsterdam mooi en bijzonder te houden.

Hanneke Weber
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STRENGERE
TUINCONTROLES

De afgelopen maanden hoorde ik opeens 
verontwaardigde verhalen van tuinders 
die bij de tuincontroles een briefje op het 
raam van hun huisje gekregen hadden. 
Situaties die inmiddels soms al meer dan 
tien jaar bestaan, waren aangekaart om te 
verwijderen, te plaatsen of te veranderen. 
Het leek me wijs na te gaan wat er (in 
het afgelopen jaar) veranderd is, zodat 
iedereen (weer) op de hoogte is.

In het voorjaar van 2016 heeft het 
bestuur in een algemene leden
vergadering en nieuwsbrieven 
gewezen op de kwetsbare positie 
waarin de Amsterdamse volkstuinen 
zich bevinden. Voor Ons Buiten 
waren er eerst weer woningbouw
plannen en vervolgens andere 
bedreigingen, vanwege de  behoefte 
aan openbare recreatieruimte 
voor de naar één miljoen  inwoners 
 groeiende stad. In gesprekken 
met politici en ambtenaren van 
ons Stadsdeel over het voort
bestaan van de parken heeft het 
bestuur steeds gewezen  naast de 
 sociale functie die volkstuinparken 
vervullen-opdebijzondereflora
en fauna van de tuinparken en hun 
waardevolle biodiversiteit. 

Tuinpark veilig stellen
In een nieuwsbrief van juni 2018 
liet het bestuur weten dat het voor 
het voortbestaan van Ons Buiten 
van belang is om de bestaande 
regels van de Bond van Volks
tuinders beter te handhaven. Om 
ons voortbestaan als tuinpark veilig 
te stellen, moeten we ons echt 
kunnenprofilerenalsstukjestad
waar tuinliefhebbers iets bijzonders 

én bezienswaardig maken van hun 
buitenplaats.

Wie controleert er?
De tuincontroles werden altijd uit
gevoerd door Gerben van der Meer, 
samen met zijn vrouw  Anneke. Hij 
bereikte vorig jaar de respectabele 
leeftijd van 80. En het  systematisch 
aflopenvanhetheleparkenhet
bijhouden van de bijhorende 
 administratie is een zware klus. 
Niemand meldde zich om deze taak 
over te nemen. De  tuincontroles 
zijn vanaf mei van dit jaar  daarom 
 uitgevoerd door de groep  mentoren, 
die per tweetal meer dan honderd 
tuinen controleren. Ik heb een 
gesprek met drie van hen: Jochem 
Udo, Monique Hofman en Anna 
Vonk.

Anna laat mij het formulier zien waar 
de mentoren op controleren, zodat 
elk koppel dezelfde criteria hanteert 
waaraan de tuin moet voldoen. De 
meest voorkomende problemen 
die de mentoren tegenkomen, zijn 
een heg die geheel of gedeeltelijk 
ontbreekt, te hoge groene struiken 
of heggen, waardoor het  onmogelijk 
is een tuin in te kijken, onkruid, 

 bamboe, een ontbrekend tuin
nummer, en rommel rond het huisje. 

Weer op orde
Iedereen die een brief krijgt om 
zaken op zijn perceel aan te 
 passen of te verwijderen, heeft 
vier à vijf weken de tijd om de tuin 
in orde te maken. Daarna volgt er 
een  nacontrole. Op de algemene 
ledenvergadering van 18 mei jl. is 
besloten om boetes in  rekening te 
brengen voor ontbrekende tuin
nummers, takken die over het 
pad hangen, te hoge heggen, een 
 onverzorgd pad langs de heg en 
vanaf het pad zichtbare vuilnis, 
composthopen of rommel.
Andere aanwijzingen, zoals het 
 verwijderen van bamboe of  plaatsen 
van een heg, zullen bij het in 
 gebreke blijven, worden  uitgevoerd 
door de werkploeg, waarvan de 
kosten bij de  eigenaar in rekening 
worden gebracht. Uiteraard is er 
begrip voor als je door omstandig
heden een jaar niet genoeg tijd hebt 
om alles te doen. Maar je blijft te 
allen tijde  verantwoordelijk voor je 
tuin, en je zult dus zelf  hulptroepen 
moeten regelen om het werk 
 uiteindelijk te doen.

text LILY VAN DE VELDE
foto’s LISBETH ANKER



 OKTOBER 2019 | 5

Formulier voor de tuincontrole
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Afgelopen jaar  hebben 
veel mensen last 
gehad van de eiken-
processierups. Ook 

op Ons Buiten zaten nesten. 
Heel vervelend: de haartjes 
van de rups veroorzaken 
bultjes en jeuk, veel jeuk. 
Gelukkig vertelt Erik ons het 
een en ander over natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen.
Thaumetopoea processionea: 
eikenprocessierups en vlinder. 
 Afgelopen zomer was er een om 
niet snel te vergeten. Voor de 
tweede keer op rij was het in 
Nederland Zuid-Europees warm. 
En niet alleen hier, ook op IJsland, 
waar we met vakantie waren, was 
het buitensporig warm. Gletsjers 
daar smelten weg, al jaren lang. 

Dat geeft prachtige  watervallen, 
maar het is een keer op. Een 
vraag die je kunt stellen: hoe 
 reageert de natuur daarop? 
In Zuid-Europa bijvoorbeeld is 
ook prachtige natuur te vinden, 
met plant- en diersoorten die we 
van eerdere reizen kennen. Het 
 vliegend hert is een prachtige 
kever. De bijeneter is een vo-
gel die wat kleur betreft niet 
 onderdoet voor onze ijsvogels.  Als 
de natuurlijke omstandigheden 
het toelaten, komen allerhande 
soorten onze kant op. De kruipers 
langzamer dan de vliegers, tenzij 
ze een lift krijgen. Bijvoorbeeld 
met pot-en vijverplanten die we 
aanschaffen bij tuincentra en via 
internet.

NATUURLIJK 
TUINIEREN

ERIK HOOIJBERG

            ‘‘ Natuurlijke Bestrijding        
                van Oprukkende 
            P  laagdieren
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Fotograaf: Luc Hoogenstein
(bron: IVN.nl)
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Wereldreizigers op pad

De vlinder Thaumetopoea 
 processionea, op naam gebracht 
door Linnaeus in 1758, is ook 
een reiziger. De Latijnse naam 
verwijst naar de  wonderbaarlijke 
 processies die de  
rupsen 
ondernemen. 
Het betreft een 
nachtvlinder in 
de familie van 
de tand vlinders. 
Het imago, de 
vlinder dus, is 
grijs van kleur, heeft 
grote oogbollen en 
sprietige aanhangsels 
aan de kop waarmee 
geuren kunnen worden 
waargenomen. De vlinders 
zien er stoer uit en  vliegen van 
juli tot september rond. Niet veel 
tuinders zullen deze vlinder ooit 
hebben gezien, maar de rupsen 
zijn berucht. In eerste instantie is 
het best een geinig gezicht. Eiken-
processierupsen die achter elkaar 
aanlopen tot boven in de bomen 
om zich daar tegoed te doen aan 
het frisse groen van de eik. Ze zijn 
eenkennig en eten alleen het blad 
van de eik.

Kenmerken van vlinder en 

rups
De vlinderstichting meldt ons 
de volgende kenmerken van 
de vlinder. ”Voorvleugellengte: 
vrouwen 14-16 mm, mannen 
16-17 mm. Op de bruinachtige 
geelgrijze voorvleugel bevinden 
zich enkele zwartachtige, naar 
binnen toe versmallende dwars-
lijnen en een kleine onduidelijke 
middenstip in de vorm van een 
komma. De vleugelwortel is altijd 
opvallend lichter gekleurd. De 
dwarslijnen en banden op de 

voorvleugel  variëren sterk in kleur 
en  intensiteit.”
En de kenmerken van de rups. 

“Tot 23 mm; lichaam overdekt 
met lange, witachtige haren, die 
op roodachtige wratten staan 
 ingeplant; kleur van de lijn boven 
de spiracila blauwachtig grijs, 
daaronder groenachtig grijs; de 

segmenten 

vier tot twaalf hebben 
elk een fluweelachtige zwarte vlek 
op de rugzijde; kop zwartachtig 
bruin. De haren veroorzaken een 
bijzonder onaangename uitslag.”

Processies op Ons Buiten
De haren van de rupsen kunnen 
irritaties veroorzaken aan de blote 
huid, ogen en 
luchtwegen. Niet 
alleen bij mensen, 
maar ook bij 
 huisdieren. Het 
zijn vooral de 
kleine,  korte 
haartjes die 
de uitslag 
 veroorzaken. 
Vooral als de 
rupsen aan de 
wandel gaan, van 
mei tot begin 
juli. Maar ook de 
ondergroei van aangedane eiken 
kan nog lang last geven  vanwege 
gevallen haren.

Voor het jaar 1980 kwam de 
vlinder nauwelijks in Nederland 
voor. Wel in Midden- en Zuid 
 Europa oostwaarts tot Zuid-
Rusland en Voor-Azië. Vanaf 
1987 heeft het diertje zich goed 

 gevestigd in  Brabant 
 en Limburg en 

is inmiddels 
aan een stevige 
opmars bezig in 
heel Nederland. 

Niet alleen in 
de monocultuur 

van eikenbossen 
en eikenlanen. Ook 
 individuele eiken zoals 
op het tuinpark worden 

gevonden.

Wegzuigen en nader 

onderzoek
Valt daar nu niets aan te doen? 
Jazeker. Via de gemeente 
 Amsterdam zijn op ons tuinpark 
ruimploegen aan de gang geweest. 
In beschermende kleding  hebben 
die in aangedane tuinen de 
rupsen weggehaald met een soort 
grote stofzuiger. En er is onder-
zoek gedaan naar biologische 

 bestrijding. Niet in Amsterdam, 
maar in Westerveld. 
De website van ‘Nature Today’ 
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meldt daarover het volgende: “In 2018 is in de 
gemeente Westerveld (Drenthe) onder leiding 
van ‘de  Boermarke Wapserveen’, een lokale 
 overkoepelende  organisatie voor de  agrarische 
sector, het project ‘Natuurlijke bestrijding 
 eikenprocessierups’ gestart. Drie jaar lang wordt 
gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen 
zich ontwikkelt. Op alle locaties worden 64 
 eikenbomen gevolgd. De bomen zijn voor een 
groot deel halfwas bomen en verkeren in 
 dezelfde conditie.”

Natuurlijke bestrijding
In 2018 werden op de proeflocatie duizenden 
planten van tientallen soorten aangeplant om 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessie
rupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, 
 gaasvliegen en zweefvliegen. Ook werden er 
twintig nestkasten opgehangen voor vogels die 
insecten eten. Verder zijn er kasten voor vleer
muizen opgehangen en zijn in het vroege voorjaar 
kleine aantallen natuurlijke vijanden van de rups 
uitgezet om een opstartpopulatie te realiseren. 
Wat blijkt nu al in het tweede onderzoeksjaar? 
Dankzij de activiteiten van vogels als koolmezen, 
mussen, spreeuwen, pimpelmezen en insecten 
als de kleine poppenrover en zoogdieren als 
de grootoorvleermuis is de overlast van de 
eiken processierups met 80% verminderd ten 
 opzichte van de controlelocatie. Dat smaakt naar 
meer, ook voor ons tuinpark. Hang dus vooral 
veel nestkasten op voor vogels en vleermuizen 
en zorg voor een plantensoortenrijke onder
groei die roofinsecten aantrekt. Op die manier 
helpt u mee met natuurlijke bestrijding van de 
 eikenprocessierups.
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Voor meer informatie:
groen@onsbuiten.nl  en de websites van 

www.vlinderstichting.nl en 
www.naturetoday.com. 

Koolmees eet eikenprocessierups 
(bron: Bomenbelang.nl)

Thaumetopoea processionea; vlinder 
(bron: Vilda/Lars Soerink/Hechtonius op Wikimedia Commons)
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Anke en Ellie doen met plezier hun werkbeurten, 
maar eentje springt er echt uit. Ze mochten iets 
‘maken’ en dat vinden ze toch net wat leuker dan 
onkruid wieden of paden schoffelen, hoe nuttig ook.

‘Vorig jaar werden we op een zaterdagochtend 
 uitgenodigd om onder leiding van Jochem Udo en 
Erik Hooijberg samen met anderen een ijsvogelwand 
te bouwen. Ha, iets bouwen, daar hadden we zin in! 

We  maakten een talud met zand en boomstammen. 
Lekker scheppen, lekker stoer werk. Ook het doel 
sprak ons aan; we zijn enthousiaste vogelaars en 
 wilden graag een steentje bijdragen aan het lokken 
van de prachtige ijsvogel naar Ons Buiten.

Er heerste een goede sfeer, heel saamhorig.  Bioloog 
Erik vertelde ondertussen allerlei interessante 
 verhalen en we maakten kennis met een bijzonder 
Engels stel, dat alles in hun huisje zelf van hout 
maakt. We zijn heel benieuwd of de broedparen de  
ijsvogelwanden hebben ontdekt.  We horen ze wel af 
en toe, met hun hoge piep, overvliegen’. 

Toevoeging van Erik
Kijk daar word ik nu vrolijk van. Je neemt blijmoedige 
tuinders mee die van tevoren niet weten wat er gaat 
gebeuren. Het is hard werk; in dit geval gesleep met 
boomstammen en veel zand. 

De ijsvogel is een soort die in opkomst is. Er is meer 
aandacht voor en er worden her en der nieuwe 
broedgelegenheden aangebracht. In 2018 zijn de 
broedwanden op Ons Buiten aangelegd en in het 
vroegste  voorjaar van 2019 weer hersteld. Door 
 verzakking waren de nestkasten scheef komen te 
liggen. Ondanks al die aandacht heeft het niet  geleid 
tot een succesvol broedseizoen. 2018 was een 
slecht ijsvogeljaar. De aantallen zijn toen dramatisch 
gedaald en in 2019 nog niet voldoende hersteld. De 
ijsvogel wordt  gelukkig regelmatig gespot boven de 
sloten van Ons Buiten, dus wie weet volgend jaar …

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 

werkbeurten :
ervaringen  in 

woord  en  beeld

ARIEN DE JONG

MIJN BESTE BEURT
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KO O KKunst
LILY VAN DE VELDE

Het tuinseizoen zit er weer op en 

we zijn weer terug naar ons eigen 

huis en keuken. De temperatuur 

daalt en af en toe worstelen we 

ons we door flinke herfstbuien. 

Echt weer om een dampend 

bord soep of ovenschotel voor te 

 schotelen.

Als ik aan herfst denk, denk 

ik  meteen aan van die aardse 

 smaken: pompoenen, padden-

stoelen en kastanjes. Ik wil  jullie 

deze keer eens kennis laten  maken 

met de aardpeer! De  aardpeer is 

een knolgewas met een licht zoete 

en notige smaak. De witte of roze 

knollen verkleuren aan de lucht 

snel naar bruin. En wat nou leuk 

is - mocht je na het eten van deze 

recepten enthousiast worden en 

vaker aardpeer willen eten… Je 

kunt hem in je tuin planten. De 

aardpeer is namelijk familie van 

de zonnebloem en staat van de 

zomer tot soms in november vrolijk 

te bloeien (Helianthus tuberosa).

Eerlijkheidshalve moet ik wel 

zeggen dat het een woekerplant 

is, die al gauw een mooie oogst 

oplevert. Ik verwijs dan ook naar de 

site van ‘Diana’s mooie  moestuin’, 

waar je aanwijzingen vindt om de 

planten controleerbaar te houden. 

Je kunt ze bijvoorbeeld in potten 

of in kuipen telen. 
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Ovenschotel van snijbiet & 
aardpeer
4 personen | bereiden 45 min.

Deze ovenschotel is opgebouwd uit een laag 
gestoofde snijbiet, bedekt met schijfjes aardpeer. 
Het geheel blijft bij elkaar door de toevoeging van 
een liaison, oftewel een mengsel van room en 
eieren. Het schillen van de aardperen hoeft niet 
heel secuur - als er een schilletje achterblijft, is 
dat niet erg.
Verhit de oven voor op 190 graden. Zet een pan 
met ruim water op het vuur en breng aan de 
kook. Deze gebruik je voor het ontvellen van de 
 tomaten. Maak in het velletje van iedere tomaat 
een kruisje met behulp van een schep mes. 
Vul een bak met koud water. Laat de tomaten 
voorzichtig in het kokende water zakken en wacht 
30 seconden tot de velletjes loslaten. Schep 
de tomaten direct in de bak met koud water en 
verwijder met je hand de velletjes. Deze kun-
nen weg. Snijd de ontvelde tomaten in blokjes. 
Schil de aardperen, was in koud water en snijd in 
plakjes ongeveer een halve cm. Snijd de snijbiet 
in reepjes. Pers de knoflook uit.
Breng een pan met water aan de kook. Voeg 
wat zout toe. Kook de plakjes aardpeer in 8-10 
minuten beetgaar, giet af en laat iets afkoelen.
Verhit de helft van de olijfolie in een koeken-
pan en bak hierin de snijbiet enkele minuten tot 
deze geslonken is. Voeg hieraan de gedroogde 
 Italiaanse kruiden, knoflook en tomatenblokjes 
toe, laat 10 minuten zachtjes stoven.
Klop ondertussen de eieren los met de slagroom, 
voeg hieraan een flinke snuf zout en peper toe.
Vet een ovenschaal in met de resterende olijfolie 
om in te bakken.
Roer de plakjes aardpeer door het 
 ei-roommengsel.
Schep de snijbiet in de ovenschaal en rangschik 
hier de plakjes aardpeer gelijkmatig overheen. 
Overgiet de schotel met het ei-roommengsel dat 
in de kom achterblijft.
Bak de gratin in ongeveer 30-35 minuten 
 goudbruin.
Maak vlak voordat de gratin gaar is de rucola aan 
met olijfolie van goede kwaliteit.Verdeel de gratin 
in gelijke porties en serveer met een hand rucola.

800 gram aardpeer
4 eieren

1 zakje rucola
250 ml slagroom
200 gram snijbiet

een pond tomaten
gedroogde Italiaanse kruiden 

2 teentjes knoflook

Soep van aardperen
4 personen | bereiden 1 uur

Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil en 
was de aardperen en verdeel ze in stukjes van 
ongeveer 1 cm over een bakplaat. Snijd de ui ook 
in stukken van 1 cm en stop die samen met de 
knoflooktenen tussen de aardperen.
Bestrooi met grof zeezout en olijfolie, hussel even 
en schuif ze voor ongeveer 15 minuten de oven 
in. Of tot de aardperen bruin zijn en je er met een 
mesje makkelijk in prikt.
Laat de oven aan staan en verdeel de plakken 
prosciutto over een stuk bakpapier. Leg er nog 
een vel bakpapier op en zet er iets zwaars op 
(bijvoorbeeld een andere bakplaat, of een braad-
slee). Bak de ham in 6 tot 10 minuten knapperig 
in de oven.
Zet een soeppan op het vuur, voeg olijfolie toe en 
bak de gesnipperde ui en knoflook in 10 minuten 
zacht (ze mogen niet verkleuren!). Voeg de 
geroosterde aardperen, ui en knoflook toe samen 
met het takje tijm. Giet er net zoveel bouillon op 
tot de groenten onderstaan.
Laat de soep 10 minuten zachtjes koken en con-
troleer of de aardperen zó zacht zijn, dat ze bijna 
uit elkaar vallen. Doe dan de room erbij en zet het 
vuur hoog, tot de soep tegen de kook aan zit.
Zet het vuur uit, vis het takje tijm uit de pan en pu-
reer de soep helemaal glad. Je kunt ‘m eventueel 
nog zeven, maar dat hoeft niet.
Rooster de hazelnoten goudbruin in een droge 
koekenpan en hak ze in grove stukjes. Meng ze 
in een kommetje met een scheutje olijfolie en wat 
grof zeezout.
Dien de soep op met wat verkruimelde prosciutto 
en hazelnoten. Bestrooi tot slot met de achter-
gehouden tijmblaadjes.

800 gram aardpeer
2 uien (waarvan 

1 gesnipperd)
4 teentjes knoflook 

(waarvan 2 fijngehakt)
1 takje tijm + extra ter 

garnering
800 ml kippenbouillon

300 ml room
6 plakken prosciutto (of 

parmaham)



12 | OKTOBER 2019

LISBETH ANKER

APPELFLAPPEN

GROENTJESGROENTJES

Voor me staat een schaal met 
appelflappen.Maargeengewone
appelflappen!Nee,dezehebik
gemaaktvanappelsvanmijneigen
appelboompjes!Wiehadooitgedacht
dateraandiedwergboompjes

welzes
kiloenorme,overheerlijke,onaan
getasteappelenzoudengroeien?
Nou,iknietinelkgeval.Dathadik
echtnooitkunnenbedenken.
Datkomtdoordatikmezelfnietzo’n
helegoeietuindervind.Ikword
namelijkaltijdergzenuwachtigvan
alledingendieindetuingedaan
moetenworden.Zóveeldatikhet
nietmeeroverzie,kenjedat?En
watkrijgjedan?Wel,inmijngeval
krijgjedandatikhettuinpadga
schoffelen.Makkelijkwerk,direct
resultaat…heelfijn.Metandere
woorden:ikhebeenkeurigtuinpad
maarmijntuinzieternietuit.
Hoeleerjetuinierendan?‘Gewoon
beginnen’iseenhelegoeietip.

Durvenvallenenookweeropstaan.
Foutendurvenmaken.Hethelptook
datheelveelmensenmevertellen
datjenietechtietsverkeerdkunt
doen.Datalleswatjeteveelafknipt
heusooitwelweeraangroeit.Maar
ja,ondertussenwordtjetuinerniet
mooiervan.Dievanmijnietinelk
geval.
Iniedergeval:deappelshebik
gewassenenopgepoetstenzeliggen
nublinkendopeenschaal.Enikben
trotsopelkeappel!Trotsdatzehet
hebbengeredzondermijnhulp.Die
haddenzeblijkbaarnietnodigen
datishunreddinggeweest.Enwat
ikervanhebgeleerdisdatdenatuur
zoontzettendveelzelfkan.Datik
misschiennietzoontzettendmijn
bestmoetwillendoen,maarafentoe
gewooneenbeetjemoetbegeleiden,
ofhierendaarwatbijwerken.
Binnenkortgaikdeappelboompjes
snoeien…echtgeenideehoedat
moet.Maarmochtikvolgend
jaarweermeldingmakenvanzo’n
enormeschaalappels,danweten
julliedathetgoedisgegaan!
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Recept voor 6 heerlijke 
appelflappen

6 plakjes bladerdeeg
1 grote appel (ik gebruikte 
jonagold)
2 el suiker
1 el grove kaneelsuiker
1 tl kaneelpoeder
losgeklopt ei + extra 
kaneelsuiker
Schil de appel en snij deze in 
kleine blokjes. Doe de stukjes 
appel in een schaal en voeg de 
suiker, grove kaneelsuiker en 
kaneelpoeder toe. Roer goed door 
elkaar.

Verdeel de appel-kaneelvulling 
over de plakjes bladerdeeg, hou 
de randen vrij van de vulling. 
Vouw de flappen diagonaal dubbel 
en druk de randen met een vork 
goed dicht.

Smeer de appelflappen in met 
het losgeklopte ei en strooi er 
kaneelsuiker overheen.

Bak af in 15-18 minuten
op 200 graden.
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Gisteren speelde ik met mijn beste vriendin 
Knaartje in de speeltuin bij het 
Vroegop plein. Eerst gingen we 
samen op de schommel. Zo hard 
mogelijk. Op het hoogste punt 
sprongen we eraf en probeerden 
zo ver mogelijk in de zandbak te 
landen. Daar zag ik voor mijn 
voeten iets geels uit het zand 
steken. Wat was dat? 

Knaartje en ik groeven net zo 
lang,  totdat we het tevoorschijn 
konden  trekken. Het was een gele 
speelgoed auto. We wilden er graag 
in rijden, maar geen van ons beiden 
wilde duwen. Daar hebben we toen 
iets op bedacht.

We maakten een hoge berg van zand en 
daar duwden we de auto op. Ik wurmde me naar 
binnen. Het paste net. Knaar vroeg nog of ik wel mijn 
rijbewijs had, maar voor een speelgoedauto hoeft dat 
natuurlijk niet...

Knaartje sprong in de laadbak. We reden keihard 
naar beneden. We scheurden over het pad en toen 
dwars door de bosjes. Bij de rand van de sloot wilde ik 
 stoppen. Ik zocht met mijn voet naar de rem, maar die 
zat er helemaal niet in! 

Met een 
 keiharde plons kwamen we in de sloot terecht. We 
 kunnen goed zwemmen, maar we waren toch blij 
dat de eenden  Edgar en Emanuel voorbij kwamen 
 zwemmen. Boven op hun rug mochten gingen we naar 
de oever.  Kleddernat waren we, maar omdat het begon 
te  regenen, maakte het eigenlijk toch niets uit.

Kobus en Knaartje 
vliegen uit de bocht
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TEKST & BEELD BOUWINE POOL

KINDERPORTRET
Voornaam: Pelle
Leeftijd: 12
Groep: 1e klas SvPo 
Amsterdam
Lievelingsboek: Boy 7 
van Mirjam Mous
Lievelingsdier: panda

Leukste om te doen: 
skateboarden
Lievelingsplek op de tuin: 
de kantine
Dit koop ik in de kantine: 
snoep en kroketten

Pelle
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Kersvers
OP ONS BUITEN

Krina en Lutz zeilden meer dan dertig jaar over de 
wereldzeeën. Door omstandigheden moesten ze 

daarmee stoppen. De behoefte om buiten te zijn, bleef 
echter groot. Een vriendin had een tuin op Ons Buiten. 
Dat leek hun ook wel wat en ze schreven zich drie jaar 
geleden in. Ze waren snel aan de beurt. In september 

2018 streken ze neer in de Cornelialaan. 
Een tuin vol verrassingen.

We hebben een huisje!
Het is wel wat anders dan woeste baren en oneindige 
verten, maar Krina en Lutz genieten enorm van hun 
huisje en tuin. Krina vertelt: ‘Ik kan niet zo goed binnen 
zitten en hier zijn we de hele dag buiten. Dit park is zo 
mooi met al die kleine en verschillende huisjes en het 
is zo stil. 
Vorig jaar lagen we met de boot aan de steiger in de 
Nieuwe Meer toen Lutz zwaaiend met zijn telefoon 
aan kwam rennen. “We hebben een huisje!” riep hij. 
We zijn meteen gaan kijken en een week later hebben 
we de overdracht geregeld.  Er moest behoorlijk wat 
aan huis en tuin gedaan worden, maar gelukkig zijn we 
als voormalige etaleurs allebei handig en hebben we 
de tijd.’
Ze hebben elektriciteit aangelegd, een douche 
geplaatst, het toilet uitgebreid, kastjes en banken 
gemaakt en spiegels opgehangen voor het ruimtelijk 
effect. Nu zijn ze nog bezig met de vernieuwing van 
het houten terras, waarboven hopelijk volgend jaar 
een pergola met druivenbladeren verschijnt. Komende 
winter is de keuken aan de beurt.

De eetbare tuin
Wat Krina vooral (ook) aantrok, was zelfvoorzienend 
zijn. Een eetbare tuin leek haar geweldig. En wat 
dat betreft vielen ze hier met hun neus in de boter. 

Tekst: Arien de Jong
Fotografie: Babs Hogenkamp

WIE? KRINA (74) EN LUTZ (74) VAN DEN BOOM

WAAR? CORNELIALAAN
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‘We vielen van de ene verrassing in de 
andere. Er bleken allerlei vruchten- en 
notenbomen te staan. Kijk hier deze 
pruimenboom, met zoveel vruchten dat 
ik ze heb geweckt. Dat deed ik vroeger 
ook als we lange reizen maakten en we 
nog geen koelkast aan boord hadden. 
En hier een tamme kastanje, een 
vijgenboom, twee appelbomen, een 
perenboom en een abrikozenboom. En 
daar een Surinaamse komkommer, die 
zijn heel lekker. En een tamme kastanje, 
die onder de klimop tevoorschijn kwam. 
Misschien maken we volgend jaar zelf 
wijn. De moestuin is in de maak. We 
doen dit allemaal voor het eerst. Mijn 
enige ervaring was een tomatenplant 
op het balkon.’ 
Ze zoeken veel op, en als ze er niet uit 
komen, gebruikt Lutz een hele handige 
app waarop je kunt zien om welke plant 
het gaat. En uiteraard hebben ook Krina 
en Lutz veel aan hun tuinburen met 
meer ervaring. 

Orkanen
Ze vertellen  graag over hun reizen met 
hun zeiljacht van dertien meter lang. Lutz 
maakte op zijn 24ste de overstap van 
etaleur naar zeeman en was dan vaak 
lang weg. In 1975 besloten ze samen te 
gaan varen.  Lutz bleef vier maanden 
werken als kapitein op vrachtschepen in 

de Middellandse Zee. Zo hadden ze geld 
om de rest van het jaar te zeilen in onder 
andere het Caribisch gebied, Turkije en 
Noord- en Zuid-Amerika. Krina bleef 
dan op hun schip zuidelijk van Curaçao, 
omdat het dan rond de Middellandse 
Zee koud en regenachtig kon zijn. 

In de zomer gingen ze juist lager dan 
Granada varen, omdat er in dan in het 
Caribisch gebied veel zomerstormen 
woedden, orkanen boven windkracht 
12.  In Turkije hadden ze ook een tijd 
een charterbedrijf, varen met toeristen. 
Krina verdiende verder geld met het 
repareren van zeilen en later onder 
andere met het haken van bloemen. 
Er staat een prachtig voorbeeld van in 
hun huisje.  Ze vingen hun eigen vissen 
en Lutz schoot een keer een wild zwijn 
met pijl en boog in Turkije. Krina weckte 
het vlees en zo konden ze weer tijden 
vooruit. 

Maar nu dus op Ons Buiten waar ze 
nog een verrassing hadden. Toen ze 
een boom wilden snoeien, ontdekten 
ze daar een royaal en hoog bloeiende 
clematis. De clematis die ze zelf plantten, 
deed niets. En ze zijn nog even zoet 
met het afvoeren van bergen klimop. 
Om de twee weken brengen ze tien 
vuilniszakken weg...

Kijk hier deze pruimenboom, 

met zoveel vruchten dat ik 

ze heb geweckt. Dat deed 

ik vroeger ook als we lange 

reizen maakten en we nog 

geen koelkast aan boord 

hadden.



zeldzaam
   in het Wild
De lange zonnedauw is een 

 vleesetende plant. Ze eet kleine 

insecten zoals de simuliidae, ook 

wel kriebelmug genoemd. Deze 

mug verspreidt in Europa een 

 infectieziekte (schmallenbergviris) 

onder runderen, schapen en geiten. 

Een belangrijk plantje dus, om deze 

ziekte in toom te houden.

Op de bladeren zitten haartjes 

waar een kleverige substantie 

op zit. Deze ziet eruit als dauw

druppels. Wanneer een insect 

 hieraan blijft plakken, rolt het blad 

zich om het dier heen en scheidt 

het  verteringsenzymen af. Tijdens 

dit proces komt er onder andere 

stikstof vrij waar de plant zich mee 

voedt.

De lange zonnedauw is een zeer 

zeldzaam plantje dat  wettelijk 

wordt beschermd. Ze is een 

 inheemse plant en komt van nature 

voor in Europa, Noord Amerika en 

Japan. In Nederland komt ze  alleen 

nog voor in het Bargerveen, een 

 natuurgebied van Staatsbosbeheer 

in Drenthe. Ze groeit graag op 

hoogveen en op blauwgraslanden, 

maar door turfwinning, kunstmest 

en het verlagen van het gondwater

peil is er daar nog maar heel weinig 

van in Nederland. 

Maar er is hoop... Stichting 

 ‘Science4nature’ is een nieuw 

 initiatief, dat zich inzet voor het 

behoud van biodiversiteit door 

een combinatie van onderzoek en 

 actie. De stichting wil een prak

tische  bijdrage leveren aan de 

 ontwikkeling en het behoud van de 

natuur in Nederland en daarbuiten. 

Zo heeft projectleider Sheila Luijten 

vorig jaar in een kas in Amsterdam 

de lange zonnedauw flink vermeer

derd, om deze vervolgens weer uit 

te zetten in het Bargerveen.

BOUWINE POOL
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LANGE ZONNEDAUW close-up
(Drocera Anglica)
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Hortensia’s afknippen: pas na 
de winter
Tijdens een winterwandeling viel me 

op dat de verdorde bloemen van de 

hortensia’s waren afgeknipt. Zonde, 

want deze bloemen  beschermen 

de plant tegen vorstschade. 

 Hortensiatakken slaan vocht op dat 

’s winters kan bevriezen. Daar kan de 

plant goed tegen, als je hem maar niet 

knipt in de herfst. Want dan vriezen 

de snijwonden in, zodat de takken 

met bloemknoppen en al  afsterven. 

Eind maart, begin april is een 

goed  moment om 

de snoeischaar te 

 pakken. Wordt er nog 

nachtvorst voorspeld, 

wacht dan nog even. 

De knoppen die al 

vroeg uitlopen, kunnen 

anders bevriezen, bruin 

worden en alsnog afsterven.

Oogstrelende bessen in de 
winter
Met het naderen van de feestmaand 

maakt ook de tuin zich feestelijk op met 

vrolijke appeltjes, bottels en  bessen. 

Een groot deel van het jaar zijn de 

 vuurdoorn, lijsterbes, hulst en berberis 

onbeduidende heesters - in de winter 

zijn ze oogstrelende  besdragers. Ook 

sierappeltjes geven de tuin kleur na-

dat het blad gevallen is. Is sneeuw een 

probleem voor veel vogels, niet voor 

besseneters zoals merels en andere 

lijsters. Zij weten bessen onder een 

dikke sneeuwlaag op de takken ge-

makkelijk af te  plukken. Zo haal je met 

bessenstruiken ook vogels in je tuin.

Op een grote paddenstoel
Paddenstoelen zijn mooi én  nuttig. Ze 

helpen de bodem gezond te houden 

en sommige soorten leven  innig 

samen met planten en bomen. Je kunt 

paddenstoelen niet planten of zaaien; 

wel kun je ze lokken en  verwennen. 

De manier om  paddestoelen in de 

tuin te krijgen is de grond met rust 

te laten. Dode bladeren, twijgen, 

 plantenstengels en een gekapte boom 

laat je liggen, zodat er een vochtige, 

bedekte bodem ontstaat. Je kunt een 

pad van houtsnippers aanleggen; daar 

verschijnen in no-time elfenbankjes 

en zwavelkopjes op. Leg de snippers 

niet tussen bomen, want dat is nadelig 

voor de zwammen die in symbiose 

leven met die bomen.

Gras in de winter
Bij temperaturen boven de 6°C blijft 

het gras in het gazon groeien, zij het 

trager dan tijdens de rest van het jaar. 

Als het gras echt te lang staat, mag je 

het maaien in een week dat er geen 

nachtvorst wordt voorspeld, en dan 

ASTRID MOL

Tuintips
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alleen op een droge dag. Maai 

het gras in een hogere stand dan 

 tijdens de rest van het jaar. Zo zorg je 

ervoor dat mos niet je hele gazon in 

bezit neemt. Want tijdens de koudere 

maanden blijft mos wel doorgroeien.

Pompoenen
Pompoenen en sierfruit zijn in de 

 wintermaanden een welkome af

wisseling voor bloemen in een vaas. 

Je hebt er maandenlang plezier van, 

want in gedroogde toestand zijn de 

vruchten lang houdbaar. Let erop 

dat je voorzichtig met ze omspringt 

als je ze koopt bij bijvoorbeeld een 

 pluktuin, en ook tijdens het vervoer. 

Een kleine beschadiging zorgt  ervoor 

dat ze snel gaan rotten. Leg ze niet 

in de woonkamer, maar liever in een 

koele ruimte. De houdbaarheid is het 

beste als ze binnen liggen bij een 

 temperatuur van ongeveer 10 graden.

Dierenmanieren
Voor een diervriendelijke tuin laat je 

hier en daar een hoop bladeren liggen. 

Deze vormt een schuilplaats voor 

 insecten en egels. En die zijn  nuttig 

voor je tuin. Je zult zien dat je in het 

voorjaar veel minder last van slakken 

hebt, omdat egels graag slakken eten.

Echte overwinteraars zijn  koolmezen. 

In strenge winters komen er ook 

soortgenoten uit Scandinavië en 

OostEuropa hier op bezoek. Denk in 

de wintermaanden aan het bijvoeren 

van de vogels en 

het ophangen van 

nestkasten. Op die 

manier kun je genieten van hun zang 

en aanwezigheid en ze helpen jou om 

je tuin gezond te houden.

Voorjaarsbloeiers
Voor de eerste nachtvorst invalt, kun je 

voorjaarsbollen als tulpen,  narcissen, 

blauwe druifjes, sieruien, wintera

koniet, zomerklokje en  keizerskroon 

 planten. Deze bollen hebben kou nodig 

om later goed tot bloei komen. Er is 

een ezelsbruggetje om te onthouden 

hoe diep en hoe ver uit elkaar je 

bloembollen plant. Houd voor de 

 plantafstand drie keer de breedte van 

de bol aan, en houd voor het planten 

ook drie keer de hoogte van de bol 

aan. Tulpen van 5 centimeter moeten 

dus 15 centimeter diep 

en 15 cm uit elkaar 

worden geplant. Om 

bloembollen te helpen overwinteren, 

kun je de grond erboven bedekken 

met een laagje stro.

Overwinteren
In de koude maanden  verandert ons 

tuinhuis in een orangerie. Er is geen 

vuistregel wanneer de kuip planten naar 

binnen moeten.  Sommige  mediterrane 

planten zoals  laurier,  oleander en vijg 

hebben geen  probleem met nacht

vorst, maar  citrusboompjes moeten 

wel naar  binnen. Over het algemeen 

geldt dat je de planten niet te vroeg 

naar binnen moet halen. Een goede 

afharding is belangrijk en kou wordt in 

het najaar beter verdragen dan in het 

voorjaar. Door de lagere  temperaturen 

gaan de planten in rust. 

 Hierdoor daalt de behoefte 

aan water en hebben ze geen 

meststof meer nodig. Het is 

belangrijk dat de potgrond niet 

te nat is tijdens het winter verblijf. 

Een uitzondering is de oleander, 

deze moet wel regelmatig water 

krijgen.
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V eel families hebben 
tradities en dat soms 
al generaties lang. 

Mens-erger-je-nieten op 
oudjaarsavond, schaatsen 
op het Museumplein op 
tweede kerstdag, pyjamadag 
op de eerste dag van de 
zomervakantie, ontbijten 
op het strand op vaders 
verjaardag. Zo hadden 
wij vroeger thuis ook een 
traditie: mijn moeder nam 
haar kinderen op de laatste 

dag van de paasvakantie mee 
naar Artis. En we gingen niet 
vanwege de geboorte van een 
aap, olifantje of krokodil;  nee, 
in het voorjaar was de tuin zo 
mooi. 
Van de Artistuin uit mijn 
jeugd herinnerde ik me niets, 
maar toen we met onze eigen 
zoon voor het eerst naar 
Artis gingen, was dat in het 
voorjaar. Inderdaad staan 
dan tussen de verblijven veel 
bomen en struiken in bloei 

en de borders staan vol met 
voorjaarsbloemen en bollen. 
Mijn oog viel toen op een 
bijzonder ranke tulp, die op 
zó’n dunne steel stond, dat 
het een wonder was dat hij 
niet omviel. Alle leliebloemige 
tulpen zien er zo uit en voor de 
donkerrode variëteit ‘ lasting 
love’ val je al als een baksteen, 
als je die op een plaatje ziet.
Vier jaar later kregen we onze 
tuin op Ons Buiten. Het was 
voorjaar en er bloeiden heel 

 JACHTLUST
Dichtersnarcis

N a r c i s s e n  m o e t  j e  r e g e l m a t i g  b i j p l a n t e n ,  w a n t 
a l  z e g g e n  h u n  k w e k e r s  d a t  j e  e r  v e l e  j a r e n  p l e z i e r 
v a n  z u l t  h e b b e n ;  d e  e r v a r i n g  l e e r t  d a t  s o m m i g e 

z i c h  a l s  e e n -  o f  t w e e j a r i g e n  g e d r a g e n . 

SASKIA BOERMA
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veel wilde hyacinten, die met hun 
intense blauw voor veel lentevreugde 
zorgden. Er zullen ook wel narcissen 
gebloeid hebben, maar tulpen zag ik 
niet. Nou, dat zou het jaar daarop 

anders zijn. Toen ik in het najaar 
tegen mijn buurman Piet Broerse zei 
dat ik een flinke hoeveelheid tulpen 
zou gaan inslaan, zei hij vriendelijk 
maar duidelijk dat hij dat geen goed 
plan vond: die zouden allemaal door 
de muizen opgegeten worden. Dit 
leek me te getuigen van iets te veel 
Amsterdams pessimisme en dus gingen 
er zo’n vijftig tulpenbollen de grond 
in. Groot was de teleurstelling toen er 
daarvan in het voorjaar hooguit vijf 
tevoorschijn kwamen. Tja, dan moet je 
ook niet zo eigenwijs zijn en luisteren 
naar een echte kenner. De jaren na het 
tulpendebacle heb ik het bij narcissen, 
krokussen en sneeuwklokjes gehouden 
en nu hebben we vanaf februari tot in 
mei een mooie kleine Keukenhof, als ik 
een beetje mag overdrijven. 
Narcissen moet je regelmatig 
bijplanten, want al zeggen hun kwekers 
dat je er vele jaren plezier van zult 
hebben; de ervaring leert dat sommige 
zich als een- of tweejarigen gedragen. 
Misschien heeft dat te maken met de 
vochtige veengrond, waarin het in 
een kwakkelwinter met afwisselend 
vrieskou en natte regen niet goed 
toeven is als je een bol bent. 
Een paar jaar geleden zag ik in een 
bollencatalogus een foto van de narcis 

poeticus, ofwel de dichtersnarcis, 
afkomstig uit de bergweiden van 
Zuid-Europa. Vooral vanwege de 
naam bestelde ik daar wat bolletjes 
van. Het is een witte narcis met gele 

kroonbladen waarlangs een 
een dun oranje randje loopt. 
Diep in de bloem zie je – heel 
bijzonder – zwarte zaden.  Ook 
omdat deze narcis in het late 
voorjaar bloeit, leek hij me 
een leuke aanwinst. ‘Leuk’ 
bleek wat Engelsen noemen 
een ‘understatement’.  De 
dichtersnarcis is een beauty, 
om het Engels even aan te 
houden. Ik zou er zeker naar 
op jacht gegaan zijn als ik deze 
dichtersnarcis in Artis of de 
Keukenhof had gezien. Nu is hij 

min of meer per ongeluk in mijn 
tuin terechtgekomen en reken maar dat 
ik er mijn uiterste best voor zal doen 
hem daar elk jaar terug te kunnen zien.
In het voorjaar van 2020 moeten we 
beslist weer eens naar Artis; vast en 
zeker zien we daar wel weer grote 
groepen tulpen. Zouden daar dan 
helemaal geen muizen zijn?  
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Er is tegenwoordig veel  interesse 
voor natuurgeneeskunde en 
geneeskrachtige kruiden. 

 Genees krachtige kruiden zijn  voorlopers 
van onze huidige medicijnen en hun 
werking is vaak wetenschappelijk 
 aangetoond. Voor medicinale  doeleinden 
worden  kruiden dan ook nu nog volop 
gekweekt in bijvoorbeeld de Dr. Vogel-
tuinen. 

Geloof je niet zo in de werking van 
 kruiden, steek dan eens een stevige 
joint op of ga op avontuur met een 
 ayahuascatrip. Praten we daarna  verder. 
Of:  misschien eerst even verder lezen 
over wat  ayahuasca is... Ayahuasca 
is een thee die is samengesteld uit 
 diverse  kruiden uit de Amazone. Onder 
leiding van een sjamaan wordt deze 
thee traditioneel gebruikt door lokale 
indianenstammen. De thee veroorzaakt 
sterke hallucinaties en kan helend, maar 
ook beangstigend werken. Dergelijke 
’ceremonies’ worden ook in Nederland 
aangeboden.
Maar die exoten laten we vandaag even 
voor wat het is. In deze rubriek bespreek 
ik de huis-, tuin- en keukenkruiden: heel 
gewoon, maar ook volop geneeskrachtig.

Peterselie                                                                                                                                   
Peterselie is een sterke natuurlijke 
 antioxidant. Deze helpt je lichaam te 

ontgiften. Alle planten met antioxidanten 
werken mee om het lichaam gezond 
te houden en ziekten te voorkomen. 
 Kunstmatige antioxidanten  hebben 
helaas deze functie niet. Nieren 
worden  versterkt en schoongemaakt 
en  functioneren hierdoor beter. 
 Lichaamsonvriendelijke stoffen worden 
geforceerd het lichaam  te verlaten. 
Peterselie zit daarnaast boordevol 
 mineralen en vitaminen (met name ijzer) 
en kan zelfs bloedarmoede genezen. 
Het zuivert het bloed en houdt de 
aderen elastisch. Het werkt bij  doofheid 
en oorontstekingen. Het bevordert 
een goede spijsvertering - vandaar die 
garnering op je bord. Bij slechte adem 
op een struikje peterselie kauwen, 
verfrist de mond en maskeert ook een 
sterke knoflookgeur. Peterseliethee helpt 
hormonen in balans te brengen en werkt 
goed bij PMS.

Munt                                                                                                                                           
De meestgebruikte munt is aarmunt. 
Munt bevat een sterke etherische 

 menthololie die een brede  toepassing 
kent, onder andere in snoep en 
 tandpasta. Munt bevat vele mineralen 
en vitamine A,C,D en E. Het werkt 
 antibacterieel en ontstekingsremmend 
en bevat antioxidanten. Munt  bevordert 
een goede spijsvertering, geeft de maag 
rust en werkt bij winderigheid,  indigestie, 
diarree en een opgeblazen gevoel. 
 Aanrader is dus een kopje  muntthee 

na het avondeten. En  misselijkheid 
 verdwijnt, zodra je aan munt ruikt. 
 Hetzelfde kan voor sommige hoofdpijnen 
gelden. Wrijf eens een muntblad over je 
voorhoofd en neus, ter verlichting van 
hoofdpijn. Bij verkoudheid werkt het 
slijmoplossend; het doodt bacteriën en 
opent de luchtwegen. Munt werkt ook 
nog eens ontspannend; het stimuleert 
neurotransmitters om serotonine aan 
te maken, waardoor je van een kopje 
 muntthee een goed humeur krijgt.

Koriander
De een vindt het heerlijk, en de  ander 
vindt het niets. Koriander is wel een 
wonderkruid, want het is rijk aan 
 voedingsstoffen als zink, calcium, ijzer, 
fosfor, kalium, magnesium en vitamine 
A, B, C en K. Al met al een krachtig 
kruid dat stimulerend, krampstillend, 
vochtafdrijvend en bacteriedodend 
werkt. Het gaat slechte cholesterol 
tegen, bevordert de bloedsomloop en 
zuivert het bloed. Het houdt het hart 
gezond en vermindert de kans op een 
beroerte. Verder kan het  ondersteuning 
bieden bij diabetes, omdat het de 
 bloedsuikerspiegel en de functie van 
insuline reguleert en daarnaast de 
 alvleesklier stimuleert. 
Het bevordert gewichtsverlies, want 
het geeft langer een verzadigd gevoel, 
bevordert de opname van vitaminen 
en mineralen en voert vocht af. 
 Koriander bestrijdt salmonella en 
 andere  bacteriologische infecties 
door de  membranen van de bacterie 
te  vernietigen. Een bouilonnetje met 
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veel koriander is dan ook een wonder
middel bij griep, verkoudheid en zelfs 
bij reuma door de sterke antibacteriële 
en  ontstekingsremmende werking. Toch 
maar ’s proberen dan.  

 
Bieslook  
Bieslook zit bomvol antioxidanten, 
 vitaminen en mineralen  vooral  vitamine 
A. Het heeft dezelfde  medicinale 
 werking als knoflook, maar dan zonder 
de geur. Het bestrijdt vrije radicalen 
in het  lichaam die beschadigingen op 
 celniveau  veroorzaken en daarmee 
de weg  vrijmaken voor allerlei akelige 
 ziekten, zoals suiker, hart en  vaatziekten 
en bepaalde vormen van kanker. 
 Bieslook werkt ook bloeddruk verlagend. 
Het  bevordert de spijsvertering, is 
 eetlustopwekkend, vochtafdrijvend en 
breekt vet af. Het helpt daarnaast 
bij winderigheid en maagklachten.

 
Basilicum of koningskruid
Basilicum is rustgevend, kauw eens op 
een blaadje. Het werkt versterkend op 

het zenuwstelsel bij stress en angsten 
en geeft een geestelijke oppeppertje. 
Je kunt ook een blaadje fijnwrijven en 
de geur opsnuiven. Ook in basilicum zit 
een ruime hoeveelheid mineralen en 
vitaminen. Vooral veel ijzer, dus goed 
bij  bloedarmoede. Het werkt heilzaam 
bij artritis en reumatische klachten en 
 versterkt het immuunsysteem. Het 
is schimmelwerend en ontstekings
remmend. Naast rustgevend is basilicum 
ook slaapopwekkend. En handig: insecten 
blijven op afstand als je je insmeert met 
het sap van een (of meer) basilicum
blaadjes.

 

Salie
‘Wie in de meimaand salie eet, krijgt 
jaren bij de vleet.’ Dit oude spreek
woord zegt al genoeg over de heilzame 
werking van salie. Salie verhoogt de 
weerstand, is ontstekingsremmend, 
vermindert  depressiviteit en helpt bij 
overmatig  transpireren (twee kopjes per 
dag). Het is het aangewezen middel als 
 mondspoeling bij aften en zweertjes in 
de mond. Helpt bij tandvleesontsteking, 
bloedend  tandvlees, keelpijn, heesheid, 
 amandelontsteking, hoest en verkoud
heid. Salieblaadjes in melk gekookt, 
werken kalmerend en saliemelk is 
een uitstekend slaapmutsje.
 

Sellerie
Sellerie drijft vocht uit het lichaam en 
is daarom het aangewezen kruid om 
 vochtopeenhopingen te lijf te gaan. 
 Sellerie bevat veel antioxidanten, 
gaat constipatie tegen en is een 
 ontstekingsremmer. Het beschermt 
de  lever.  Bleekselderijsap haalt flink 
de bezem door je lijf. Heb je last van 
 insecten, smeer dan je huid in met 
een blaadje sellerie. Dit heeft dezelfde 
 werking als Deet, maar is (uiteraard) in 
het geheel niet giftig.
 
Rozemarijn
Behalve dat rozemarijn heerlijk ruikt, 
 verbetert dit kruid je bloedcircu
latie. Goed voor lever en nieren, het 
voert gifstoffen af die je hoofdpijn 
 kunnen  bezorgen. Door toevoeging 
van  rozemarijn verbeter je het vet 
in een gerecht beter en verbetert je 
de  spijsvertering. Het helpt ook bij 

 winderigheid, darm en maagkrampen. 
Het ondersteunt de  functie van het 
geheugen. Bij verkoudheid maakt het de 
luchtwegen open (stoombadje) en lost 
 slijm op. Ten slotte maakt  rozemarijnthee 
je vrolijk en  bevordert deze de 
 creativiteit.
 
Soep als ontbijt
Doe ’s gek en neem een kruidensoepje 
als ontbijt. Maak een bouillon van bij 
voorkeur miso en snipper ruim naar 
keuze bovenstaande kruiden in de soep. 
Miso is een gefermenteerde pasta van 
sojabonen met een goede  hoeveelheid 
vitamines, mineralen en heilzame 
 plantaardige stoffen. Een flinke boost 
bomvol mineralen en vitaminen om je 
dag energierijk te beginnen.

Geneeskrachtige Kruiden
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BABS HOGENKAMP

BINNEN
IN ONS BUITEN

Heerlijk de 
hele dag buiten

In elk nummer van Ons Buiten nemen 
we een kijkje binnen bij een van onze 
tuinders. Deze keer zijn we bij Merlin 
Baal. Zij heeft met haar man Jeroen 
een huisje en tuin aan de Hillegonda-
laan.

Waarom Ons Buiten?
‘We hebben sinds 2008 een tuinhuisje. 
Hiervoor hadden wij een seizoenplek 
op camping Bakkum. Dit was erg leuk 
toen de kinderen nog klein waren, maar 
naarmate ze ouder werden, wilden ze er 
steeds minder vaak mee naartoe. 
Mijn man en ik zijn toen in de buurt van 
ons huis in Amsterdam gaan rondkijken 
naar een tuinhuisje met als eis dat het 

dicht bij water zou zijn. Ik zag voor me 
dat er voor de kinderen een bootje zou 
komen en ik zou genieten van tuin en 
een glaasje wijn in het groen. Dat bootje 
is er nooit gekomen, maar de rest wel!
We hebben diverse parken bekeken, 
maar toen we Ons Buiten zagen, waren 
we meteen verkocht. We hebben na 
 inschrijving ongeveer twee jaar moeten 
wachten. Gelukkig konden we toen dit 
huisje overnemen.’

Wat is er zo speciaal aan Ons 
Buiten?
‘Ik vind het heerlijk dat ik de hele dag 
lekker buiten ben. Wel heb je hier ook 
hier buren en activiteiten waarbij het 
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toch wel handig is als je een beetje 
sociaal bent. We hebben met elkaar 
te maken, zoals bij de tuinbeurten en 
 andere activiteiten. In het begin moest 
ik daaraan wennen. Nu ik eraan gewend 
ben, kan ik het juist waarderen. 
Op het moment dat ik het 
park opkom, heeft de om-
geving en het groen een 
 rustgevende uitwerking op 
me. Zalig.’

Hoe ervaar je de 
werkbeurten?
‘Werkbeurten doen vond ik 
in het begin vooral een goede 
manier om mensen te leren 
 kennen. Daarbij wist ik ook niet veel 
van tuinieren, dus het was ook handig 
om daar tijdens de werkbeurten wat 
over te leren.
Dat laatste viel iets tegen, omdat het 
bij de  werkbeurten vaak om   opruim- 
en schoffelwerkzaamheden gaat.  Zeker 
niet onbelangrijk, maar niet direct 
 kennisvergrotend. Wel bouwde ik door 
de beurten een netwerk op, leerde  ik 
andere tuinders kennen en ontstond er 

uitwisseling van kennis.
Nu hebben we een eigen grasstukje dat 
we onderhouden. Dat vind ik erg fijn, 
omdat we naast onze drukke banen zelf 
de tijd kunnen kiezen om hieraan te 
werken.’ 

Wat doe je met je tuinafval?
‘Het liefste zou ik al mijn afval 
 composteren, al het afval  hergebruiken. 
Helaas is dit nog niet mogelijk, maar ik 
verdiep me er wel in en probeer zo veel 
mogelijk te composteren. Thuis  gebruik 

ik voor mijn  organische 
afval een ‘bokashi’. Dit is 
een in Japan  ontworpen 
 compacte en mooie 
keuken emmer waarin je 
je gft-afval op  natuurlijke 

manier snel en  efficiënt 
kunt  verwerken tot zeer 
vruchtbare compost.  [Hierin 
kun je ook  citrusschillen, 

 etensresten en brood doen, 
wat je niet op een  composthoop kunt 
 gooien, red.] Deze  compost kan ik dan 
later weer in de tuin gebruiken. 

Ik zou het liefste een composttoilet 
hebben. Maar ook een buitendouche 
staat op mijn verlanglijstje. Het is 
 gewoon zonde om al het herbruikbare 
organische afval weg te gooien en het 
niet-vervuilde water in het riool te 
 laten verdwijnen. 

Een tijd terug was ik in Goa, India, bij 
een ecologisch yogacentrum. Daar 
werd veel hergebruikt. Er was daar 
een composttoilet, we douchten met 
 regenwater et cetera. Sindsdien leeft 
dat idee bij me.’

Ik heb op het moment 

rucola, kruiden en ik heb 

ook rabarber gehad. 

Het vorige seizoen had ik 

heel veel courgette en 

erwten, doperwten. En niet 

te vergeten pepers! 
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Heb je nog wensen?
‘Het is jammer dat alleen rondom het 
clubgebouw bereik is. Wifi is tegen-
woordig erg belangrijk. Ik heb mijn 
 mobiel altijd bij me, maar om te  werken 
zou wifi handig zijn. Hierdoor zou ik 
nog meer van de tuin en het huisje 
 kunnen genieten. Ik zou dan wel eens 
een  langere tijd op de tuin kunnen 
 blijven. 
Ertegenover staat dat ik op de tuin 
juist níet met werk of internet bezig 
kan zijn... Maar ik vind het fijn als ik dat 
zelf kan bepalen. Ik heb begrepen dat 
de kosten erg hoog zijn, dus ik wacht 
het af.’

Wat is een leuk moment 
geweest sinds je op Ons 
Buiten zit?
‘We hebben het eerste seizoen iets 
bijzonders meegemaakt. Onze zoon 
 vierde in juni zijn verjaardag op de tuin. 
Er was toen een  bijenkolonie ontsnapt 
en die was in onze tuin onder de 

 magnoliaboom aangetroffen. 
De  kolonie was gigantisch groot. We 
 moesten er een imker bijhalen.  Gelukkig 
had de buurvrouw een kennis die imker 
was. Hij is gekomen en heeft de zwerm 
weggehaald. Het was heel apart om dat 
mee te maken.’

Welke tip heb je voor nieuwe 
tuinders?
‘Voor nieuwe tuinders heb ik een 
 advies. Doe het stap voor stap, maak 
alle jaargetijden eerst eens mee en kijk 
wat je tuin doet, wat er groeit en  bloeit. 
Ik ontdek, nu na jaren, nog steeds 
 nieuwe planten en struiken. Sommige 
lijken wel aan te komen vliegen. Wat 
sommigenmisschien ook wel doen.
Ik weet dat er nu ook mentoren zijn aan 
wie je aan gekoppeld wordt en die je op 
gang kunnen helpen. Dat was er in mijn 
begintijd nog niet, maar het lijkt me erg 
fijn om zo te beginnen.’

Verbouw je ook groente?
‘Ik heb een moestuin, maar daarvoor 
moet je veel op de tuin zijn. Iedere dag 
of om de dag toch wel even kijken. Ik 
heb op het moment rucola, kruiden en 
ik heb ook rabarber gehad. Het vorige 
seizoen had ik heel veel courgette en 
erwten, doperwten. En niet te vergeten 
pepers! Heel veel van die Spaanse 
 pepers. Ik heb nog genoeg in de vriezer 
voor jaren, echt waar.’

Waarom heb je geen 
zonnepanelen?
‘In het begin wilde ik zonnepanelen 
hebben, maar dat was eigenlijk meer 
om mijn kinderen naar de tuin te 
 ‘lokken’. Dat hoeft niet meer; ze komen 
toch wel. Met mooi weer komen ze om 
bij en met ons te barbecueën en soms 
komen ze met vrienden als wij er niet 
zijn. Ze blijven nooit slapen, dus die 
 zonnepanelen zijn van de baan. 

Samenvattend: we hebben het bij Ons 
Buiten erg naar onze zin en hopen nog 
vele jaren van het park en onze tuin te 
genieten.’

Ik ontdek, nu na jaren, nog 

steeds  nieuwe planten en 

struiken. Sommige lijken wel 

aan te komen vliegen. 
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Ook Ellen Paanen, tuin 253, weet dat het niet 

goed gaat met de bijen. Daarom was haar tuin 

dit seizoen voor de bij. Dat had allerlei positieve 

gevolgen. 

Het afgelopen seizoen wilde ik de tuin helemaal in 

dienst stellen van de bijen en andere fladderende 

volkjes. Wetende dat deze door uitsterving worden 

bedreigd, dacht ik: kom, laat ik nou eens dit jaar alles 

groeien wat groeien wil en bemoei je er maar verder 

niet (te veel) mee. Uiteraard wel volgens de regels 

van ons tuincomplex...

Dat werd een seizoen vol verrassingen en open

baringen. Ik vervulde de rol van toeschouwer, greep 

niet veel in  ook al zag ik dat sommige  opdringerige 

planten wedijverden om hun plekje op te eisen 

naar het zonlicht. Anders ben ik voornamelijk bezig 

met plantjes uit de grond trekken, en nu liet ik deze 

 activiteit helemaal los. Dat bleek een verstandige 

beslissing te zijn: bij het observeren van de tuin 

zag ik harmonie. Er ontstond een evenwicht tussen 

kwetsbare zachte plantjes die in hun groei naar het 

licht werden ondersteund door stevige stengels 

van andere planten en grassoorten. Dit zorgde voor 

een boeiend pallet aan diverse soorten 

 bloemen: groot en klein, teer en sterk, 

ieder met eigen ritme en levensduur.  

Waagde ik het me er toch mee te 

 bemoeien, door soms wat dorre  blaadjes 

weg te trekken in de tuin, dan werd 

ik onmiddellijk door een sterk gebrom van  bijen 

 gecorrigeerd. Het was net alsof zij me wilden 

 vertellen dat ik niet in hun territorium mocht komen. 

Zo’n grote reus verstoorde alleen maar de stille 

perfectie die inmiddels was ontstaan in mijn tuin. 

Hun tuin dan. Alleen mijn katertje Japie mocht in hun 

paradijs komen. Japie was één met de tuin.  

Tijdens een van mijn tuinbeurten ontmoette ik een 

vrouw in de late herfst van haar leven. Kwetsbaar en 

fragiel. Zij vertelde over haar kwetsbaarheid en de 

hulp die ze van mensen in haar naaste kring kreeg. 

Zijzelf gaf op haar beurt ook weer aandacht en hulp 

aan een buur, om zo met elkaar wat meer leefbaar

heid te creëren. Ik zag meteen de parallellen met 

mijn tuin. Ook al is er nu herfstschaduw in haar leven 

- er is nog steeds die schoonheid, de bloem van haar 

wezen. Juist die kwetsbaarheid, of deze nu van een 

plantje, mens of dier is, heeft iets ontwapenends. 

Kwetsbaarheid, in welke vorm dan ook, moet 

 ondersteund en gekoesterd worden, omdat zelfs het 

meest kwetsbare recht heeft op leven. Dat kun je 

 allemaal waarnemen in je eigen tuintje. 

Nu is het herfst, en we hebben de zaden 

 opgevangen van al dat moois van de bloemen.  

Keine  korreltjes met de belofte voor nieuw leven. 

Steeds weer krijgen we de kans om beter om 

te gaan met het meest kwetsbare. In ieder 

geval  kunnen we er allemaal onze leer uit 

trekken. 

DE BELOFTE
VOOR NIEUW LEVEN

ELLEN PAANEN

de 
Bijentoeschouwer
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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


