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

Beste tuinders,

Wat is dit jaar weer omgevlogen. We hadden veel 
mooie dagen, zowel qua weer als de leuke feest- en 
evenementendagen op het veld en in de zaal.
Bestuurlijk hebben we (weer) een paar stapjes gezet 
naar een zeker voortbestaan van Ons Buiten. Met 
aanpassingen zoals onze huurbaas die van ons 
 verlangt, maar zonder onze identiteit te verliezen. 
Best lastig, omdat wij allereerst het welzijn en 
 welbevinden van de bewoners van 447 tuinen hoog 
in het vaandel hebben staan. Anderzijds verlangt de 
groeiende stad ook van ons een bijdrage, in de vorm 
van het aanbieden van recreatiemogelijkheden. En 
dat blijft laveren.
Vooralsnog voldoen we met onze openstelling van de 
hekken aan de minimale eisen van de wethouder: in 
de zomer open en in de winter om 17.00 uur dicht. 
Wel hameren wij erop dat de veiligheid in dit  gebied 
verbeterd kan worden. ’s Nachts hebben wij de 
hondenbewaking uitgebreid: tijdens de  winterperiode 
komen de honden binnen de hekken en lopen zij 
rondes. In april en oktober (als er nog mensen slapen 
op de tuin) lopen zij uitsluitend langs de buitenzijde 
van de hekken. Het aantal inbraken is behoorlijk 
gedaald - volgens de rapportages is dit nog nooit zo 
laag geweest.
Steeds vaker stellen we onze evenementen open voor 
bezoekers van buiten, en dat is leuk: vers bloed is 
altijd welkom. Tuinkunst doet dat natuurlijk al twaalf 
jaar, en ook de herfstfair was een publiekstrekker. 
De bouw van het ‘ecohuisje’ bij de ingang van ons 
park moet ook een steentje bijdragen aan onze 
verbinding met de stad. Via een prijsvraag onder 
 studenten bouwkunde wordt er een ontwerp ge-
maakt. Het huisje moet circulair en duurzaam worden 
en komt ter beschikking aan bijvoorbeeld studenten 
die onderzoek doen naar bijzondere flora en fauna, 
een schrijver die in rust wil schrijven, of een ‘lopende 
patiënt’ die nog een laatste stuk herstel nodig heeft. 
Verder blijven we bezig met Koers 2025. Samen 
met onze buren van de Noordelijke Oeverlanden en  
twee projectleiders stellen wij een plan op om voor 
dit gebied een duurzame en passende oplossing te 
bedenken. Op pagina 14 in deze glossy vertel ik hier 
 uitgebreider over.
Ik wens iedereen een fijne winter. Wees van harte 
welkom op de nieuwjaarsreceptie en houd de 
 nieuwsbrief in de gaten voor mededelingen. Tot snel!
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REPORTAGE

Schatten uit het    
     STADSARCHIEF

Een van onze tuinders, Jos Wilcke, heeft op het Stadsarchief 
weer wat materiaal gevonden. In 1921 had J. B. Harmsen ook 
al het plan om de volkstuinencomplexen open te stellen voor 

iedereen. Hij had zelfs een heel ‘volkstuinwandelpark’ 
ontworpen aan de Zuidelijke Wandelweg. 

Ontwerp van de heer Harmsen voor een tuinpark 
en openbaar wandelpark ineen
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De Winkel     
         van S(ch)inkel

Tekst & foto’s LISBETH ANKER

Ik tref er twee heren 
die net bezig zijn hun 
 werkdag af te sluiten. 
Nadat ik mezelf heb 
voorgesteld, zeg ik dat 
ze het vast en zeker 
leuk vinden als er een 
artikel in de glossy 
 verschijnt over de 
 winkel. Hún winkel, zou 
je bijna kunnen zeggen! 
‘Nou nee, van mij hoeft 
dat eigenlijk niet,’ bromt 
Ab Mannaart. ‘Niet 
nodig,’ bitst Jan Kunst. 
Oeps. Andere tactiek, 
denk ik, en ik zet een 
luisterend oor op.

Ab en Jan zijn sinds 
vorig jaar november wekelijks 
twee tot vier dagen bezig met 
de bouw van de nieuwe  Winkel 
van Schinkel. Ze doen dat 
vooral met z’n tweetjes. Soms 
 hebben ze daar flink de balen 
van, en vandaag is het zo’n dag. 
‘Als dit zo doorgaat, dan is het 
echt niet voor april gefikst hoor. 
Wij maken hier de achterkant 
nog af, maar de rest, tsja, daar 
moet toch echt hulp bijkomen.’ 
Ze raken op dreef. ‘Er is zelfs 
over gesproken om betaalde 
krachten in te huren. Maar dan 

ontkom je natuurlijk ook niet aan 
een stijging van de contributie.’ 
Maar ze tonen ook begrip:  ‘We 
willen niemand iets verwijten. 
Niet iedereen heeft de tijd om 
hiernaartoe te rennen in spaar-
zame vrije uren. Anderen trek-
ken het fysiek niet meer. Maar 
ja, wat dan? Hoe moeten we het 
dan afkrijgen? Wij weten het ook 
niet hoor.’
Ab en Jan hebben het met 
name over de geschoolde 
 bouwjongens die op het park 
rondlopen. ‘Maar er zijn toch 
nog meer vrijwilligers?’ vraag 

Er gebeurt iets heel, heel moois aan de kop van het 
grote veld. Ruim een jaar geleden stond daar nog 
de oude Winkel van S(ch)inkel waar iedereen z’n 
 zaterdagse tuinboodschappen deed. Toen, op een 
dag, stond er niets meer. 

En nu, november 2019, staat er een prachtig, nieuw 
 gebouw dat bijna té mooi lijkt voor ons park. Dat 
gebouw is er natuurlijk niet vanzelf gekomen. Op 
een prachtige doordeweekse novemberdag besluit 
ik - onaangekondigd - eens binnen te lopen. 

 B e r e t r o t s  z i j n  z e , 
d at  z i e  i k  h e u s  w e l . 

E n  t e r e c h t .  Wa n t 
a l l e s  wat  k l a a r  i s , 
i s  t o t  i n  d e  p u n tj e s 
a f g e w e r k t  e n  z i e t 

e r u i t  a l s o f  g e e n 
g r o t e ,  b o z e  w o l f 

h e t  o o i t   o m v e r  z a l 
 k u n n e n   b l a z e n . 
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ik. ‘Weet je wat ’t is,’ zegt Frans. 
‘Als ze geen verstand van zaken 
hebben, dan moeten we er nóg 
de hele middag bijstaan. Dat 
kost net zoveel tijd en energie.’ 
Ik begrijp hun frustratie.  Niets 
ergers dan boos zijn, maar 
 niemand de schuld kunnen 
geven. En loslaten is natuurlijk 
ook een kunst.

Beetje bij beetje klaart de 
lucht en de mannen leiden 
me rond. Beretrots zijn ze, dat 
zie ik heus wel. En terecht. 
Want alles wat klaar is, is tot in 
de puntjes afgewerkt en ziet 
eruit alsof geen grote, boze 
wolf het ooit omver zal kun-
nen blazen. De winkel beneden 
is enorm groot en goed voor 
flink wat opslag. Een robuuste 
trap leidt naar de bovenverdie-
ping die aangenaam ruim en 

licht is, met  uitzicht over het 
grote veld, dubbele  beglazing 
en  state-of-the-art-zonwering. 
Niets zal hier straks een  stevige 
bestuurs vergadering of een 
gezellige knutselavond in de 
weg staan. Ik ben onder de 
 indruk. Deze mannen hebben 
een enorme prestatie geleverd 
en ik voorzie intensief gebruik 
van deze fijne, multifunctionele 
plek. 

‘Maar eh… hoe zit het met die 
troep die hier ligt?’ vraag ik, 
wijzend naar  stukken hout, 
 plastic en ander  bouwafval. 
Opnieuw gaat het van 
 brommerdebrom: ‘Dát is 
nou een goed voorbeeld 
van  dingen die ons zoveel 
extra tijd kosten.’ Daarom 
besluit ik ter plekke om de 
 eerstvolgende  zaterdagochtend 

de  hockeypartij van mijn dochter 
eens te laten voor wat het is. 
Ik ga de Winkel van Schinkel 
opruimen. 
Wanneer ik op zaterdag aankom, 
is schilder Marcel al fluitend aan 
het werk. Hij  constateert een 
lekkage en binnen vijf  minuten 
zijn René en Rinus er om 
poolshoogte te nemen. Buiten 
in de stromende regen zijn 
een mannetje of tien in de weer 
met een elektriciteitskabel. Het 
begint me te dagen. Ab en Jan 
staan er niet helemaal alleen 
voor. Het is gewoon zo dat er op 
een plek als Ons Buiten nooit 
handen genoeg zijn.

Praktische informatie

De Winkel van S(ch)inkel wordt 
gerund door Saskia Heins en Ton 
Groeneveld. Zij zijn in de  winkel 
aanwezig voor de verkoop, en 
regelen de aanvoer van de  spullen 
die worden verkocht. Momenteel 
zijn dat bijvoorbeeld  gasflessen, 
aarde en boomschors, maar de 
kans is groot dat het assorti-
ment volgend jaar wordt uit-
gebreid met bijvoorbeeld klein 
 tuingereedschap, biologische 
zaden etc. Als je vragen hebt voor 
Saskia of Ton, dan kun je hen 
 opzoeken in de winkel of contact 
met hen opnemen via 
secretariaat@ons-buiten.nl.

OPENINGSTIJDEN
Gedurende het seizoen 

(april t/m september) is de 
Winkel van S(ch)inkel elke 
 zaterdag geopend tussen  

10-12 uur en elke donderdag-
avond tussen 19-20.30 uur.

Buiten het seizoen is de 
winkel geopend op elke laatste 

zaterdag van de maand 
tussen 10 en 12 uur. 

In december en januari is de 
winkel gesloten.

De algemene ledenvergadering
EEN KORT VERSLAG

SASKIA BOERMA & SONJA BIJENHOF

De alv van 30 november 2019

Ruud van Buren presenteerde 
tijdens de alv van 30 november de 
 uitkomsten van de enquête die onder 
de tuinders is gehouden. Er  kwamen 
uiteenlopende voorstellen uit, waar 
we mee verder kunnen - mits er 
 genoeg draagkracht is natuurlijk…
In de lenteglossy komen we graag 
op deze voorstellen terug. Maar daar 
heeft de redactie even tijd voor nodig, 
en we willen deze winterglossy graag 
voor Kerstmis op de mat van de 
tuinders hebben! 
Daarom beperken we ons hier 
tot onze twee nieuwe leden van 
 verdienste. Dit zijn Arie van 
 Schooneveld en Win Bovenlander. 
Zij hebben een beeldje, oorkonde en 
bloemen ontvangen.

Arie is van 1975 tot 2017 secretaris 
van de  Bouwcommissie geweest. Dat 
betekende dat hij alle  administratie 
rond taxaties en  overdrachten deed. 
Ook maakte hij de tekeningen voor 
nieuw te  bouwen tuinhuisjes en 
schuurtjes. Aan  zittende tuinders gaf 
hij advies over verbeteringen aan 
hun huisje. Arie ging ook vaak met 
zijn auto  bouwmaterialen ophalen. 
Eén keer kostte hem dat een veer 
van zijn auto, omdat hij zo ontzettend 
veel zware spullen aan het vervoeren 
was. Uiteraard heeft het bestuur deze 
vergoed…
We tekenen de mooie verhalen van 
Arie graag nog eens uitvoerig op voor 

de glossy!
Wim Bovenlander is 25 jaar lid 
 geweest van de Verfraaiings-
commissie. 

Die tijd was hij - gedurende tien 
maanden van het jaar - bijna altijd 
op zaterdagochtend aanwezig als 
coördinator van de tuinbeurten. Het 
is natuurlijk ongelooflijk dat hij dat zo 
lang zo’n 42 zaterdagochtenden per 
jaar gedaan heeft. 
Uiteraard hoorde daar ook een 
duidelijke administratie bij: wanneer 
een tuinder zijn werkbeurt verricht en 
met hoeveel personen. Ook maakte 
Wim nieuwe lijsten en de kaarten 
om deze werkzaamheden te kunnen 
begeleiden.
De tuinbeurten houden veel 
 werkzaamheden in: hulp v erlenen in 
de kantine en in de winkel,  onderhoud 
van de kaboutertuin, banken en 
bruggen schoonmaken, verwijderen 
van bramen, japanse  duizendknoop, 
bamboe en berenklauw, 
 springbalsemien et cetera. Natuurlijk 
ook hakselen en wilgentenen knippen 
en daar weer hekwerken van maken.
Wim: ‘Denk verder aan het onder-
houd aan paden en slootkanten, 
zoals graskanten snijden en 
s choffelen. Tevens moeten tuinen  
die onverkoopbaar zijn, leeggehaald 
worden, zodat zij er weer een beetje 
netjes eruitzien.
Verder verlenen wij assistentie aan 
de medewerker van de moestuin en 
projecten in samenwerking met Erik 
Hooijberg, zoals ijsvogelwanden 
maken, een vogeleiland opknappen, 
bloemperken aanleggen et cetera…’

Als coördinator regelde Wim ook 
de hulp aan 70-plussers, zoals 
 grasmaaien, heg knippen en het pad 
schoffelen. En in het najaar baggeren 
van de sloot. Ook begeleidde Wim 
tuinders die een grasstukje onder-
houden. 
Nog steeds assisteert Wim de 
 ‘groenman’ van de  taxatiecommissie, 
Fred Artmanni, en dat blijft hij 
 voorlopig doen. Fred taxeert tuinen 
die in de verkoop gaan. 
Wim was in zijn werkende leven 
planner in een cosmeticafabriek. Hij 
had het dan ook niet nodig om als 
tuinbeurtencoördinator de ‘directeur’ 
uit te hangen. Dat hoor en lees je 
namelijk wel eens: dat de ‘bazen’ op 
de volkstuinparken op hun werk de 
ondergeschikten zijn, waardoor ze 
als volkstuinfunctionaris graag de 
baas spelen over de tuinders. Wim 
is als tuinbeurtcoördinator altijd de 
 vriendelijkheid zelve geweest.
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In dit winternummer plaatsen 
we een impressie van Ellen 
Paanen van de nieuwjaars-
receptie van 2019. 

Volgens de regels start het 
 tuinseizoen op 1 april, maar 
eigenlijk start het tuingebeuren 
al veel eerder. En wel vanaf de 
 nieuwjaarsreceptie in de kantine 
van ons tuinpark, heb ik gemerkt. 
Op 6 januari was ik aanwezig en 
ik viel van de ene verbazing in 
de andere. Wat was de receptie 
geweldig! Ik trof er alleen weinig 
‘nieuwe’ en   jongere tuinders. Een 
gemiste kans vond ik - daarom 
schrijf ik nu deze impressie.
Wat was er dan zo bijzonder aan, 
vraag je je misschien af. Ten 
eerste de hele organisatie: de 
vrijwilligers hadden enorm hun 
best gedaan. Dat zag en voelde 
ik. Bij de entree stond een mooi 
gedekte tafel, met daarop schalen 
vol ijsblokjes waarin de flessen 
champagne heerlijk koel lagen 

te wachten om opengetrokken te 
worden. Dat gebeurde uiteraard 
ook. 
We werden welkom geheten door 
enkele bestuursleden die ons 

 meteen een glas overhandigden. 
Het glas ging vergezeld met de 
beste wensen voor het nieuwe 
jaar. Met het glas champagne in 
de hand betraden we  vervolgens 
de ruimte waar de receptie 
plaatsvond. Deze was sfeervol 
versierd en de verlichting was 
zacht. 
Aan alles, maar dan ook aan 
 alles was gedacht. Zo was er 
een zanger die voor muziek 
zorgde waar ook op gedanst 
werd. Mensen liepen rond met 
de  heerlijkste hapjes. Iedereen 
was vrolijk gekleed en zocht een 
tafeltje op waar je met elkaar 
kon praten, of ging de  dansvloer 
op. Hanneke Weber sprak een 
welkomstwoord: ze wenste 
 iedereen een heel mooi jaar toe – 

daar werd op geproost. 
De vrijwilligers in de keuken van 
de kantine hadden het druk. Ze 
waren met schorten voor aan het 
bakken en enkele dames  maakten 

er vervolgens de heerlijkste kleine 
gerechtjes van. Je proefde de 
aandacht die hieraan besteed 
was.
Ik hoop bij een volgende nieuw-
jaarsreceptie van ons tuinpark 
 zeker weer aanwezig te  mogen 
zijn. Het vrolijke gevoel dat 
mensen zoiets leuks kunnen 
neerzetten voor andere tuinleden 
is mij lang bijgebleven. En dat 
maakte de ervaring in zekere 
zin bijzonder. Waar kom je dat 
 tegenwoordig nog tegen?
Dus: mocht je in een winterdip zijn 
blijven hangen, kom dan gewoon 
naar de nieuwjaarsreceptie! En 
ook zonder winterdip ben je van 
harte welkom...

De nieuwjaarsreceptie!
KOM OOK EENS NAAR

ELLEN PAANEN

Harry stuurde een mail na het lezen van ‘Mijn beste 
beurt’ in het vorige nummer, over Ellie en Anke die 
iets mochten ‘maken’. Letterlijk geldt dat niet voor 
één van zijn betere beurten, want planten maken 
zichzelf, geholpen door de elementen. Toch gaf en 
geeft het hem voldoening dat hij nog dagelijks van 
het resultaat van die ene beurt kan genieten.

‘Het was mijn eerste beurt, lang geleden in oktober, 
en ik had geen idee wat me te wachten stond. De 
fietstocht door de stille stad en langs de Nieuwe 
Meer, waarover mistflarden hingen, was in ieder 
geval een goed begin. Op het tuinpark rook het al 
een beetje herfstachtig en op het terras zaten  allerlei 
verschillende types in het najaarszonnetje koffie te 
drinken. Ik schoof aan en maakte kennis met een 
aantal tuinders die me alvast wat vertelden over de 
gang van zaken op deze zaterdagochtenden. 

Ik werd ingedeeld in een ‘ploegje’ en we liepen 
samen naar de werf om gereedschappen te ha-
len. Wat hadden we nodig? Scheppen, schepjes en 
 emmers, de rest zouden we later horen. We moesten 

ons in ieder geval vervoegen op de rand van het 
grote veld op de hoek tegenover de werf. Daar lag 
een berg jonge rodondendronplantjes. We  begrepen 
wat de bedoeling was: kuiltjes graven, vol water 
gieten, babyrodondendron erin, aarde erbij en aan-
stampen. 

Na een beetje een chaotisch begin besloten 
we om er wat meer systeem in te brengen. We 
 organiseerden een ketting en kregen er steeds meer 
lol in om steeds efficiënter te werken. En efficiëntie 
is één, maar werkplezier moest ook meetellen. Dus 
werden de verschillende schakels in de ketting om 
het kwartier afgewisseld. Een geoliede machine met 
een prettig ritme, constateerden we tevreden. 

De plantjes zijn inmiddels uitgegroeid tot een bos, 
dat elk jaar weelderig bloeit. Ik voel me altijd een 
beetje trots als ik er langs fiets. Hierna volgden 
 natuurlijk nog vele tientallen beurten met allerlei 
klussen, maar deze eerste was toch een van de 
 leukste, besefte ik pas achteraf.’

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

Nu ik dit schrijf, gaan we na het 

 verzetten van de klok, met lange 

avonden, langzamerhand  richting 

feestdagen. In mijn jeugd begon 

die periode volgens mij veel later, 

maar nu liggen de pepernoten en 

  chocoladeletters in oktober al in de 

winkels. De feestverlichting wordt in 

de winkelstraten opgehangen en je 

kunt de stad niet doorfietsen zonder 

oliebollengeur op te snuiven.

Ik kijk in dit jaargetijde altijd uit naar 

de komst van de cranberry’s in de 

 schappen. Zodra de bakjes in de 

 supermarkt verschijnen, ga ik  compote 

 maken. Ik vul er glazen potten of 

Tupperwarebakjes mee, zodat ik er 

 feestelijk een goedgevulde lepel uit 

kan scheppen: ’s ochtends bij het 

 ontbijt door de yoghurt of havermout 

of ’s avonds, als toevoeging bij wild of 

stoofvlees.

Op de een of andere manier ben ik 

reuze gehecht aan de verschillende 

seizoenen en kan ik me er echt op 

verheugen. Het hebben van een tuin 

heeft er ook zeker aan bijgedragen dat 

gevoel nog eens te versterken. Ik wens 

een ieder hele gezellige f eestdagen 

toe, waarbij wellicht de volgende 

 recepten van pas komen. Een heel 

gelukkig begin van het nieuwe jaar 

en voordat je het weet, kijk je alweer 

uit naar de eerste tekenen van een 

 naderend voorjaar!

Gevulde appeltjes met kaneel uit de oven
Bereidingstijd 30 minuten

Oven voorverwarmen op 200 graden.
Appels wassen en in de breedte doormidden snijden. 
Klokhuis voorzichtig verwijderen. 
Mengsel maken van suiker en kaneel en de appels met de 
gesneden randen hierin dopen. Holtes vullen met cranberry-
compote. Appeltjes in de ovenschaal zetten en ongeveer 20 
minuten bakken in het midden van een voorverwarmde oven.

Bovenstaande compote is ook heerlijk als dessert, bijvoorbeeld 
met yoghurtroom.

kleine appels, liefst Elstar
suiker & kaneel

cranberrycompote

Cranberrycompote
Bereidingstijd 20 minuten

Verwijder met een dunschiller in lange repen de schil 
van de sinaasappel (maar niet het witte gedeelte).
Doe deze schilletjes samen met het water, sinaasappelsap, 
suiker en kaneelstokje in een pan. Zet de pan op het vuur en 
breng aan de kook en roer even door. Voeg dan de cranberry’s 
toe.
Blijf roeren tot de bessen zijn opengeknapt en het geheel een 
soort geleiachtige substantie wordt. Dit duurt bij mij ongeveer 
8-10 minuten.
Verwijder de schilletjes van de sinaasappel en het kaneelstokje 
(als je van die dunne sliertjes sinaasappel hebt geraspt, dan 
kunnen ze er gewoon inblijven). Giet de cranberrycompote in 
schone (uitgekookte) glazen potten en draai de deksel erop. 
Laat volledig afkoelen. 
Bewaren
Ongeopend kun je de compote zo tot wel een jaar in de kast 
bewaren. Na openen bewaar je de compote in de koelkast, dan 
blijft hij één tot twee weken goed.
*Voeg de suiker naar smaak toe. Met 100 gram is de compote 
iets bitterder, maar als je deze verwerkt in andere recepten, 
merk je daar helemaal niets van. Als je de compote als topping 
of smeersel wilt gebruiken, raad ik aan om wel 150 gram suiker 
te gebruiken.

340 gr cranberry’s
100 ml water

50 ml sinaasappelsap
100-150 gram suiker*

schil halve sinaasappel
1 kaneelstokje

Yoghurtroom
4 personen, 5 minuten + 2 uur koelkast

Klop de slagroom voor de yoghurtroom 
tot er fijne pieken ontstaan en spatel 
de yoghurt erdoor. Doe in een kom 
en strooi de basterdsuiker erover. 
Zet afgedekt 2 uur in de koelkast

250 ml slagroom
250 ml yoghurt

125 gr lichtbruine 
basterdsuiker

Je kunt deze  heerlijke 

wintercompote 

 bijvoorbeeld gebruiken 

om appeltjes mee te 

vullen. Die eet ik dan 

bij rode kool of wild- en 

stoofvleesgerechten. De 

appeltjes kun je warm, 

lauw of koud eten. 

Altijd lekker!
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Vorig jaar, 2018
Groot Amsterdamse Bos (GAB)
Op 13 februari bezochten  Saskia en ik 
een brainstormmiddag voor de Gebieds-
uitwerking G(root)A(msterdamse)  B(os) 
in uitspanning Aquarius. De  moderator 
Remco  Daalder opende de middag met 
een inleidend praatje en gaf  diverse 
sprekers de tijd om in een pitch van 
maximaal 5 minuten hun invalshoek 
‘Natuur’ toe te lichten.
Hierna ging de groep uiteen in vier werk-
groepjes met elk één invalshoek: sociaal 
kapitaal, rewilding, kunstmatige natuur 
en traditie  Amsterdamse Bos. Deze 
 invalshoeken verwerkten we  vervolgens 
in twee sessies. Daarna werden deze in 
een korte pitch teruggekoppeld. Saskia 
en ik hebben beiden zitting genomen 
in een werkgroepje en onze ideeën 
 onderdeel gemaakt van de pitch.
Naar aanleiding van de brainstorm-

middag volgde er op 13 maart een 
 inspiratiebijeenkomst. Daar werd een 
uiteenzetting gepresenteerd van 
 eventuele plannen voor het GAB in 
 gebouw B. U ziet: aan spannende 
 namen geen gebrek… Helaas viel deze 
 plannenmakerij ons een beetje tegen. 
We waren met vier man sterk  aanwezig 
op deze avond, en  hoorden met kromme 
tenen het verhaal aan. Onze inbreng (het 
belang en  behouden van de  bioversteit, 
ook op Ons Buiten!) was volkomen 
 gemarginaliseerd en  ondergeschikt 
 gemaakt aan andere b elangen, te 
weten groei van de stad met  bijhorende 
sportcomplexen die in ons gebied 
 gerealiseerd zouden  kunnen worden.
Wij hebben naar aanleiding van deze 
bijeenkomst onze zorgen (het feit dat 
onze inbreng volkomen  genegeerd 
en gemarginaliseerd was) geuit bij de 
 betreffende  wethouders (Groot  Wassink 

en Heijningen) en  aangekondigd dat 
wij hierin zeker niet zullen berusten.
Vervolgens hebben we ingesproken 
bij de gemeenteraad, we hebben 
van ons laten horen op de Dag van 
de Stad, we hebben ambtenaren 
 uitgenodigd om langs te komen 
op Ons Buiten en, last but zeker 
not least: we hebben de krachten 
 gebundeld met onze buren om 
sterker te staan in ons verzet, en 
eerder gehoord te worden door 
de politiek. Hoe groter de groep 

belanghebbenden, des te moeilijker 
het immers wordt om die roep te 
negeren.
Maurits de Hoog, van Dienst 
 Ruimtelijke Ordening Amsterdam, 
is langsgekomen op Ons Buiten om 
het inmiddels afgeronde inspiratie-
document te bespreken en om 
onze eventuele ideeën daarover 
mee te nemen naar de nieuwe 
wethouder. Wat mij betreft werd de 
situatie niet verhelderd, maar eerder 

 versluierd door een rookgordijn. 
‘Mistig’ is het woord dat ik gebruikte, 
niet tot  genoegen overigens van 
de heer De Hoog, die graag een 
tweede gesprek wilde hebben 
onder vier ogen. Dit gesprek volgde, 
maar ook nu kwamen wij niet echt 
verder.
In juni bezochten we twee 
 bijeenkomsten met betrekking tot 
GAB en Zuidasplannen. Pluspuntje 
lijkt te zijn dat het nieuwe  college 
een groot voorstander is van 

burgerparticipatie, dus daar liggen 
kansen. Wederom werd  uitgelegd 
hoe het inspiratie document tot 
stand is gekomen en werd er 
gesproken over de komende 
 oriënterende en planologische fase 
van de noordelijke Oeverlanden.
Op 3 juli hield het stadsdeel Nieuw-
West zijn  deelraadsvergadering 
op locatie. In het kader van de 
 burgerparticipatie zal dit vaker 
gebeuren; voor deze  eerste 
 locatievergadering was Ons 
Buiten gekozen.  Belangrijk 
 agendapunt was de presentatie 
van de  projectleider GAB van de 
 plannen aan de nieuwe leden van 
de  bewonerscommissies van het 
 stadsdeel Nieuw-West. Net als 
op de plenaire vergadering van 13 
maart jl. gaf hij een overzicht van de 
 resultaten van de vier werkgroepen. 
Hij vertelde ook over het inspiratie-
document dat was gemaakt en 
aan het  college van B & W was 
 overhandigd ter  bestudering.
Bij de aanwezige  belanghebbenden 
uit het gebied noordelijke 

Bestuurlijke
DWALINGEN

In deze bijdrage wil ik u graag vertellen waar het dagelijks 
bestuur zich de afgelopen twee jaar zoal mee ‘vermaakt’ tussen 

de bedrijven door. Bijvoorbeeld Gebiedsuitbreiding Koers 
2025, ook wel Groot Amsterdamse Bos (GAB) genoemd, werk 

aan de Zuidas en een mountainbiketrail. Het verhaal is niet 
chronologisch, omdat er diverse overleggroepen zijn die soms 

samen, maar ook zelfstandig optreden. Ik heb geprobeerd het zo 
duidelijk mogelijk te verwoorden, maar soms raak ik zelf ook een 

beetje de draad kwijt!

HANNEKE WEBER
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 Oeverlanden ontstond ongerust-
heid over enkele uitspraken van de 
project leider. Zo zei hij dat er in de 
toekomst conflictsituaties met de 
tuinders van Ons Buiten mogelijk 
zijn; ook sprak hij over mogelijke 
interventies. Omdat wij niet bekend 
zijn met de  aanbevelingen uit het 
inspiratiedocument (de  gesprekken 
die Maurits de Hoog had op Ons 
Buiten gingen immers nergens 
over), weten wij niet welke plaats er 
nog voor Ons Buiten is ingeruimd. 
Op grond van het essay van de 
 werkgroep Natuur vrezen wij nu 
wederom voor ons voortbestaan.
De stichting ‘de Oeverlanden 
 blijven!’, het kunstenaarscol-
lectief en Ons Buiten besloten 
daarom een ‘kernteam’ samen 

te  stellen om het inspiratie-
document aan te vullen met de o 
zo  belangrijke ontbrekende visie 
(behoud van de huidige situatie 
en de  ecologische waarde van het 
gebied). Op deze manier  willen 
we proberen een  document te 
 verkrijgen dat de  waarheid meer 
benadert en niet de voor ons 
zo belangrijke  natuurwaarden 
 ondergeschikt maakt aan de   bouw- 
en  uitbreidingsplannen van de 
Gemeente Amsterdam.  Hiermee 
willen wij natuurlijk ook bereiken 
dat er een besef ontstaat bij de 
politiek dat dit gebied uniek is en 
zeker moet blijven bestaan - het 
liefst in zijn huidige vorm. Of er moet 
een eerlijk voorstel komen, dat 
door alle gebruikers van het gebied 

wordt  gedragen en waaraan wij dan 
ook onze medewerking kunnen 
 verlenen.

Brandbrief kerngroep Groot 
 Amsterdamse Bos
Na de plenaire vergadering over de 
plannen voor het GAB op 13 maart 
2018 zijn alle belanghebbenden 
uit de noordelijke Oeverlanden 
 bijeengekomen in mei 2018. Het 
initiatief werd genomen door de 
kunstenaars van Nieuw en Meer. 
Allen waren het erover eens dat de 
belanghebbenden te veel over-
ruled waren door de projectleider 
GAB van de gemeente en zijn 
 assistenten. 
Duidelijk was dat de belang-
hebbenden met een veel sterker 
eigen plan voor het gebied zullen 
moeten komen. Na de bijeenkomst 
van 3 april besloot de kerngroep 
(die inmiddels was gevormd uit 
de  belangengroep GAB) om een 
 brandbrief te sturen aan het nieuwe 
college van B en W. Deze brief 
is in september naar het college 
 gestuurd. In deze brief hebben 
wij onze zorgen geuit over allerlei 
snode plannen met ‘ons’ gebied. 
Daarop volgde half  oktober een 
gesprek met wethouder Marieke 
van Doorninck. Zij vertelde dat ze 
het dossier GAB met haar  college 
goed wil bestuderen.
Een week voordat een begin zou 
worden gemaakt met de aanleg 
van een mountainbiketrail door de 

 Oeverlanden en langs de zuidkant 
van Ons Buiten, besloot wethouder 
 Marieke van Doorninck, mede door 
onze brandbrief, de aanleg op te 
schorten, om eerst het dossier goed 
te kunnen bestuderen. Een grote 
overwinning voor de Oeverlanden!

Afgelopen jaar, 2019
Inmiddels zitten we in een volkomen 
ander vaarwater. Maurits de Hoog 
is vervangen en er zijn twee nieuwe 
projectleiders toegewezen aan 
ons gebied. Over het Inspriratie-
document is niet meer gesproken 
en er liggen nieuwe kansen voor 
ons. Tijdens ons gesprek over de 
brandbrief, in de Stopera,  nodigden 
wij de wethouder uit om bij ons 
langs te komen. Dat gebeurde! 
Op 18 april maakten Erik, Saskia 
en ondergetekende samen met 
onze buren van ‘de Oeverlanden 
 blijven!’ en het kunstenaars-
collectief een fietstocht door de 
mooie noordelijke  Oever landen, 
met twee  wethouders, leden van 
het  dagelijks bestuur  Nieuw-West, 
een stadsplanoloog en de nieuwe 
 project leiders van dit gebied. Een 
 superleuke  middag met  werkelijk 
schitterend weer. Ook erg nuttig, 

omdat we toch weer eens  hebben 
kunnen laten zien hoe  geweldig 
dit gebied is, en dat het ook vooral 
behouden moet blijven, ondanks de 
druk van de  oprukkende stad. 
Onlangs ontvingen wij dus een brief 
waarin de wethouder schrijft dat zij 
de aanleg van het mountainbiketrail 
niet wenselijk vindt. Belangrijkste 
reden  hiervoor: de natuur van de 
Oever landen is te kwetsbaar om 
 gecombineerd te worden met zo’n 
sportvoorziening. In dit geval was 
 uitstel ook afstel en zeer welkom! 
Onze moeite is in dit geval dus 
zeker niet voor niets geweest. De 
oorlog is nog niet gewonnen, maar 
met enige regelmaat winnen we wel 
een  veldslag.

Zuidasdok
Gedurende een aantal weekenden 
wordt er gewerkt aan de uitbreiding 
van station Amsterdam-Zuid. Het 
werk is onderdeel van het project 
 Zuidasdok. Dit project verbreedt de 
A10 Zuid tussen de knooppunten 
De Nieuwe Meer en Amstel van 
vier naar zes rijstroken. Een deel 
van de A10 Zuid verdwijnt onder 
de grond. Ook deze actie gaan 
niet  onopgemerkt aan Ons Buiten 

voorbij. 
Voor dit project zijn vele bomen 
 gekapt om ruimte te maken voor 
de bouw. Tussen 5 en 19  november 
2018 zijn ter hoogte van Ons Buiten 
de bomen tussen de A10 en de 
Riekerweg verwijderd. Een  kaalslag 
die zijn weerga niet kent. Heel  triest 
om te zien dat dit nodig schijnt te 
zijn. Hiertegen hebben wij protest 
aangetekend en we zijn  daarvoor 
naar de onderzoeks r echter 
 geweest. We pleiten voor een 
meer  doordacht plan, waarbij niet 
eerst bomen  gesloopt worden om 
 vervolgens te moeten  constateren 
dat het wellicht ook anders had 
gekund. Dit proces loopt nog, want 
in de eerste zitting werden wij niet 
in het gelijk gesteld.  Daartegen 
 hebben wij beroep aangetekend. 
Dit proces wordt dus vervolgd. 

Op 7 november 2019 kregen wij 
bericht dat Zuidasdok uitstel had 
 aangevraagd voor de behandeling 
van deze rechtszitting en ook had 
 verkregen. Wederom vertraging 
dus. De  beslissing wordt nu uit-
gesteld naar december - wij hopen 
op een leuk Sinterklaascadeau!
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LISBETH ANKER

GROENTJESGROENTJES

Het was de kortste dag van het 
jaar; de dag dat we in winterslaap 
zouden gaan. Maar eerst  gingen 
mijn papa en mama nog een 
f eestelijke maaltijd maken voor alle 
kabouters: ragout van eekhoorntjes-
brood met paardenbloemblaadjes 
en warme rozenbotteldrank. Om 
te smullen zo lekker!
Papa en mama waren bezig 
met ragout koken, toen ze 
ontdekten dat ze niet genoeg 
paardebloemen hadden. Ze 
vroegen Knaartje en mij of we 
wat wilden plukken. Voordat we 
 vertrokken, moesten we beloven 
dat we terug zouden zijn voordat 
het donker werd.
Knaartje en ik gingen op pad. Maar 
na uren sjokken langs alle tuinen, 
hadden we nog geen enkele 
bloem gevonden. Totdat we bij de 
rand van het tuinpark kwamen. Tot 

onze verrassing zagen we aan de 
overkant van de weg een paarden-
bloem staan. Ik zag dat het begon 
te schemeren, maar ik dacht dat we 
nog wel genoeg tijd hadden. We 
klommen tussen de spijlen van het 

hek door en keken goed 
uit toen we de weg 
overstaken om de 

bloem te plukken. 
Verderop stond 
er nog eentje en 

een eindje verderop 
zagen we er tientallen. 

We konden ons geluk 
niet op. Wat zouden papa en 

mama blij zijn!
Toen we onze armen vol hadden 
met paardenbloemen, was het 
ineens stikdonker. We liepen terug, 
maar konden het hek niet meer 
vinden. Om ons heen hoorden we 
krakende geluiden en we begonnen 

te klappertanden. Moesten we de 
hele nacht buiten blijven?
Knaartje ontdekte in de verte, 
hoog in een boom, een lichtje. 
Al snel kwamen er meer   lichtjes 
bij. We renden er als een speer 
 naartoe.Toen we dichterbij 
k wamen, zagen we dat onze hele 
 kabouterfamilie in de bomen was 
 geklommen.  Iedereen hield een 
brandend kaarsje vast. We waren 
zo  opgelucht. Mama vertelde dat 
ze iedereen had opgetrommeld om 
licht te maken, zodat we de weg 
naar het kabouterbos terug konden 
vinden. Toen ik na het eten in mijn 
warme bed lag, was ik 
blij dat ik niet de hele 
nacht buiten in de 
vrieskou hoefde 
rond te lopen. Al snel 
viel ik in een diepe slaap.

Kobus is de weg kwijt
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TEKST & BEELD BOUWINE POOL

Voornaam: Milo
Leeftijd: 7
Groep: 4
Lievelingsboek: De waan-
zinnige boomhut van 104 
verdiepingen
Lievelingsdier: hond 

(vooral Jop)
Leukste om te doen: 
schommelen
Lievelingsplek op de tuin: 
bij oma
Dit koop ik in de kantine: 
lolly, drop en Calippo cola

Pelle

Maak je eigen boom
Een houten kerstboom maak je  gemakkelijk zelf. Wat heb 
je nodig: stuk triplex ter grootte van de boom die je wilt, 
drie balkjes,  figuurzaagjes, zaag, groene of bruine verf, 
k erstballen.

Zo maak je de boom: teken op het triplex de  buitenkant van 
een kerstboom. Zaag de boom uit met de (figuur)zaag en 
schuur de randen glad. Teken zes of meer rondjes af, een 
beetje leuk verdeeld. Zaag de rondjes eruit met de figuur-
zaag of met een gatenboor. Boor gaatjes boven de rondjes 
voor de ballenhaakjes. Van drie balkjes maak je een voet, 
zodat de boom kan staan. Verf de hele boom groen of bruin. 

Nu kun je precies in de openingen kerstballen hangen.

KINDERPORTRET

Ik wou dat ik een vogel was
Tekst: diverse auteurs. Illustraties: Frann Preston-Gannon

Uitgeverij Ploegsma

Dit is een rijk geïllustreerde verzameling van 366 

 natuur gedichten – één voor elke dag van het jaar, inclusief 

 schrikkeldag. Gevuld met bekende favorieten maar ook met 

nieuwe gedichten die leuk zijn voor jong en oud. Een prachtig 

boek om in te grasduinen, of om elke dag open te leggen! Leuk 

om te geven, nóg leuker om zelf te hebben!
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Kersvers
OP ONS BUITEN

Paul, Omideh en Sammy zijn sinds augustus 2018 de 
trotse eigenaars van misschien wel de grootste en 

misschien ook wel de allermooiste tuin van Ons Buiten. 
Het duurde meer dan zeven jaar, maar nu voelen ze zich 

met 550 vierkante meter grootgrondbezitters onder 
de rook van Amsterdam. Het begon allemaal in een 

kapsalon in de buurt van het Belgiëplein.

was zeker in het begin heel waardevol. 
Wanneer snoeien en planten enzovoort. 
Maar ik heb tot mijn verbazing gemerkt 
dat ik groene vingers heb... Volgend jaar 
gaan we een moestuin aanleggen.
En we hebben het enorm getroffen 
met de buren. Allemaal schatten van 
mensen. In het begin kwamen ze 
langs met stekjes, we krijgen veel tips, 
anderen hebben ook kinderen met wie 
Sammy speelt. Kortom: een superplek.’
De werkbeurten vindt Paul een mooie 
mogelijkheid om medetuinders te 
ontmoeten. Hij heeft geholpen bij het 
opbouwen van de fancy fair en een 
kantinedienst gedraaid toen hij de 
oproep zag. Dat laatste wil hij zeker 
vaker doen als hij kan. `Het is mijn vak.`

Een geit
Sammy zit in groep 7 en moet op 
het moment van dit interview - eind 
zomervakantie - al bijna weer naar 
school. Ze heeft een hele fijne zomer 
gehad op het tuinpark: pinksterkamp, 
tentje slapen, zeskamp, haar verjaardag 
gevierd met een zwempartij op het 
strandje bij de Nieuwe Meer en lekker 
gechild met vriendinnen op het veld. 
‘Ik vind tuinieren niet altijd leuk, maar 
bijvoorbeeld bloemen en eten uit de 
tuin plukken wel. Mijn vader zegt dat 
als we een moestuin hebben en er ook 
pasta in de tuin zou groeien, dat we dan 
klaar zijn met eten voor wat mij betreft. 

Ik zou dan nog een geit willen hebben, 
voor de kaas.’ Sammy, Paul en Omideh 
hopen deze winter het huisje van een 
douche te voorzien, zodat ze kunnen 
wonen en ze alle drie op de fiets naar 
school en werk kunnen. 
Als ik vertrek, roept de buurvrouw en 
moeder van een vriendinnetje door de 
heg: ‘Sammy, wat wil je op je pannenkoek 
straks, of wil je liever roti?’

‘Mijn vader zegt dat als we 

een moestuin hebben en 

er ook pasta in de tuin zou 

groeien, dat we dan klaar 

zijn met eten voor wat mij 

betreft.’

Dit is het moment
Zoals in de meeste kapsalons, wordt er ook in de 
kapsalon van Omideh tijdens het knippen en verven 
veel lief en leed gedeeld. ‘Ik had en heb verschillende 
klanten met een tuin op Ons Buiten. Daar  praatten 
ze vaak zo enthousiast over, dat ik, driehoog zonder 
balkon, steeds meer verlangde naar ook zo’n plekje. 
Zeven jaar geleden hebben we ons ingeschreven, maar 
Paul aarzelde, was er steeds niet aan toe. Toen een van 
mijn klanten en de meest enthousiaste ambassadrice 
van Ons Buiten, mevrouw van Ooien, voor anderen 
hier tante of oma Elly, vorig jaar in de kappersstoel 
vertelde dat ze haar tuin ging opgeven, dacht ik: dit is 
het moment. Na zeven jaar stonden we natuurlijk heel 
hoog op de lijst. We gingen kijken en Paul was om.’

Onverwacht groene vingers
Paul, in het dagelijks, maar vooral nachtelijk leven, 
kroegbaas op het Leidseplein, geniet enorm van de 
tuin. ‘Het is veel werk zo’n grote tuin, maar het maakt 
je hoofd vrij en je hoeft niet naar de sportschool. Ik 
had nauwelijks ervaring met tuinieren. Ik was wel 
betrokken bij de aanleg van een moestuin bij ons in 
de buurt, maar dat was voornamelijk organisatorisch. 
Dit eerste jaar hebben we vooral gekeken naar wat er 
allemaal opkwam, en dat is veel. Tante Elly woonde hier 
vier maanden per jaar en was dan voortdurend bezig. 
Dat zie je. En zeker in de afgelopen prachtige zomer: er 
bloeien zo veel veelkleurige en enorme bloemen. 
Aan onze tuincoach Huib kunnen we alles vragen - dat 

Tekst: Arien de Jong
Fotografie: Babs Hogenkamp

WIE? PAUL (47), OMIDEH (43) EN 

SAMMY (10) VAN DEN BOOM

WAAR? LINALAAN
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Peperboompjes met bessen 
en met bloemen
(Daphne mezerwum)

zeldzaam
   in het Wild
Het rood peperboompje heeft in 

de herfst rode bessen die giftig zijn 

voor mensen, maar niet voor  vogels. 

Mezen bijvoorbeeld  vinden ze 

 heerlijk. Op deze manier  verspreidt 

de plant zich. In de lente zitten de 

takken vol met paarse geurende 

bloemen, waar bijen en vlinders 

graag voor omvliegen.

Het is een van oorsprong  inheemse 

plant, maar nu nog  zeldzaam 

in  Nederland in het wild te 

 bewonderen. Ze staat dan ook op 

de rode lijst van bedreigde soorten.

De cultuurvorm van deze plant is 

nog wel regelmatig te zien in  tuinen. 

Bij tuincentra zijn gekweekte 

soorten te vinden die zijn aangepast 

aan de smaak van de  consument. 

Ze  hebben  bijvoorbeeld grotere 

 bloemen van een diepere kleur 

paars en een vroegere bloei. Ook 

is er een variant met witte bloemen 

en gele bessen op de markt.

De wilde soort heeft zich  echter 

over vele jaren aangepast aan het 

ecosysteem; zoals een  puzzelstukje 

in een grote puzzel. Het is een 

 symbiose tussen vele soorten 

 planten en dieren die elkaar in stand 

houden. Als het even lukt, is het 

dus raadzaam om de wilde  variant, 

die vele doelen  dient, in de tuin te 

planten. Hetzelfde geldt voor de 

meeste andere wilde planten en 

bloemen. Er zijn  kwekers die zich 

hier speciaal mee bezig houden.

BOUWINE POOL

22 | OKTOBER 2019
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Stekken in de winter
Blijf je groene vingers oefenen door 

te winterstekken. Winterstekjes maak 

je van bladverliezende heesters 

zoals kornoelje, wilg, vlinderstruik, 

sneeuwbal, bessenstruiken en vijg.

Knip een paar stevige, rechte twijgen 

af die het afgelopen jaar zijn gevormd. 

Knip de zachte top eraf en verdeel de 

twijgen in stukken van ongeveer 20 

cm. Knip de onderkant schuin af, op 

de verdikking net onder een  bladpaar. 

De bovenkant recht, boven een blad-

paar. Zet de stekken gebundeld met 

de onderkant voor tweederde in de 

grond op een beschutte en 

goed waterdoor-

latende plek. Aan het 

begin van de herfst 

zijn de stekken goed 

 geworteld. Dan kun 

je ze uitplanten in de 

tuin of oppotten. 

Barbecueën in de sneeuw
Waarom stoppen met barbecueën 

als de sneeuw enkelhoog in de tuin 

ligt?  Dat een winterbarbecue voor 

stoere tuinmannen en -vrouwen is, 

lees je in het boek Smokey goodness 

winter BBQ van Jord Althuizen. Na 

een uitleg over wat de winter winter-

barbecue  inhoudt,  krijg je zin om de 

thermo kleding uit de kast 

te  trekken, je  heupfles met 

winterwijn of wat  sterkers 

te vullen en de kolen te 

laten  gloeien. Het boek 

staat vol  mooie recepten 

en foto’s waarvan je direct 

honger krijgt. En terwijl je 

bladert, wil je een reis naar 

Fins Lapland boeken om 

een sledentocht te maken 

en boven open vuren te 

 koken. Het boek telt 224 

pagina’s en kost € 27,50.

Kerstsfeer in de tuin

Je huis is van binnen prachtig  versierd 

met Kerstmis. De boom staat, de 

 lampjes hangen erin en je hebt 

 misschien zelfs een mooi kerststuk op 

tafel staan. Wat kun je doen om zonder 

al te veel moeite ook je tuin in kerst-

sfeer te brengen? Je kunt  bijvoorbeeld 

potten met kerstgroen neerzetten. Leg 

er wat gehalveerde  sinaasappels in, is 

decoratief en fijn voor de vogels. Heb 

je nog een paar rode kinderlaarsjes 

staan? Doe er wat kerstgroen in, ziet er 

heel lief uit. Met een lantaarntje erin, 

een oude houten slee erbij en een 

mooie kerstkrans erboven wordt het 

een feestelijk stilleven.

Tweede leven voor een 
kerstboom
Heb je een kerstboom met kluit, geef 

hem na de feestdagen een tweede 

leven in de tuin. Er zijn een paar regels 

voor succes. Allereerst: hoe kleiner 

de boom, hoe groter de kans dat hij 

 aanslaat. Zet hem binnen niet te dicht 

bij de verwarming en geef hem elke 

dag een halve liter water. Hij mag hij 

niet langer dan twee weken binnen 

staan. Daarna moet hij een paar  dagen 

in een koele ruimte  acclimatiseren. Zet 

hem dan buiten in een ruim  plantgat 

gevuld met goede tuingrond, maar 

zonder mest. Wel een paar emmers 

water geven.

Wil je de kerstboom niet in de tuin? 

Snij dan de takken eraf en dek er de 

vorstgevoelige planten in de tuin mee 

toe.

Kerstster overhouden
De kerstster wordt na de kerst  meestal 

weggegooid. Jammer, want als je hem 

goed verzorgt, kun je 

hem ook het jaar erop 

in bloei  krijgen. Dat doe 

je door de kerstster 

in het voorjaar terug 

te  snoeien en nieuwe 

 potgrond te geven. 

Meng de  potgrond 

met kokosvezel. Dan 

kan de pot naar buiten. 

Om te  zorgen dat hij 

mooie rode bladeren 

vormt, heeft hij een 

 kortedag behandeling nodig. De plant 

moet dan vanaf  september minstens 

veertig  dagen  gedurende veertien 

uur per dag in het  donker staan, 

 bijvoorbeeld onder een emmer, en 

tien uur per dag in het licht. Ook 

mag de plant na de zomer niet meer 

 bemest worden. Haal hem  binnen voor 

de eerste nachtvorst.

Helleborus winterbloeier

Het blijft spectaculair, 

een plant die bloeit 

als de meeste tuinplanten winter-

slaap houden. De helleborus niger, 

ook bekend als kerstroos, trakteert 

van november tot en met maart op 

grote witte bloemen. Sneeuw of vorst 

kan de plant hebben: de takken gaan 

 weliswaar iets hangen, maar zodra de 

 temperaturen  omhooggaan, 

richt de  helleborus zich weer 

op. De helleborus  niger wordt 

het meest aangeboden in 

 december.

De volksnaam kerstroos dankt 

hij niet alleen aan zijn winterse 

bloeiperiode. Volgens een 

oude legende kwam de plant 

in de sneeuw  omhoog uit 

tranen van een meisje dat 

geen  geschenk had voor 

het  kindje Jezus in 

 Bethlehem.

ASTRID MOL

Tuintips
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I n augustus kreeg ik nieuwe 
tuinburen. Meer dan 
gelukkig waren ze, omdat ze 

de mooie tuin van Piet en Coby 
Broerse hadden gekregen. Na 
heel wat jaren op de wachtlijst 
gestaan te hebben, waren ze nu 
de eigenaars van het bijzondere 
schiereiland aan de Westsingel 
geworden. Maar dan begint het: 
zowel je nieuwe huisje als je 
tuin wil je aanpakken, en waar 
begin je dan? Mijn buurtjes 
besloten om eerst maar eens 
een jaar te kijken wat er in 
de tuin zoal zou groeien en 
bloeien. Geen slecht idee, want 
als je met riek, schoffel en 
schep je tuin in gaat om eens 
flink te wieden, ligt er voor je 

het weet een zeldzame plant op 
je composthoop.
Toen ik mijn tuin kreeg, was 
het april,  zodat ik na een 
halfjaar al aardig wist wat 
er welig tierde. Dat waren 
vooral struiken en bomen. 
Bloemgroepen bestonden 
vooral uit soorten met 
expansiedrift: oranje lelies, 
yucca’s en duizendknoop. 
Gelukkig was de laatste niet 
de Japanse variant, maar 
de Persicaria amplexicaulis, 
die ook heel goed is in 
ellebogenwerk. Vele jaren ben 
ik bezig geweest om vooral 
coniferen en rododendrons de 
tuin uit te krijgen en allerlei 
bloemsoorten erin. Tot op 

de dag van vandaag was het 
daarbij mijn doel om het 
hele jaar door een kleurrijke 
bloementuin te hebben. Dat 
is niet alleen leuk voor jezelf, 
maar ook voor insecten en 
vogels die dagelijks bij jou 
aanschuiven voor een lekkere 
snack. 
Inmiddels begint het 
bloeiseizoen in mijn tuin in 
februari, en met een zachte 
herfst duurt dit wel tot ver in 
november voort. Nu de winter 
nog. Behalve dat de flora dan 
in winterslaap is, heeft ook de 
fauna een rustperiode ingelast, 
maar er zijn vast wel een paar 
ijverige types die in december 
en januari nog wel een hapje 

 JACHTLUST
Winterkamperfolie

De blo e i ende  wint erplant en kun j e 
onderv erde l en  in dri e  soort en :  lat eh erfstblo e i ers , 

vro e g evoor jaarsblo e i ers  en  ja ,  t en  slot t e  e cht e 
wint erblo e i ers ,  maar dat  z i jn  er  maar e en  paar .

lusten. Ik moet dat nog eens 
precies uitzoeken. In elk geval 
is het natuurlijk een waardig 
streven om altijd nog iets te 
zien bloeien. Maar wat? Om 
inspiratie op te doen, ging ik 

op zoek naar een boek over 
wintertuinen. Op internet 
vond ik een ‘rijk geïllustreerd’, 
tweedehands exemplaar: De 
Wintertuin. Vormgeving en 
beplanting voor een sfeervolle 
tuin in de winter .  Bestellen dan 
maar. Inderdaad staat dit van 
oorsprong Engelse boek vol met 
de meest fantastische foto’s 
van tuinen in de winter. 
Helaas kon ik al snel 
vaststellen dat je met geen 
dertig Diana’s op jacht 
kan gaan naar dat wat de 
wintertuin zo aantrekkelijk 
maakt; te weten rijp en 
sneeuw. Op zowat de helft 
van de foto’s in mijn nieuwe 
boek zie je berijpte takken van 
bomen, struiken en zaaddozen 
van forse planten - of deze 
zijn met een laag sneeuw 
bedekt. Het ergerniswekkende 
van Engelse tuinboeken is 
bovendien dat de auteurs hun 
fotografen naar eigenaren 
van kastelen of landhuizen 
hebben gestuurd. Zij lieten hun 
tuinen in vorige eeuwen door 
collones landschapsarchitecten 
en tuinmannen ontwerpen, 
aanleggen en beplanten. En 
daarbij hoefden ze niet op een 

penny te kijken...  Bovendien 
ging het bij hen natuurlijk niet 
om 350 vierkante meter, maar 
om een lap land ter grootte van 
bijvoorbeeld ons hele tuinpark. 
Zo ligt op het terras van het 

‘gekanteelde huis’ Rousham 
een besneeuwd beeld van een 
stervende gladiator op een 
sokkel dat niet eens op mijn 
hele terras zou passen, maar 
daarom niet getreurd.
Als enthousiasteling die het 
met een klein lapje groen moet 
doen, heb je dus niet zoveel 
aan zo’n mooi plaatjesboek. 
Gelukkig bevat De Wintertuin 
ook nog vijfendertig pagina’s 
met foto’s en beschrijvingen 
van bomen, struiken en planten 
die het vooral in een wintertuin 
goed doen. Dat blijken dan 
in meerderheid bomen en 
struiken die vanwege de 
kleur van hun bast of takken 
in een wintertuin opvallen, 
zoals berk, eucalyptus, 
hazelaar, schijnhazelaar 
en toverhazelaar. De 
bloeiende winterplanten 
kun je onderverdelen in drie 
soorten: lateherfstbloeiers, 
vroegevoorjaarsbloeiers en ja, 
ten slotte echte winterbloeiers, 
maar dat zijn er maar een 
paar, zoals helleborussen, 
winterjasmijn en winterheide.
Kocht ik De Wintertuin  dan – 
afgezien van de jaloersmakende 
foto’s – helemaal voor niets? 

Nee, gelukkig niet. Ik stuitte 
namelijk op een plant, of liever 
struik, waarvan de naam in 
een achterafvakje van mijn 
geheugen was beland: de 
winterkamperfoelie oftewel 
Lonicera Fragrantissima. 
Vanwege haar betrekkelijke 
zeldzaamheid was ik deze 
vergeten. Nu denk je bij 
kamperfoelie aan een klimmer 
met grote bloemen, maar dat 
is deze wintervariant niet. Ik 
lees dat het om een struik gaat 
die zo’n twee meter hoog wordt 
met heel kleine, witte bloemen. 
Je kunt de winterkamperfoelie 
online bestellen en de 
verkopers beloven je eenzelfde 
bedwelmende, zoete geur. Een 
van hen raadt je dan ook aan 
de struik naast je voordeur 
te zetten. Nu loop ik in de 
winter niet dagelijks langs de 
voordeur van mijn tuinhuisje, 
zodat een plaatsje direct achter 
mijn heg me beter lijkt. Dan 
krijgen winterwandelaars 
bij het opsnuiven van het 
kamperfoeliezoet alvast 
een voorproefje van zwoele 
zomeravonden, waarop we 
op onze terrassen genieten 
van onze eigen kasteeltuinen 
- in miniatuur dan, en die 
stervende gladiator zal ik echt 
niet missen. Doe mij maar een 
levende.

luned Price. De Wintertuin. 
Vormgeving en beplanting voor 
een sfeervolle tuin in de winter.  
Houten 1996.  

SASKIA BOERMA
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Rituele kruiden werden vroeger 
ingezet bij het vieren van de 
 midwinterzonnewende, de 

terugkeer van het licht. Tijdens deze 
rituelen werden de oude boze geesten 
verjaagd en een vruchtbaar nieuw jaar 
 afgesmeekt. De voornaamste kruiden 
die hierbij werden gebruikt waren 
 maretak, hulst en salie.

De maretak                                                                                                                             
In de vroegere Keltische en Germaanse 
wouden gingen de druïden [priesters, 
red] op zoek naar de maretak die op 
heilige eikenbomen groeide. Voorzien 

van een zilveren sikkel (maanmetaal en 
maanvorm) sneden zij de maretak van 
de boom. Deze werd opgevangen in een 
 linnen doek die de grond niet mocht 
raken. Vervolgens slachtte de druïde 
offerdieren, bijvoorbeeld twee witte 
stieren. Deze dienden dan als geschenk 
voor de godin van vruchtbaarheid 
Freya. De  maretakken werden in water 
 ondergedompeld en als bescherming 
tegen ziekten en onheil gebruikt. Van 

oudsher mochten meisjes die onder de 
maretak stonden, worden gekust: een 
nieuw jaar moest nieuw leven baren.   
De oude signatuurleer zegt de plant te 
kunnen lezen, te schouwen met een 
mooi woord, waarbij door kenmerk-
ende signalen de plant haar werking 
onthult. [De signatuurleer is een niet- 
wetenschappelijke theorie die inhoudt 
dat uiterlijke kenmerken van (met name) 
planten die overeenkomsten vertonen 
met delen van het menselijk lichaam, 
aanwijzingen geven over de delen van 
het menselijk lichaam waarvoor deze 
gebruikt kunnen worden, red.]
De maretak kan niet zelfstandig 
 overleven, parasiteert op zijn gastheer 
en groeit oeverloos alle kanten op. 
Hierin werd een overeenkomst gelezen 
met een kankercel; die parasiteert im-
mers ook, gevolgd door een ongeremde 
groei. Hoewel de signatuurleer wel-
licht wat achterhaald is vandaag de dag 
(of wij deze kunst niet meer verstaan) 

was deze vergelijking toch niet zo heel 
verkeerd. De maretak bevat namelijk 
tumor remmende stoffen. Binnen de 
antroposofi sche geneeskunde wordt 
hij dan ook ingezet als medicijn tegen 
kanker. 

Hulst                                                                                                                                        
Hulst is behalve een groenblijvende 
struik ook een vruchtbaarheidssymbool. 

Vroeger werd hulst als een heilige boom 
vereerd. Deze was dan ook bijna altijd te 
vinden in het gezelschap van een oude - 
eveneens heilige - eikenboom. 
Keltische tovenaars zochten schatten met 
een wichelroede van oude hulsttakken. 

Heksen maakten van hulst onweer in een 
mengsel van bilzenkruid en ijzerkruid, om 
de dondergod Thor gunstig te stemmen. 
Zijn lievelingskleuren waren namelijk roze 
en rood. Druïden gebruikten  hulststakken 
om hun huizen te versieren, kwade 
geesten en vergiften te verdrijven en 
goede bosgeesten uit te nodigen bij hen 
te komen overwinteren. Als orakel werd 
hulst gebruikt voor het vinden van de 
ware jacob. Meisjes namen een hulstblad 
en bij elke stekel fluisteren zij de naam 
van hun geliefden. De naam die bij de 
laatste stekel aan bod kwam, was hun 
ware jacob.  
Hulst wordt in bloesemtherapie ingezet 
bij jaloezie, afgunst en vijandigheid. 
Deze kan ondersteuning bieden bij 
een gevoel niet-geliefd te zijn en lage 
 zelfwaardering. Het blad is veilig, maar 
de bessen niet. Verder dus geen aanrader 
voor enige vorm van geneeskrachtig 
gebruik. 

Reiningingsritueel (met salie):
smudgen
Smudgen of smudging is een oud ritueel 
van de Native Americans in Noord-
Amerika. Het is bedoeld om mensen of 
ruimtes te zuiveren. Salie is hiervoor 
een populair kruid met anti-bacteriële 
 eigenschappen. Ook heeft salie een 
 bijzondere spirituele betekenis: witte 
salie zou ruimtes namelijk ontdoen van 
 negatieve energieën en geesten. Zo 
ontstaat er vervolgens weer rust en 
balans. 
Een smudgestick is een bundel 
gedroogde kruiden die je aan kunt 
steken en laten smeulen om zo je huis te 

reinigen. De stick kan ook voor een 
ceremonie of ritueel worden ingezet 
om doelen of dromen kracht bij te 
zetten. Officieel worden smudge sticks 
gemaakt van witte salie, maar ook de 
volgende geurige kruiden kunnen 
worden gebruikt of  toegevoegd:
• Salie: schoont negatieve  energie 
op, verzacht hoofdpijn, reinigt 
de lucht maar ook je  gedachten en 
geest. Creëert vrouwelijke energie. 
• Lavendel: verzachtend,  verzorgend, 
kalmerend, creëert lucht en mannelijke 
energie. 
• Basilicum: brengt balans aan,  positieve 
energie, creëert vuur en  mannelijke 
energie.

• Rozemarijn: ontsmettend, verzegelt en 
bindt relaties, creëert vuur en  mannelijke 
energie.
• Paolo Santo: schoont negatieve 
 energieën op en brengt positieve  energie, 
creëert een aarde- en  luchtelement en 
mannelijke energie. 
• Citroengras: neemt obstakels weg, 
creëert lucht en mannelijke energie. 
• Bijvoet: verlichting, magie,  versterkt 
 intuïtie, creëert een lucht- en 
 aarde-element en mannelijke energie 
• Munt: helder bewustzijn, concentratie, 
creëert vuur en mannelijke energie 
• Spar: gronding, helderheid, kalmte, 
creëert een aarde-element en  vrouwelijke 
energie. 

Zelf aan de slag met smudgen
Kruidentakjes van ca 15 cm
Schaar
100% katoenen draad

 

Stap 1 Spreid de kruiden uit 
op tafel die je gebruiken wilt.                                                                                                                                            
Stap 2 Maak een bundeltje met de 
stevigste en langste plant in het midden. 
Bouw de bundel rondom op met salie 
en eventuele andere kruiden die je wilt 
gebruiken. Leg de takjes om en om, zodat 
de bundel overal dezelfde dikte krijgt                                                                               
Stap 3 Maak onder aan het bundeltje 
een knoop en bind het bundeltje 
kruislings van boven naar beneden 
stevig vast. Maak een lus aan het 
einde om de kruiden te laten drogen.                                                                                                                                          
Stap 4 Laat het bundeltje minimaal één 
week drogen, maar liever langer. De 
 bundel is goed droog als de blaadjes 
kruimelen als je ze indrukt. 
Wanneer de bundel goed droog is, kun je 
hem aansteken en vervolgens uitblazen, 
zodat hij gaat smeulen. Leg hem in een 
vuurvast bakje en laat de rook optrekken 
door de kamer die je wilt zuiveren. Je 
kunt ook rondlopen en met een veer of 
waaiertje de rook verspreiden  
Dus... laat je kussen, nodig een bosgeest 
uit voor een vruchtbaar jaar en smudge 
je huis tot het er barst van de positieve 
energie.

DE KRUIDERIJ
CARRIE VERHOEVEN

Gezoen onder de maretak
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tekst: BABS HOGENKAMP
beeld: BABS HOGENKAMP en eigen 

foto’s van Sandor Klijn en Martijn Ruiter

Uitzwaaiers

In deze nieuwe rubriek komen 
tuinders aan het woord die ons 
 tuinpark verlaten. De aftrap is voor 
Sandor Klijnen en Martijn Ruiter.

Waarom Ons Buiten?
‘In 2014 fietsten Martijn en ik door 
de Oeverlanden op weg naar een 
tentoonstelling bij de kunstenaars-
kolonie ‘Nieuw & Meer’. Dit was 
voor Martijn de eerste keer dat hij 
dit gebied zag en hij was onder de 
indruk van de rust en ruimte - zo 
vlak bij de drukke stad waar wij 
wonen. 
Als jochie kwam ik hier al en heb 
ik veel op het water vertoefd toen 
ik bij de zeeverkenners zat. Het 
 gebied is daarmee verbonden aan 
veel goede jeugdherinneringen. 

Ik vertelde Martijn over een vriendin 
die al jaren op ‘Ons Buiten’ een 
 huisje heeft en dat we ook konden 
proberen dat voor elkaar te krijgen. 
Kortom: we schreven ons in.’

Hoe ging het verder, nadat jullie 
waren ingeschreven?
‘Destijds deden wij allebei een 
opleiding naast ons werk.  Daardoor 
zaten onze weken heel vol - we 
 verlangden naar rust, ruimte, bomen 
en vogels. Martijn specialiseerde 
zich verder in de psychologie en 
ik deed een opleiding tot docent 
 beeldende kunst en vormgeving. 
Wekelijks hielden we het aanbod 
van huisjes in de gaten. En erg snel 
was daar ons huisje met tuin op de 
Generaal Ophorstlaan nummer 82.’

Jullie kwamen in een gespreid 
bedje?
‘Het was een behoorlijk  verwilderde 
en dichtgegroeide tuin waar al 
 enige tijd niet erg veel onderhoud 
aan was gepleegd. Waar iedereen 
voor waarschuwt als je aan een 
tuin begint, is waar: het kostte 
heel veel werk om er een fijne, en 
 lekkere plek van te maken. Maar we 
ontdekten al snel hoe fijn het is om 
hard te werken met je verstand op 
nul en je tengels in de aarde.’

Waren jullie allebei zo 
 enthousiast bezig in de tuin?
‘Vooral Martijn ontpopte zich als 
ware tuinspecialist en stelde zich 

tot doel zo snel mogelijk alles van 
de bomen en de planten te weten te 
komen. In een boekje hield hij een 
tuindagboek bij. Verder las hij van 

alles over tuinen, deed  inspiratie op 
en ging erg veel naar tuincentra. 
Ik ben vooral bekend komen te 
staan als die jongen die er altijd bij 
zat met een boek op schoot. Zeker 
tijdens mijn opleiding gebruikte ik 
de tuin vooral om te studeren.’

En toen was het klaar?
‘In de paar jaar dat we dit huisje 
hebben mogen bewonen, is er veel 
veranderd. De tuin heeft een ware 
metamorfose ondergaan en ligt er 
nu heel mooi bij. Dankzij de visie en 
daadkracht van Martijn is het hier 
zo’n paradijsje geworden. En nu, na 
vier jaar, hebben we het huisje in 
de verkoop gezet.’

Een nieuw paradijsje ergens 
anders?
‘Ons nieuwe onderkomen staat in 
Schoorl, waar we aan de rand van 

Als jochie kwam ik hier 
al en heb veel op het 

 water  vertoefd toen ik 
bij de zeeverkenners zat. 

Het  gebied is daarmee 
 verbonden aan veel goede 

jeugd herinneringen.
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de duinen een nieuw avontuur zijn 
aangegaan. Ook veel rust en ruimte 
met uitzicht op bomen en vogels, 
maar met het strand dichtbij. De 
tuin heeft plaatsgemaakt voor een 
groot terras waar we een daktuin 
gaan maken.’

Wat gaan jullie missen?
‘Het voelt gek dat we al zo snel 
weer verdwijnen; onze buren uit 
het laantje gaan we zeker missen. 
Met hen hebben we ongelooflijk 
geluk gehad. We zullen vast nog 
weleens langkomen om te zien hoe 
het met hen gaat.
Ik hoop van harte dat degene die 
na ons komt er net zo van gaat 
 genieten als wij gedaan hebben. 
Ons Buiten is een bijzonder juweel. 
Wij wensen iedereen alle goeds.’

Waar iedereen voor 
 waarschuwt als je 

aan een tuin begint, 
is waar: het kostte 

heel veel werk om er 
een fijne, en lekkere 
plek van te maken. 
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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.

Schatten uit het
Stadsarchief
Amsterdam

REPORTAGE

Verslag van de brainstorm-
middag voor het Groot 

Amsterdamse Bos gebied

VAN HET BESTUURKOOKKUNST

Cranberrycompote 
en gevulde appeltjes 

met kaneel
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