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

Beste tuinders,

Vandaag (zondag 9 februari) is het weer om binnen te 
blijven volgens het KNMI, want het gaat spoken.
Er was een tijd dat ik dan juist naar buiten ging. Mijn hond 
Bono vond storm helemaal te gek. Ik laadde hem in de 
auto en we gingen naar het strand. Helemaal uitgelaten 
hapte hij in de lucht en leek zo gelukkig als een pup, waar 
ik dan weer heel blij van werd. Helaas is Bono niet meer 
en ik blijf dus binnen vandaag. Een mooi moment om 
een stukje te schrijven voor de glossy. Bovendien kook ik 
morgen voor buurtbewoners in het buurthuis en dat kan 
wel wat voorbereiding gebruiken. Een goede besteding 
dus van deze ‘binnendag’.
Door het raam zie ik de wolken al met een noodgang 
voorbij waaien als voorteken van wat er straks wellicht 
komen gaat...
 
Gelukkig dragen de bomen geen blad, dus ik hoop dat het 
allemaal gaat meevallen. Ook voor Ons Buiten natuurlijk: 
we kunnen dit jaar best zonder omgewaaide bomen, 
want op sommige plekken moet de schade van vorig jaar 
nog hersteld worden. De kale plekken moeten opgevuld 
worden en hier gaan we dit voorjaar voortvarend mee 
aan de slag. Er is een fijn bedrag gereserveerd voor de 
aanschaf van een aantal mooie bomen. Nee geen twijgen, 
maar echte bomen. Het plan is daarbij om bij de hoofd-
lanen te beginnen - samen met de nieuwe ‘lanenbordjes’  
zal dat een fraai gezicht worden. Veel van de lanenbord
jes zijn namelijk onleesbaar geworden en verkeren in 
slechte staat. Om een uniform gezicht te krijgen, worden 
alle  bordjes in één keer vervangen. Ze zijn reeds besteld 
en zullen binnenkort geleverd worden. Er is gekozen voor 
blauwe bordjes, zoals de straatborden in de rest van Am-
sterdam.
 
Ook de nieuwe winkel schiet lekker op: er kan bijna aan 
de afwerking en de inrichting begonnen worden. Dit was 
een superklus van een groepje mannen die weer bewezen 
hebben goud waard te zijn. De vloer in de zaal staat weer 
helemaal in de was, en glimt als een spiegel. Er is geschil-
derd in de kantine, ook die is weer lekker fris.
 
Achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan een 
vernieuwde en frisse website. Deze was verouderd en 
verdiende een opfrisbeurt. Ik ben zeer benieuwd naar 
het resultaat en zodra deze beschikbaar is, zullen we hier 
melding van maken.
 
Kortom: de diverse commissies hebben in de winterperi-
ode niet stilgezeten.
Alles is weer klaar voor het nieuwe seizoen.

 

Ik heb er zin in!
Jullie ook?

4  n at u u r l i j k  t u i n i e r e n
 Kleine bossen met grote biodiversiteit

7  V e r r a s s i n g  o p  va l e n t i j n s d a g
 Ons Buiten na de storm

   
8             b i n n e n  i n  o n s  b u i t e n
 Een heerlijk licht huisje

1 0  N i e u wj a a r s r e c e p t i e
 Kom ook eens langs!

1 1  o n t w e r p w e d s t r i j d 
 Een multifunctioneel ecohuisje

1 2  k o o k k u n s t 
 Erwtensoep en nieuwe aardappelen

1 4  n i e u w  o p  o n s  b u i t e n 
 De vrijwilligerscoördinator

1 5  m i j n  b e s t e  b e u r t
 Wilgentakken vlechten 

Hanneke Weber

Tuinpark Ons Buiten
Riekerweg 15

1066 BT Amsterdam
(020) 6174707

www.onsbuiten.nl
tuinpark@onsbuiten.nl

Bestuur
Hanneke Weber: voorzitter

(en interimpenningmeester)
voorzitter@onsbuiten.nl

Erik Hooijberg: vicevoorzitter

Secretaris
Saskia Boerma:

secretariaat@onsbuiten.nl

Penningmeester
penningmeester@onsbuiten.nl

Verzekeringen
verzekeringen@onsbuiten.nl

Tuinoverdrachten
Loes Blaauw:

overdrachten@onsbuiten.nl

Algemene zaken
Hans Krijger en Ruud van Buren

(020) 616 43 72

Groen
Erik Hooijberg:

groen@onsbuiten.nl

Communicatie
Saskia Boerma:

secretariaat@onsbuiten.nl

Technische zaken
Henk van der Raaij:
btc@onsbuiten.nl

Dagelijks beheer
René van Deinsen (020) 6174707

Redactie
Sonja Bijenhof (eindredactie), Rosa Groenewoud en 

Rian Knop (opmaak), Lisbeth Anker, Babs Hogen-
kamp, Arien de Jong, Astrid Mol, Lily van de Velde

Wil je een bijdrage leveren aan Ons Buiten? 
Mail dan naar: redactie@onsbuiten.nl 

Met de Nieuwsbrief van Ons Buiten 
blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes 

Stuur een mail naar nieuwsbrief@onsbuiten.nl om 
je voor deze nieuwsbrief aan te melden

Ons Buiten is opgericht in 1922
Ons Buiten | jaargang 8 |
nummer 29| maart 2020

1 6   d e  k r u i d e r i j 
 Brandnetels

1 9  J O C  2 0 2 0
 Programmaoverzicht

2 0   g r o e n tj e s  &  ko b u s
 
 Plantenhangers en lente in de bol

2 2  J A C H T L U S T
 Nicotiana sylvestris

2 5  W I l  j e  l e r e n
 Werken met de zeis?

2 6  k e r s v e r s  o p  o n s  b u i t e n
 Een gespreid bedje

2 8  z e l d z a a m  i n  h e t  w i l d
 De roggelelie

3 0  t u i n t i p s
 In de startblokken!

8

1 4

1 6

2 1 3 0



 MAART 2020  | 54 | MAART 2020

In de glossy heeft ooit 
een reportage gestaan 
over Tiny Houses. Maar 
wist je dat er ook Tiny 

Forests bestaan? Erik kwam 
het fenomeen tegen op een 
website van het Instituut 
Voor Natuureducatie. Hij 
zocht uit wat dit zijn, en 
deelt zijn bevindingen in dit 
artikel.
Je komt ze overal tegen: verhalen 
in kranten en magazines over 
natuur en milieu. Wellicht omdat 
er steeds minder van is, omdat 
er hernieuwde aandacht voor is, 
of omdat er meer maatregelen 
genomen worden om natuur en 
milieu te beschermen. Ik mag er 
graag over lezen, naar kijken op 
televisie of naar luisteren op de 

radio. Via de website van het 
Instituut Voor Natuureduca-
tie (www.IVN.nl) kwam ik een 
 verhaal tegen over een Tiny 
Forest. Kleine bosjes, dacht ik in 
eerste instantie, zoals op som-
mige tuinen of de vogelbosjes op 
Ons Buiten. Die tuinen en bosjes 
zijn een goed begin, maar er is 
meer mogelijk.

Inheems en uitheems?
Een Tiny Forest is een 
 dichtbegroeid, inheems bos 
ter grootte van een tennisbaan 
(zo’n 200 vierkante meter). Dat 
bos bevat alleen maar in-
heemse plantensoorten: bomen, 
 struiken en ondergroei. Het 
verschil tussen een inheemse 

en een uitheemse soort is helder 
aan te geven. Voor Nederland 
is een soort inheems als deze 
hier van nature voorkomt. 
Een uitheemse soort (exoot) 
 daarentegen komt van nature 
niet in Nederland voor, maar 
elders, bijvoorbeeld in Zuid 
Europa, de Verenigde Staten of 
in China. Met beide, inheemse en 
uitheemse soorten, hebben we 
veel te maken. Onze wilde flora 
bestaat in principe uit inheemse 
soorten. Veel  cultuurplanten 
zoals akkerbouw gewassen, 
 tuinplanten, maar deels ook in 
de bosbouw  gebruikte 
soorten, zijn uitheemse 
soorten. In de meeste 
gevallen is het onder-
scheid  tussen inheemse en 
uitheemse soorten duidelijk, 
maar er is ook een grijs gebied. 
Soms  kunnen uitheemse soorten 
 verwilderen of zelfs  inburgeren. 
Een  ingeburgerde soort is van 
 oorsprong een uitheemse soort 
die zich in  Nederland heeft 
gevestigd en zich al minstens 
drie  generaties lang spontaan in 
de natuur heeft weten te hand-
haven. Veel  Nederlandse floristen 
 (bijvoorbeeld Stichting FLORON) 
beschouwen ook ingeburgerde 
soorten als inheems (bron: 
edepot.wur.nl).

Snel een Tiny Forest
Normaal gesproken doet een 
bos er honderd jaar of meer over 
om volgroeid te raken. Het IVN 
heeft echter een  plantmethode 
 ontwikkeld - samen met 
 bomenexperts Shubhendu Shar-
ma en Akira Miyawaki - die het 
mogelijk maakt om een dergelijk 
bos in slechts tien jaar tijd te 
 realiseren. Bos uit de snelkookpan, 
zullen we maar zeggen. Zo’n bos 

levert een natuurlijke schuilplek 
op voor insecten, vogels en kleine 
zoogdieren. Daarnaast vindt 
het IVN het belangrijk dat ook 
kinderen kunnen genieten van, 
en in direct contact komen 

met al het 
leven 

 
 

dat zich daar 
ophoudt.  Volgens 
onderzoek van de  Universiteit 
van Wageningen dragen dit 
soort kleine bossen ook bij aan 
 verhoging van de biodiversiteit. 

Oerbossen als inspi-

ratie
De Japanse  botanist 
Akira Miyawaki 
 bestudeerde wereld-
wijd oerbossen; bossen 
waarin de mens geen 
invloed heeft op wat 
er groeit. Hij kwam 
tot de conclusie dat 
inheemse planten 
en bomen veel beter 
bestand zijn tegen 
 natuurrampen als bos-
branden,  overstromingen 
en klimaatveranderingen dan 
uitheemse soorten.  Shubhendu 

Sharma heeft zich laten inspireren 
door Akira en is grondlegger van 
het Tiny  Forest. Inmiddels zijn er 
al meer dan honderd bossen ge-
realiseerd in Oosterse landen als 
India,  Singapore en Maleisië, maar 
ook in Chili, de Verenigde Staten 
van Noord-Amerika en in  Frankrijk. 
Aan die lijst kan inmiddels ook 

Nederland worden toegevoegd: 
in Zaandam is een heus Tiny 
 Forest  gerealiseerd. En er zijn 
er  meerdere  ontworpen voor 

 Almere en Hardenberg. Nu  vinden 
we in Nederland allang geen 

oerbossen meer, en in 
Polen worden de laatste 
 stukken rap gerooid. 
Dus hoe komen we dan 

te weten wat we in een 
Tiny  Forest  moeten  aanplanten? 
En hoe  zorgen we voor een rappe 
groei en  ontwikkeling van ons 
bos? 

De Tiny Forest plantmethode
Het IVN ontwikkelde een plant-
methode voor een Tiny Forest. Er 
is een veldverkenning nodig van 
de bosgemeenschappen in de 
betrekkelijk nabije  omgeving van 
waar je je bos(je) wilt  beginnen. 

Bekijk welke bomen en struiken 
daar groeien, en vergeet niet 

NATUURLIJK 
TUINIEREN

ERIK HOOIJBERG

            ‘‘ Kleine bossen               met grote
         biodiversiteit

Staartmees (Wikipedia David Friel)

Zwarte els
Alnus glutinosa
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de planten die in de  ondergroei 
van die bossen aanwezig zijn. 
Bekijk daarbij ook welke bomen, 
 struiken en planten bij elkaar 
groeien. Die lijst vormt een 
 belangrijke basis voor je eigen 
kleine bos. Je kunt ook het een 
en ander opzoeken in een boek, 
bijvoorbeeld in ‘Inheemse bomen 
en struiken in Nederland en 
Vlaanderen’ (2013, Bert Maes) 
of op internet: Landschapin-
nederland.nl/kaart-groen-erfgoed. 
Daarnaast is het noodzakelijk te 

weten op welke bodem je nieuwe 
bos gaat komen. Bij Ons Buiten is 
dat tamelijk vochtige veengrond, 
betrekkelijk los van structuur en 
redelijk voedselrijk.

Speciale bodembewerking
Nu moet je zorgen voor een 
mooie losse, luchtige bodem tot 
 ongeveer een meter diep. De 
bodem gaat immers zorgen voor 
voeding en ondersteuning van 
het kleine bos met  structuur, 
 schimmels en bodemleven. Op 
veengrond kun je kleingemaakt 
stro toevoegen, zodat de  bodem 
losser wordt en bomen en 
 struiken makkelijker kunnen 
wortelen. Het is veel werk dat het 

best kan worden uitgevoerd met 
kleine of wat grotere machines.

Welk beplantingsplan?
Op onze veengrond kom je al snel 
uit bij een broekbos als het echt 
nat is. Dat is een bos waarvan de 
vegetatie sterk wordt  bepaald 
door de (hoge) stand van het 
grondwater. Anders wordt het 
een elzen-essenbos of een essen- 
iepenbos. Ik ga nu even uit van 
een elzen-essenbos waarvan 
de kroonlaag (15-20% van de 

 begroeiing) 
bestaat uit 
 gewone es, 
zwarte els, 
zwarte populier 
en zomereik. De 
boomlaag (voor 
40-50%) uit 
 gewone vogel-
kers,  schietwilg, 
veldiep en 
gladde iep. De 
subboomlaag 
(voor 25-30%) 
uit boswilg, 

grauwe wilg, 
 meidoorn en wilde appel. Ten 
slotte de  heesterlaag (voor 8-12%) 

bestaande uit  bosaalbes, gelderse 
roos,  hazelaar,  hondsroos, rode 
kornoelje, vlier, vuilboom en 
zwarte bes. Niet alle bomen en 
struiken zullen het even goed 
doen, maar dat is nu juist het 
mooie van dit systeem. Er zal 
selectie plaatsvinden van de 
beplanting die zich het best 
voegt naar de plaatselijke 
 omstandigheden. 

Tiny Forest op Ons Buiten?
Het gaat op dit moment nog iets 
te ver om uitgebreide plannen te 
maken voor een Tiny Forest op 
Ons Buiten, maar we kunnen wel 
ons voordeel doen met de tips van 
het IVN. Ik ga zeker stro gebruiken 
om de veengrond losser te maken. 
En ook zet ik her en der genoemde 
soorten - in mijn eigen tuin en op 
plekken in het algemeen groen die 
daarvoor geschikt zijn. Ik ben dol 
op de zwarte els, een eenvoudige 
boom die in alle jaargetijden een 
bron van voedsel is voor mezen, 
vinken en putters.

Erik Hooijberg
groen@ons-buiten.nl

Putter (Wikipedia; Pierre Dalous)

VERRASSING
OP VALENTIJNSDAG

Met een wat onrustig gevoel 
fietsteikviahetVondelpark,
waarveelafgebrokentakken
lagen,richtingdeNieuwe
Meer.Daarzagikwildegolven,
envervolgenskwamikbij
OnsBuiten.Ikfietsteviade
hoofdingangnaardeWestsingel.
Onderwegvieldeschadezoop
heteersteoogergmee.Wel
lagenerveeltakkenen‘laatste
bladeren’herenderopde
grond.

Vanverrezagikaldatde
vertrouwdehoge,dodesparin
detuinbijmijnhuisjenogsteeds
rechtopstond.Gelukkig.Deze
boombaartmijaltijddemeeste
zorgen.Alsdezeomvaltrichting
huisje,zoudat‘eindeverhaal’
kunnenbetekenen:vanhet
huisjeénmijntuinavontuur.
Ikfietstegerustgesteldverder,
totdatmijietsandersopviel.

Ophetpadzagikietsliggen.
Toenikdichterbijkwam,zagik
eenvierkantmetinhetmidden
eenhart.Ikfietsteerheenen
toenikafstapte,herkendeikmijn
eigenraam!Eentijdelijkraam
datikvorigseizoenhebgemaakt
omhetorigineeltevervangen
waarhoutrotinzat.

Omdatikbangwasdater
ingebrokenzouzijnenikalle
sporenzouwissen,hebiksnel
foto’sgemaaktvanhetplaats
delict(weetikondertussenvan
EllieLust).Ookdelegesponning
inhethuisjehebikopdefoto
gezet.Jeweetmaarnooitofer
vingerafdrukkenopstaanen/of
erbraaksporenzijn...

Naverderonderzoekbleekdat
ergelukkignietingebrokenwas.
Snelhebikhettijdelijkeraampje
erweeringezet.Nusteviger.

Hethersteldeorigineleraamis
bijnaklaar-datgaikbinnenkort
plaatsen.

Moraalvanditverhaal:dewind
iszokwaadnogniet.Wantvan
dezestormkreegikeenmooi
hartop...jawel:VALENTIJNSDAG!

tekst en beeld
BABS HOGENKAMP

Zwarte els (Internet en IVN)

Vink (Wikipedia; Michael Maggs) 

Nadat een van de februaristormen 
voorbij getrokken was, besloot ik naar 
ons tuinpark te gaan. Ik wilde weten of 
ik dak-, water-, of andere schade aan 
mijn huisje of tuin zou hebben.

6 | MAART 2020
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TEKST & BEELD BABS HOGENKAMP

BINNEN
IN ONS BUITEN

Een heerlijk licht huisje 
met 'bahapbare' tuin

In elk nummer van Ons Buiten nemen 
we een kijkje binnen bij een van onze 
tuinders. Deze keer zijn we bij Joke 
van Lith. Joke is sinds enkele jaren 
 gepensioneerd. Zij heeft vanaf eind 
1998 een huisje op aan de Berthalaan.

Wat voor werk deed je voor je 
pensionering?
Ik was werkzaam als  maatschappelijk 
werkster. Momenteel werk ik als 
 stagebegeleider bij de Doula-opleiding 
in Utrecht. Een Doula biedt mentale en 
emotionele ondersteuning aan  zwangere 
vrouwen en hun partner.  
Zij bereidt de aanstaande ouders voor op 

de bevalling en is daar ook bij  aanwezig.

Hoe ben je bij Ons Buiten 
terechtgekomen?
Ik had van een vriendin over het  tuinpark 
gehoord. Zij heeft hier al langer een 
huisje en ik ben toen gaan kijken. Het 
park beviel mij zo goed, dat ik me 
 ingeschreven heb. Na drie maanden zag 
ik een huisje in de verkoop staan. Dat 
ben ik toen gaan bekijken, maar het bleek 
te duur voor me. Het was ook te groot 
en met een hele grote tuin, dus heel veel 
werk. 
Toen zag ik dit huisje en daar viel ik 
 helemaal voor. Heerlijk licht met een 

mooie ‘behapbare’ tuin. Omdat het 
winter was, waren er geen andere 
gegadigden. Dat was mijn geluk. 

Ben je veel op de tuin?
Zomers ben ik er bijna dagelijks. Ik 
slaap dan wel thuis, ik woon dicht-
bij en dat voelt veiliger. ‘s Winters 
ben ik er af en toe.  Binnen kan 

ik het met de ‘open haard’ wel 
behaaglijk maken, maar ik kijk toch 
wel uit naar het  voorjaar. Ik vind 
het een  heerlijke rustige plek, ook 
om vrienden te  ontvangen.

En binnenkort voorjaar..
Ik verheug me vooral op weer 
 lekker aan het werk te gaan in de 
tuin, het groen en de  bloembollen. 
Het  natuurlijke prieeltje van 
 clematis en blauwe regen is mijn 
favoriete plek in de zomer. In 
deze tijd is dat niet goed te zien. 
Er zijn heel veel roodborstjes, 
 koolmeesjes en winterkoninkjes 
in de tuin en in de vlinderstruiken 
 zitten veel vlinders. 
Maar ook binnen in het huisje ben 
ik graag als het wat kil is. Open 
haard aan en lezen met uitzicht op 
een mooie tuin. Heerlijk!
Het terras schoonhouden vind ik 
het minst leuke werk. Daarbij is 
er veel zorg voor de vele nieuwe 
planten die erbij zijn gekomen. 
Door de droogte waren veel 

planten doodgegaan. Dan merk ik 
wel dat het werk met het stijgen 
der jaren steeds zwaarder gaat 
worden. 
Ik kan me ook weer erg 
 verheugen om te gaan zwemmen 
in De  Nieuwe Meer. Een echte 
 meerwaarde van Ons Buiten. Ik ga 
zo snel als het kan weer het water 
in, en dan tot september. 
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Ik hoorde over een 
 bijzondere hobby van je
Dat klopt, hoewel ik er  momenteel 
niet veel tijd voor heb. Ik maak 
dozen van karton. Dozen met 
laadjes en/of vakjes, die ik dan 
beplak met mooi  papier. Zoals 
een muziekdoos of bijvoorbeeld 
 bloemen of met een Japans 
 motief. Erg intensief en precies 
werk en alleen op verzoek.

RANDVOORWAARDEN

• oppervlakte 40 m2

•  niet heien, mogelijk in de toekomst  
verplaatsbaar

• toegankelijk voor mindervaliden

• duurzaam/circulair, co2-neutraal

• stroom van zonnecollectoren

• toilet, keukenblok en opbergruimte

•  out of the box ontwerp, dat spraakmakend  
is en zorgt voor talk of the town publiciteit

•  het ontwerp kan een inspiratiebron zijn voor 
toekomstige tuinhuisjes

TIJDSCHEMA
Het ontwerp dient in juni 2021 gereed te zijn.
Het ecohuisje moet in 2022 gebouwd zijn.

VERDERE SUGGESTIES

•  opvallende, duurzame materialen hebben  
de voorkeur

• wanden en/of dak van zonnepanelen?

• huis van glas? 

• 3d-geprint huisje?

• hoe spraakmakender, hoe beter

Wie ontwerpt 
onze uitdaging?

Het bestuur heeft het plan om in dat jaar een multifunctioneel ecohuisje te openen. 
Het bestuur denkt aan een huisje van 40 m2, dat geschikt zal zijn om tuinders en  
Amsterdamse bezoekers te ontvangen voor exposities, lezingen en andere culturele  
of educatieve bijeenkomsten. Ook moet het ecohuisje kunnen dienen als logeerhuisje.
Het bestuur is nu op zoek naar een architect, industrieel ontwerper of kunstenaar die 
een origineel, uniek en spraakmakend ontwerp kan maken. Er is een budget van  
maximaal € 50.000,- beschikbaar. 

Een deskundige jury zal de definitieve keuze maken. Voor de winnende 
ontwerper(s) is een prijs van € 2.500,- beschikbaar.

Tuinpark Ons Buiten in Amsterdam viert in 2022 zijn 100-jarige jubileum

    

INFORMATIE
Indien u geïnteresseerd bent in onze ontwerpwedstrijd en/of nadere 
informatie wilt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met: 
secretariaat@ons-buiten.nl.  Wij kijken uit naar uw reactie!

Hoe werkt het?
Wehoudeneenkortengezellig
gesprekoverdetijddiejebij
OnsBuitenhebtdoorgebracht.
Bijvoorbeeld:verhalenover
gebeurtenissen,historische

evenementen,liefenhopelijk
weinigleed.Daarbijwilikgraag
eenpaarfoto’smakenvande
favorieteplekkeninenomhuisje
entuin.Misschienbenjenog
inhetbezitvanoudefoto’sdie
ikzoukunnengebruiken?Je
verhaalverschijntvervolgensin
deglossy,metbeeld.Zievoor
eenvoorbeelddewinterglossy
van 2019.

Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Mailmedanvia
Babsamsterdam1@gmail.com.

Ooktuindersdieeeninterview
willengevenvoorderubriek
BinneninonsBuitenzijnvan
hartewelkomomtereagerenvia
bovenstaande-mailadres.

Alvasthartelijkdank,
BabsHogenkamp

 Ik zoek voor de rubriek UITZWAAIERS 
tuinders die het park gaan verlaten
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Inmiddels zijn we alweer goed op weg 

in 2020. De winter heeft zich nog niet 

echt laten zien, zodat allerlei planten 

al heel vroeg tevoorschijn komen. 

 Afgelopen weekend (begin februari) 

stonden mijn  schoenlappersplanten 

al volop in knop!

Als ik aandeeerste lentebodesdenk

éneten,wantdáárbeniknoueenmaal

dolop,dandenkikaanmolsla.Toenik

kleinwas, gingenwe in het weekend

altijd een flinke wandeling maken

en eigenlijk ging er standaard een

emmertje/mandje en een schepje

mee. Zo waren we goed voorbereid,

want vaakviel erwel iets te rapen of

te plukkenwatwedanbij thuiskomst

gingen klaarmaken. In het vroege

voorjaar,alsdedooinetwasingevallen,

gingen we de weilanden in op zoek

naarmolsla.MolslaisdeNederlandse

naamvoordeblaadjesvandepaarden-

bloem. De paardenbloem die onder

een molshoop groeit, maakt namelijk

fraaie witte witlofkleurige bladeren.

Maardejongelichtgroenebladerendie

-vóórdaterzicheenbloemontwikkelt

heeft-uithetweilandsteken,zijnook

heel smakelijk. We aten deze thuis

met partjes gekookte aardappel en

uitgebakken spekjes, een eitje en

lauwwarmemosterddressing.

Ookdezelenteishetweeréénvanmijn

eersteklussenindetuinnadewinter:

hetmosendealteweligwoekerende

paardenbloemen uit het gras halen.

Maar na deze zachte winter kan ik

er echter niet op vertrouwen dat de

glossyjulliebereiktopeenmomentdat

demolslalekkeris. Ikkieserdusvoor

jullieeenreceptvoorteschotelendat

geïnspireerdisopdezedelicatesse.De

molslaiseenbeetjebitter,dusandijvie

komt er een beetje bij in de buurt.

Voorafgegaan door heerlijk groen

soepje!

Tip: als je Oost-Indische Kers zaait,

volgt in de zomerglossy een recept

voor het inmaken van Oost-Indische

Kers-kappertjes en een recept om ze

integebruiken...

Nieuwe aardappels met makreel en 
mosterddressing
4 personen

Begin de aardappels in de schil, afhankelijk van hun grootte, 
in kwarten te snijden, of bij grotere eerst doormidden en dan in 
kwarten.
Doe de aardappels in een pan, schenk er water over, voeg 
een beetje zeezout toe en breng aan de kook. Draai het vuur 
laag en laat 7-10 minuten koken tot ze gaar zijn. Doe de 
 ingrediënten voor de dressing met wat zeezout in een jampotje 
en schud door elkaar.
Als de aardappels gaar zijn, giet je ze af en doe je ze terug 
in de hete pan. Schenk de dressing erover en schep de 
 aardappels voorzichtig om.
Trek de huid van de makreel en breek de filets in flinke stukken 
die je toevoegt aan de pan met aardappels. Schenk er het sap 
van een halve uitgeperste citroen overheen en voeg driekwart 
van de andijvie toe. Schep goed om, zodat de blaadjes slinken 
door de hitte. Proef en pas de smaak aan met extra zeezout, 
versgemalen peper of citroensap als dat nodig is.
Voor het opdienen bestrooi je de salade met de overgebleven 
andijvie.

*Je kunt naast de andijvie ook een handvol venkelgroen of 
verse munt door de aardappels roeren.

ca 800 gr nieuwe aardappels
200 gr gesneden andijvie 

(de lichte bladeren uit het hart)
2 grote gerookte makreelfilets

1 citroen

Dressing: 
3 el extra vergine olijfolie

1 el ciderazijn
1 el gladde mosterd
1 el grove mosterd

1 teentje knoflook geperst

Jonge erwtensoep met ricotta en crostini
4 personen

Kook de doperwten 6 tot 7 minuten in kokend water met zout, 
giet het water af en pureer de doperwten met knoflook.
Verwarm de ricotta al roerend in de pan, voeg de erwtenpuree 
en marjoraan toe en meng alles goed. Breng het op smaak met 
zout en vers gemalen peper en verdun het met de groente-
bouillon.
Verdeel de soep over kommen of diepe borden, besprenkel 
met wat olijfolie, strooi de versgeraspte Parmezaanse kaas 
erover en serveer meteen.

* Mocht je marjoraan in de tuin hebben staan, dan kun je de 
roze bloemetjes ook over de soep strooien!

Crostini
Snij de ciabatta in schuine sneetjes en rooster ze. Op de tuin 
bak ik ze altijd 1-2 minuutjes in een grillpan. Wrijf ze vervolgens 
in met de knoflookteen. Serveer bij de soep.

400 g verse of diepvries-
doperwten

100 g ricotta
1 knoflookteen

2 eetlepels verse  marjoraan
50 gr ongeraspte 

 Parmezaanse kaas
1 liter groentebouillon

olijfolie naar wens
zout, zwarte peper

ciabatta
olijfolie

grote teen knoflook

KO O KKunst
LILY VAN DE VELDE
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Het blijft een ‘ding’ om op Ons 
Buiten voldoende  vrijwilligers 
te vinden voor diverse, 
 voor komende klusjes. Sinds kort 
is er daarom een vrijwilligers-
coördinator ingesteld. De 
 bedoeling is om door betere 
 communicatie meer vrijwilligers 
aan te trekken.

De nieuwe vrijwilligerscoördinator 
is Lisbeth Anker. Zij heeft sinds 
2012 een huisje op het park en 
schrijft al een tijd voor de glossy. 
Het viel haar op dat het gebrek 
aan vrijwilligers een terugkerend 
thema bleef in veel artikelen. 
 Lisbeth: ‘Ook in de nieuwsbrief 
lees je vaak dezelfde  boodschap: 
we hebben meer handen nodig. 
En verder zie je bij  evenementen 
altijd dezelfde mensen aan 
het werk. Dat is heel jammer, 
want hoewel het doen van 
 vrijwilligerswerk je tijd kost, levert 
het ook wat op.  Bijvoorbeeld 
 plezier, voldoening en  uitbreiding 

van je netwerk. Bovendien gaat 
een park als Ons Buiten het 
 gewoon niet redden zonder de 
inzet van vrijwilligers.  
Ik geloof eerlijk gezegd niet dat 
dit alleen maar een kwestie van 

mentaliteit of tijdgebrek is. Ik 
denk dat ook de communicatie 
over dit soort dingen beter moet. 
 Duidelijker, directer en beter 
bereikbaar. En dát ligt op Ons 
Buiten niet zo simpel, waardoor 
een goede intentie bij tuinders 
die het druk hebben al snel op de 
grote ‘wel-belangrijk-maar-geen-
prioriteit-stapel’ komt.  
Ik hoop dat verbetering van de 
communicatie tussen  aanbieders 
en gebruikers de drempel 
 verlaagt. In overleg met  voorzitter 
Hanneke Weber starten we 
daarom een proeffase met een 
vrijwilligerscoördinator.’

Aanbieders en gebruikers: 
schrijf je in!
Aanbieders van vrijwillig werk 
kunnen zich via onderstaande 
gegevens inschrijven op een lijst. 

LET OP: dit betekent dat je 
 gebeld en gevraagd mag worden 
om vrijwillig een activiteit in te 
vullen. Het betekent niet dat je 
elke aangeboden activiteit moet 
accepteren. 
Teams of commissies die op zoek 
zijn naar vrijwilligers voor een be-
paalde activiteit - de gebruikers - 

kunnen zich hier óók aanmelden. 
Vervolgens kan Lisbeth de juiste 
mensen met elkaar in contact 
brengen.
‘Het plan moet nog verfijnd 
worden,’ aldus Lisbeth. Of te 
zijner tijd gemoderniseerd met 
bijvoorbeeld WhatsApp. Maar… 
laten we eerst maar eens gewoon 
beginnen, één activiteit per jaar 
per persoon móet toch  haalbaar 
zijn? Kom maar op met die 
 inschrijvingen!’

Tuinders van Ons Buiten, de 
oproep is duidelijk. Je kunt zo 
aanmelden:

Aanbieders geven duidelijk aan:
•  voor- en achternaam, 

 telefoonnummer (bij voorkeur 
mobiel) en mailadres 

Gebruikers geven duidelijk aan:
•  voor- en achternaam, 

 telefoonnummer (bij voorkeur 
mobiel) en mailadres

•  de commissie of het team 
waarvoor je de aanvraag doet

•  datum van een activiteit en 
met hoeveel tijd de vrijwilliger 
rekening moet houden

De vrijwilligerscoordinator
NIEUW OP ONS BUITEN

Een van mijn eigen betere beurten was 

jaren geleden samen met Yvon Bakker. Ze 

heeft zelf geen tuin meer op Ons Buiten, 

maar komt af en toe graag even  aanwaaien. 

Dan geniet ze bij binnenkomst van ons 

werkstuk dat de tand des tijds glansrijk 

heeft doorstaan, ook al hadden de heren 

van de beurtenverdeling daar destijds 

weinig fiducie in. Ze vertelt ons verhaal 

graag nog een keer.

‘Deherenzochteneenpaarsterketypesom

eenhaagvanwilgentakkentevlechtenbij

deingangalsafscheidingnaastdeafvalplek.

Wijkekenelkaaraanenmelddenons

onmiddellijk.Deherenmonsterdenbedacht-

zaamonzerankepolsenenopperdendat

erdannogwelwatmannenbijmoesten.

Datzeidenzetegendeverkeerden,wantwij

wistendatrankietsandersisdanslap.Niet

alteenthousiastgavenzeonshetvoordeel

vandetwijfel;wemochtenaandeslag.Ze

zoudenwelgeregeldlangskomenomte

kijkenhoehetging.

Wegingenzeverbazen,datnamenwe

onsvoorentogenaanhetwerk.Hetwas

inderdaadeenzwareklus,maardaar

draaidenwijonzerankepolsjesnietvoor

om.Depalenstondenalindegronden

wijvlochtendaardetochnogwatstugge,

meerdantweemeterlangewilgentakken

doorheen.Wekregendeslagendesmaak

steedsbetertepakkenenallengswerd

deheghoger.Hetgingooksteedssneller.

Deherenkwamen,zoalsaangekondigd,

regelmatiglangsenkondenhunverbazing

nauwelijksonderdrukken.Alstrotsepauwen

werktenwefanatiekdooromditkarweiook

nogeenshelemaalafterondenvóór12uur.

Hetresultaatstaaternogsteeds.Enelke

keeralsikdetuinweereenskombezoeken,

vervulthetmijnogsteedsmettrotsen

herinnerikmeookdeloldieweerbij

hadden.’

In  deze   rubriek 
doen  we verslag  

van   beste   of  
bijzondere 

werkbeurten :
ervaringen  in 

woord  en  beeld

ARIEN DE JONG

MIJN BESTE BEURT

SCHRIJF JE IN OP DE VRIJWILLIGERSLIJST!

INSCHRIJVEN 
VRIJWILLIG WERK

 ONS BUITEN

Lisbeth Anker
 (vrijwilligerscoördinator OB)

06-40139024
vrijwilligersob@gmail.com

TEKST LISBETH ANKER
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                                                                                                                  In het voorjaar schieten ze 
    overal uit  de grond, de brand-
netels. De  brandnetel is 
 wellicht een van onze meest 
geneeskrachtigeplanten.Zeis
bij uitstek  geschikt om de bezem 
door je winterlijf te halen en 
dit van nieuwe  levenskracht 
tevoorzien.Zeactiveertde
nieren,waardoordezeflink
aan het werk worden gezet en 
ervoorzorgendatafvalstoffen
 sneller worden  afgevoerd. Na 
een  brandnetelkuurtje voel je je 
weer  energiek en als  herboren. 
Als  brandnetels volop  prikken, 
 betekent dit dat de werking 
optimaalis.Zezittendanook
bomvol mineralen en vitaminen. 
Gratissuperfood!

Er zijn twee soorten brandnetels. 
Degrotebrandnetel,deUrtica
diocia die in het voorjaar groeit 
endekleinebrandnetel,deUrtica
urens die in het najaar groeit.

De kruidenboeken
In alle kruidenboeken wordt 
de brandnetel unaniem de 
hemel in  geprezen met een 
scala aan  remedies voor 
veel  uiteenlopende kwalen. 
 Brandnetel helpt bij  afvoeren 
van niergruis, voorkomt dan 
de vaak  bijkomende hoofdpijn, 
vermindert het  suikergehalte 
in het bloed, is een  optimale 
 bloedreiniger,  voert  slakken 
af, bevordert de aanmaak 
van rode  bloedlichaampjes, 

helpt bij ontsteking aan 
urinewegen,  vermoeidheid en 
 ijzergebrek, prostaatklachten, 
 bloedarmoede,  allergie, 
 hoo i koorts, reuma, jicht en 
 ischias (baden in een  aftreksel), 
 eczeem, haaruitval, broze 
nagels en  osteoporose. 
Een oud huismiddeltje tegen 
 stijve reumaknieën is deze 
slaan met verse brandnetels. 
Na  enige behandelingen zijn de 
zuren  uitgedreven en loop je 
weer als een kievit.
Zit hier iets voor je bij, ga 
dan fluks naar het bos of een 
berm om de jonge toppen van 
 brandnetels te  verzamelen. 
 Vergeet je  handschoen niet. 
Word je toch geprikt, wrijf dan 

met een blaadje  hondsdraf 
of weegbree over de  pijnlijke 
plek. Deze planten  groeien 
 wonderbaarlijk genoeg  altijd 
in de  buurt van brandnetels! 
De beste planten  groeien 
vroeg in het  voorjaar en 
in het najaar, maar je kunt 
het hele jaar de  toppen 
plukken om te gebruiken.                                                                                                                                       

En als je dan van alle kwalen 
genezen bent of hier  misschien 
helemaal geen last van hebt:  
brandnetels werken als klap op 
de vuurpij ook nog eens als ‘een 
afrodisium’ (een  lustopwekkend 
middel). Het liefdesvuur 
wordt er volgens de Duitse 
 Hildegard von Bingen stevig 
door  aangewakkerd. Zelf was 
 Hildegard overigens non, een 
benedictijnse abdis.       
                                             
Hoe te gebruiken?                                                                                                                                       
Voor een voorjaarskuur heb je 
het volgende nodig: 75 gram 
verse of 30 gram gedroogde 
brandnetel op 500 ml water. 
Drink drie maal daags een glas 
of kopje - het eerste op de 
nuchtere maag. Het water moet 
net van de kook zijn, omdat 
anders met de stoom ook de 
waardevolle vluchtige oliën 
 verdwijnen. Een kruidenkuur 
duurt  gemiddeld vier tot zes 
weken. Een  kopje brandnetel 
thee per dag is daarna altijd 
geschikt als  onderhoudsdosis.      
                                                                                                                           
Een soepje
Ook kun je van het jonge blad 
van de brandnetel een  heerlijk 
vitaminerijk soepje maken.      
                                        
Daarvoor heb je nodig: 

400 g jonge brandnetelbladeren
olie of roomboter
één gesneden ui
één teen fijngesneden knoflook

twee aardappelen in blokjes
bouillonblokje
eventueel een scheutje room
peper en zout

•	  Fruit in de pan een beetje 
olie en de ui en knoflook 
glazig.

•	  Voeg de stukjes aardappel 
toe en bak deze een beetje 
aan.

•	  Voeg de brandnetels toe 
(doe dit voorzichtig of met 
handschoenen aan!).

•	  Voeg water toe (ongeveer 
een liter), bouillonblokje 
erbij, 15 -20 minuten 
 sudderen.

•	  Mix het geheel met een 
staafmixer tot een heerlijk 
gebonden soep.

•	  Breng op smaak met zout 
en peper en de room.

                                                
Gratis superfood
Brandnetelzaad is zowel 
 voeding als een medicijn: 
boordevol micronutriënten, 
hoogwaardige olie en  eiwitten. 
Vers zaad is lekker knapperig, 
maar je kunt het ook  drogen 
op keukenpapier en een win-
tervoorraadje aanleggen.  

DE KRUIDERIJ
CARRIE VERHOEVEN

Brandnetels
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EEN VAN DE MEEST GENEESKRACHTIGE PLANTEN
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JULI
Zaterdag 4 juli
zeskamp
Zaterdag 4 juli 
kwartfinaleEK
Zondag 5 juli
quizavond
Maandag 6 juli
bestuursvergadering
Zaterdag 11 juli
feestavond
Zondag 12 juli
finaleEK-voetbal
Zaterdag 18 juli
bingoavond
Zondag 19 juli 
kindervissen&
hogehoedtoernooi
Zaterdag 26 juli
fancyfair
Zondag 27 juli
afbrekenfancyfair

Programma
JOC 2020

Brandnetelzaad geeft energie, 
is een sterke antioxidant en 

helpt je om te gaan met stress 
en vermoeidheid, en bestrijdt 
 ouderdoms verschijnselen. 
Waarschuwing! Verzamel de 
zaden uitsluitend als ze groen 
zijn. Dat wil zeggen vanaf juli. 
Verzamel ze niet meer als ze 
bruin zijn, want ze  kunnen dan 
schimmels bevatten. Groen 
zaad kun je drogen op een 
verwarming of in een oven 
op lage  temperatuur. Wees er 
zeker van dat het brandnetel-
zaad volkomen droog is, anders 
kan het gaan schimmelen in 
een  afgesloten pot. Droog het 
liever een week langer voor de 
 zekerheid. In een afgesloten pot 
blijft het zeker een jaar goed. 
     
Cosmetisch                                                                             
Brandnetel is het  haartonicum 
bij uitstek. Maak een aftreksel 
(10 minuten) in water of nog 
beter in azijn. Het  revitaliseert 
je haar, doet het glanzen, 
stimuleert de haargroei, gaat 
roos en haartuitval tegen en 
maakt je haar soms een beetje 

groen. Tja, dat laatste is wat 
minder gewenst, dus je kunt dit 
beter niet gebruiken bij blond 
of grijs haar. Of je laat het even 
inwerken en spoelt het dan 
weer uit. 
Brandneteltouwtje                                                                        

En als je je heel erg verveelt, 
kun je uit de vezels van de 
stengel oersterke touwtjes 
draaien. Neem een lange 
 stengel, sla deze plat met 
een steen en schraap de 
 brandharen ervan af. Draai de 
twee  uiteinden in  verschillende 
 richtingen, vouw de vezel 
 dubbel en laat deze daarna van-
zelf in elkaar draaien. Een 
survivaltip, je weet maar 
nooit...     

Contra-indicatie 
Vermijd bij 
 zwangerschap en borst-
voeding grote  hoeveelheden 
brandnetel. 
En niet gebruiken bij nierkwalen 
en oedeem!

NOVEMBER
Maandag 2 november
bestuursvergadering
Maandag 16 november
dagelijksbestuur
Zaterdag 21 november
alv
Zondag 29 november

sinterklaasfeest

DOORDEWEEKSE
ACTIVITEITEN
Maandagavond
bridgen
Dinsdagochtend
kinderknutselen
Dinsdagavond
tekenen
Woensdagavond
breiclub
Donderdagavond
sport/spel/sjoelen
Vrijdagavond
klaverjassen
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Hetprogrammakan
nogveranderen

MAART
Maandag 2 maart
bestuursvergadering
Maandag 16 maart
dagelijksbestuur

APRIL
Maandag 6 april
bestuursvergadering
Zondag 12 april
paaseierenzoeken/lunch
voordekinderen
Zaterdag 25 april
jeugdboomplantdag

MEI
Maandag 4 mei
bestuursvergadering
Dinsdag 5 mei
vrijheidslunch
Zaterdag 9 mei
koppel-darttoernooi
Zaterdag 16 mei
algemeneledenvergadering
Donderdag 21 mei 
uiterlijkedatuminschrijven
pinksterkamp
Zaterdag 30 mei
vertrekpinksterkamp
Zondag 31 mei
bingoavond

AUGUSTUS
Zaterdag 1 augustus
dinerdansant
Maandag 3 augustus
bestuursvergadering
Woensdag 5 augustus
kinderdisco
Zaterdag 8 augustus
bingoavond
Zaterdag 15 augustus
familiedag
Zondag 16 augustus
dagelijksbestuur
Zaterdag 29 augustus
single-darttoernooi

JUNI
Maandag 1 juni
terugkomst
pinksterkamp
Woensdag 3 juni
bestuursvergadering
Zondag 14 juni

opendagTuinkunst

SEPTEMBER
Maandag 7 september
bestuursvergadering
Maandag 21 september
dagelijksbestuur

OKTOBER
Maandag 5 oktober
bestuursvergadering
Maandag 19 oktober
dagelijksbestuur

DECEMBER
Maandag 7 december
bestuursvergadering
Maandag 21 december
dagelijksbestuur
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SONJA BIJENHOF

GROENTJESGROENTJES

Eentijdjegeledenwerdikwakkeruitmijnwinterslaap.

Ikdachtdatikdelaatstezouzijnvanallekabouters

diezijnbeduitkwamrollen.Datgebeurdevorigjaar

ook.Maartoenikhettuinparkopenneerrende,zag

ikhelemaalniemand.Datvondikbestgek.Zelf

Knaartje,mijnbestevriendin,wasnergens

tebekennen.Zijismeestaldeeerstedie

opstaat,omdatzeweinigslaapnodig

heeft.Wasiktevroegwakkergeworden?

Ikwasnamelijknogbestmoe.Maartoenik

ommijheenkeekenikdeblauwedruifjes,

krokussenenzelfsdenarcissenalinbloei

zagstaan,wistikdatdelentewasbegonnen.

Tenminste,datdachtik...

Demeestekaboutersvindenhetvervelend

omzichteverslapen.Dusikhebeentrommeluit

mijnkamergepaktenbenkeihardgaanroffelen

omiedereenwakkertemaken.Alsnelkwamen

zeuitboomholletjes,omgekeerdebloempottenen

takkenrillengestrompeld.Iedereenzagermoeuiten

wasaanhetgapen.Tenslottekwamenookmijnvader

enmoedertevoorschijn.Zewarenhelemaalindewar,

wanthetwasveeltedonkervoordetijdvandedag.

Hetwasvijfuur’smiddagsenhetbegonaldonkerte

worden.Mijnmoederheeftereenkalender

bijgepaktentotverbazingvaniedereen

washetpasjanuari!

Normaalgesprokenwordenwepas

inmaartwakker.Mevrouwegelkon

onsvertellendathet(nog)niethad

gesneeuwddezewinter.Daarom

dachtdenatuurdathetallente

was.Maarhetwasduseigelijknog

hartjewinter.Iedereenistoensnel

z’nbedweeringekropen.Papaen

mamahebbenmijvoorgelezenuit

eenboekdatoversneeuwging.Al

snelvielenwealledrieinslaapen

werdenpasweerwakkertoenhetécht

lente was.
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Voornaam: Dorus
Leeftijd: 9
Groep: 6
Lievelingsboek:Dogman
Lievelingsdier:woestijnvosje
Leukste om te doen: 

voetballenophetgroteveld
Lievelingsplek op de tuin: 
onseigenhuisje
Dit koop ik in de kantine: 
snoep,hetliefstkauwgom-
ballen,enijsnatuurlijk

Tuinieren is tof!
Wil je dit jaar meedoen aan de moestuinlessen op zaterdag? Of wil 
je van jullie eigen tuin een paradijs maken, met bloemen, planten, 
beestjes en misschien wel je eigen groenten?

In dit boek staat wat je per maand kunt doen in je tuin, en hoe je dat 
 aanpakt. En terwijl je wacht tot alles gaat groeien, kun je lekker aan 
de slag met de knutselideeën en recepten die ook in het boek staan. 
Pak je gereedschap, trek de tuin in en word een echte tuinier!

Praktisch handboek voor JONGE TUINIERS 
Auteur: Michel Luchesi
ISBN 9789059246225
Vanaf € 14,99

KINDERPORTRET

Dorus

Kobus heeft de lente 
in zijn bol

TEKST & BEELD BOUWINE POOL

Plantenhanger van lege 
petfles

Wewillennatuurlijkzomin

mogelijkplasticgebruiken.Maar

somsisfrisdrankdrinkenwel

erglekker!Delegefleskunje

meestalinleverenendankrijgje

statiegeldterug.Maardekleine

flesjes-zonderstatiegeld-kun

jeheelgoedopnieuwgebruiKen,

Hoe maak je zo’n leuke planten-

hanger?

Neemeenlegefles,snijeen

flinkehapuitdezijkant,maarniet

tediep!

Houdhetgataandeboven-

kantenmaakbijdebodemvan

deflestweegaatjes.Doedit

ookbijdehalsvandefles.Rijg

vervolgenseentouwtjedoorde

gaatjesenmaakeenknoopje

aandeboven-enonderkant.

Nudoejeerpotgrondeneen

plantjein(eenhangplantjeis

extraleuk!)enophangenmaar.
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H et is zondag 14 
februari en ik buig 
me over een blocnote 

om mijn driemaandelijkse 
bijdrage voor Ons Buitens 
glossy te schrijven. De radio 
staat aan, op de klassieke 
zender, zodat zoetgevooisde 
klanken kunnen inspireren. 
Om 12.00 uur volgt een 
nieuwsuitzending en 
ik hoor dat vandaag de 
klimatologische lente 
is begonnen. Hola! Daar 

heb ik niet op gerekend. 
Dat was toch altijd 1 
maart? Kennelijk is dit 
voorjaarsbegin niet aan 
een vaste datum, maar aan 
het weer gekoppeld. En ja, 
koud is het allerminst. In 
elk geval moet ik nu haast 
maken. In de eerste plaats 
met het schrijven van deze 
rubriek, maar ook met 
voorzaaien van eenjarigen. 
Als ik daar nu nog langer 
mee wacht, komen er 

hoogstens in augustus nog 
wat van mijn favorieten in 
bloei.

Voorzaaien, hoe doe je dat 
met succes? Nou, die vraag 
heeft me een aantal jaren 
flink beziggehouden. De 
oorzaak was dat een lieve 
vriendin  mij – toen we 
onze tuin op Ons Buiten 
kregen – het lidmaatschap 
van de Royal Horticultural 
Society cadeau deed. 

 JACHTLUST
Nicotiana sylvestris

Wat ik in h e t  b e g in h e l emaal  ni e t doorhad ,  was  dat  d e  me est e  zaden afkomstig  waren van vast e  plant en en daar moet  j e  j e  als  b e g inner  nu pr eci es  ni e t aan wag en :  v e e l  t e  moe i l i jk . 

Hierdoor ontving ik ook 
het maandblad van deze 
vereniging, met als bonus 
dat je in het najaar gratis 
zaad kon bestellen van 
planten uit de koninklijke 
tuinen dat daarvoor niet 
nodig was. Buitenkansje 
natuurlijk; althans dat denk 
je dan. Na het eerste jaar 
zette ik het lidmaatschap 
voort en dan wil je als 
zuinige Nederlander dat de 
kosten zo’n beetje evenredig 
zijn met het geld dat je 
uitspaart, door het gratis 
zaad dat je bestelt. Dat lukt 
als je je bescheidenheid 
laat varen en flinke 
hoeveelheden soorten de 
Noordzee laat oversteken. 

Stupide onwetendheid
Wat ik in het begin helemaal 
niet doorhad, was dat de 
meeste zaden afkomstig 
waren van vaste planten en 
daar moet je je als beginner 
nu precies niet aan wagen: 
veel te moeilijk. Ik herinner 
me dat er allerlei bijzondere 
strategieën gewenst waren. 
Zo moesten de zogenaamde 
vorstkiemers (die buiten 
te maken krijgen met ten 
minste twee, maar vaak ook 
vier weken vorst) eenzelfde 
periode in het vriesvak van 
jouw koelkast doorbrengen 
en daarna nog enige tijd op 
een koele, donkere, droge 
plaats (net zoals onder de 
grond). Iedere soort had 
zo zijn eigen eisen en als 
je daaraan dan zo goed 
mogelijk voldeed, kon je 
nog behoorlijk teleurgesteld 
worden, door in de zomer 
hoogstens wat sprietjes 
te zien opkomen, maar 
bloemen, ho maar. 

Klappersucces
Eén keer heb ik wel een 
groots succes geboekt. Uit 
het zaad van de Tibetaanse 

papaver, Meconopsis 
betonicifolia, waren planten 
voortgekomen die zo 
vriendelijk waren om in een 
schaduwrijk hoekje van mijn 
tuin met belachelijk mooie, 
teerblauwe bloemen te gaan 
bloeien. Gedeelde vreugde 
is dubbele vreugde, dus 
rennen naar de buurman, 
die best onder de indruk 
raakte en me doorstuurde 
naar ‘Dirk Jan’, de tuinder 
die samen met Ans Kiers 
de grondlegger was van het 
natuurlijk tuinieren op Ons 
Buiten. En ja, Dirk Jan was 
ook verrast.

Aan de eenjarigen
Natuurlijk kwam die blauwe 
schoonheid, die de bodem 
van de Himalaya veel 
aangenamer vindt dan de 
natte veengrond van een 
deltalandje, het jaar daarop 
niet terug, en ik zette in 
die tijd ook een punt achter 

het gemodder met de 
schenkingen uit Engeland.  
Nu kreeg ik van een 
andere vriendin het boek 
‘Eenjarigen zo gezaaid’ en 
dat bleek een heel geschikt 
cadeau voor beginnende 
amateurkwekers, want 
eenjarigen groeien 
veel makkelijker uit 
tot bloeiende planten. 
Omdat ik vooral op zoek 
was naar een soort die 
het in schaduwrijke 
delen van mijn tuin zou 
doen, viel mijn oog op de 
siertabak: de Nicotiana. 
Nu zijn er verschillende 
soorten siertabak en de 
mooiste is volgens mij de 
Nicotiana sylvestris, die 
wel anderhalve meter hoog 
kan worden en met mooie 
buisvormige, witte bloemen 
in een donkere hoek voor 
licht zorgt. De lagere 
siertabakken kan ik tot mijn 
succesnummers rekenen, 

SASKIA BOERMA
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maar de sylvestris doet 
ieder jaar weer moeilijk. 

Help mij: propagator
Natuurlijk is het behoorlijk 
hinderlijk als je er flink 
je best voor doet om het 
je zaailingen naar de zin 
te maken, en je toch geen  
resultaat behaalt. Siertabak 
moet je vroeg zaaien; 
eigenlijk kun je er al in 
januari mee beginnen, maar 
dan moet je wel – ha, ha - 
een verwarmde kas hebben. 
Sorry, heb ik niet. In huis 
kan het ook, met bakjes 
op de vensterbank boven 
de centrale verwarming. 
Nu woonde ik in een huis 
met kachels, dus moest er 
een list bedacht worden. 
Die kwam in de vorm van 
een propagator, oftewel 
een elektrische zaaibak 
die aangesloten op het 
net 24 uur voor een 
constante temperatuur 
zorgt, zodat het daarop 
voor de bijbehorende 
zaaibakjes goed toeven 
is. Vorig jaar heb ik 
dankzij mijn propagator 
met succes siertabakken, 
kattensnorren, zinnia’s en 
ook nog courgettes gezaaid. 

De sylvestris mocht ook 
weer meedoen, maar nee 
hoor: piepkleine plantjes die 
het in de tuin tot hooguit 
20 cm schopten en toen 
opgegeten werden door … 
Nou ja, allerlei gespuis dat 
tot de fauna behoort en dat 
het liefst de flora verorbert.

Nieuwe poging
Ik haast me nu 
dit stukje af te 
sluiten, want 
twee maanden 
geleden ben 

ik naar een 
huis met 
vensterbanken 
boven centrale 
verwarmingen 
verhuisd, en de 
zaaitijd dringt. 
Mijn propagator 
is op dit moment 
niet voorhanden, 
zodat hij maar 
een jaartje moet 
overslaan. Zaad 
van de Nicotiana 
sylvestris 
ligt klaar om 
uitgestrooid 
te worden en 

reken maar dat ik hem 
elke dag streng toespreek: 
‘Als je het dit jaar weer 
vertikt, dan hou ik er met 
jou mee op.’  Welnee, dat 
gebeurt natuurlijk niet, 
want als tuinder weet je: de 
aanhouder wint. Soms.

De propagator, een elektrische zaaibak, gevonden als 7-delige 
elektrische kweekkas op Tuinadvies

Wil je leren
WERKEN MET DE ZEIS?

Op oude foto’s zie je mensen met een 
zeis werken. Dat lijkt traag te gaan, 
maar deze werkwijze heeft voordelen.

•	 Je gebruikt geen speciale kleding 
en gehoorbescherming. Laarzen 
met een versterkte neus, hiel en 
bodem zijn wel aan te raden. 

•	 De zeis kan het opnemen tegen 
een bosmaaier en dan vooral 
langs slootranden.

In Amsterdam is ‘De Zeisgroep’ 
actief die op aanvraag komt werken. 
Enige oefening is wel nodig... Tijdens 
de algemene ledenvergadering in 
november is het voorstel aangenomen 

om bij Ons Buiten aan de gang te 
gaan met de zeis. Er staat een cursus 
gepland voor augustus of september 
2020. 
 
Hoe kun je meedoen? 
Je kunt je (snel) opgeven bij mij. Kosten 
van de ochtend of middag en de tijd 
hoor je vervolgens via mij. Er zijn 
maximaal acht plaatsen. Materialen 
zijn aanwezig.

Tekst en beeld: Gerard Schuitemaker

Jekuntjeopgevenbij
GerardSchuitemaker

Viademail:gangbaar-37@hetnet.nl
ofinsprekenop0206164759
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Kersvers
OP ONS BUITEN

Elwin fietste op weg naar zijn werk jarenlang langs Ons Buiten en 
dacht dat het een luxe, duur vakantiepark was. Tot hij eens ging kijken 

op internet en zag dat het een tuinpark was, waar hij eventueel ook 
een huisje kon kopen. Hij moest een hele lange winter wachten om 

zich in te schrijven en baalde daar ontzettend van. Wel ging hij vanaf 
toen wandelingetjes over het park maken. Na vier jaar was hij aan de 

beurt en kwam meteen in een gespreid bedje.

pruimenboom geeft veel vruchten, maar 
daar zijn de grasparkieten eerder bij.
Elwin is vanwege zijn geringe 
tuinervaring blij met mentor Kas. ‘Een 
heel vriendelijke man, optimistisch en 
positief. Je moet het op je eigen manier 
doen, zegt hij, maar hij is wel duidelijk 
over de regels. De natuur is sterk, echt 
verpesten kun je het niet zo snel.’
‘Ik ‘woon’ niet, zoals ze dat hier noemen, 
maar slaap hier gemiddeld wel vier 
nachten per week. Dan zit ik hier ’s 
avonds met een kaarsje en een boek. Zo 
vredig, zo ontspannen. Dat verheugde 
gevoel begint al zodra ik het park op 
fiets. Op andere dagen kan ik dan 
genieten van wat de stad te bieden heeft 
aan sociale contacten en cultuur. Een 
perfecte combinatie.’

De zin van regels
Elwin studeerde rechten in Groningen, 
reisde daarna een jaar door Azië en 
werkt nu als intern juridisch adviseur 
bij een heel leuk accountantskantoor. 
‘Ik adviseer collega’s over regelgeving. 
Dat is interessant en zinvol werk. Ik geef 
liever advies voordat het fout gaat, dan 
naderhand de problemen via juridische 
procedures op te lossen. Dit jaar start ik 
met een aanvullende studie van een half 
jaar, een dag per week: Compliance & 
Integriteit Management. Dure woorden 
voor: hoe zorg je ervoor dat mensen zelf 
het nut van regels en ethisch handelen 
inzien? Bijvoorbeeld: iedereen begrijpt 

dat je een keuze moet maken tussen 
links of rechts rijden. En of dat links of 
rechts is, maakt niet zo veel uit, als je het 
maar samen afspreekt. Dat speelt op 
heel veel terreinen, ook hier op de tuin 
natuurlijk.’
Om rustig te kunnen studeren, heeft 
Elwin een bureautje voor het raam gezet. 
Hij heeft er zin in om in alle rust en stilte 
geconcentreerd en zonder afleiding aan 
het werk te gaan.

Tuinpracht
We besluiten ook wat van Elwins eigen 
foto’s bij dit artikel te plaatsen. Want ook 
al schijnt het februarizonnetje, de tuin 
openbaart toch meer van zijn pracht in 
andere seizoenen. 
En o ja, de tuinbeurten doet hij met 
veel plezier: leuk, gezellig en leerzaam. 
Op het ogenblik heeft hij met een volle 
vijfdaagse werkweek en de studie niet 
veel tijd voor andere klussen, maar hij 
wil zeker weleens helpen bij eenmalige 
activiteiten.

‘Vorig jaar heb ik veel 

gesnoeid en door het licht 

dat daardoor op de bodem 

valt, komen er nu allerlei 

bloemen tevoorschijn.’ 

Een half uur per dag zon
Op een onverwacht zonnige 
zaterdagmiddag in februari drink ik 
met Elwin thee op zijn tuin. Vanwege de 
druilerigheid hadden we bij hem thuis 
afgesproken, maar dit buitenkansje 
laten we ons niet ontnemen. Ik heb al 
heel wat enthousiaste nieuwe tuinders 
mogen interviewen, maar Elwin spant 
geloof ik wel de kroon. De glimlach is 
niet van zijn gezicht te branden. 
‘Ik dacht af en toe aan verhuizen, omdat 
ik zo van rust, licht en de natuur houd. 
Op mijn balkon komt alleen in augustus 
een half uur per dag zon. Mijn werk is 
hier vlakbij, aan de andere kant van de 
Ring, en ik woon in de buurt van het 
Haarlemmermeerstation. In plaats van 
binnendoor, fiets ik meestal buitenom 
langs de Nieuwe Meer en Ons Buiten. 
Toen ik eenmaal ontdekte dat dit geen 
luxe vakantieoord, maar een ook voor 
mij bereikbaar tuinpark was, kon ik bijna 
niet wachten tot ik een plekje had. Vorig 
jaar juli was het zover. Ik kon bijna alles 
overnemen van de vorige eigenaar en 
op de dag dat ik de sleutel kreeg, ben ik 
meteen gaan slapen. Heerlijk.’

Perfecte combinatie
Het huisje was in perfecte staat, 
alleen de buitenboel kan binnenkort 
een verfje gebruiken. ‘De tuin was 
behoorlijk overwoekerd met onkruid, 
vooral springkruid en heermoes. Toen 
ik dat voor het grootste deel weg had 
gehaald, bleek de tuin een heel mooi 
model te hebben. En er zijn ook veel 
verrassingen. Vorig jaar heb ik veel 
gesnoeid en door het licht dat daardoor 
op de bodem valt, komen er nu allerlei 

bloemen tevoorschijn.’ Een moestuin 
is niet zijn Elwins ambitie, maar hij 
heeft bijvoorbeeld wel de hele winter 
van zijn eigen knoflook gegeten. De 

Tekst: Arien de Jong
Fotografie: Arien de Jong & Elwin Tepper

WIE? ELWIN TEPPER (40)

WAAR? MATHILDELAAN
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de Roggelelie
(Lilium bulbiferum)

zeldzaam
   in het Wild
De roggelelie wordt ook wel  oranje 

lelie genoemd. Ze voelt zich het 

beste thuis in een akkerland met 

arme zandgrond waar rogge geteeld 

wordt. Vroeger werd zij  beschouwd 

als een  hardnekkig onkruid. In 

 Nederland is deze  wilde inheemse 

bloem nagenoeg uitgestorven, 

 vanwege het gebruik van  kunstmest 

en de overgang van rogge- naar 

 tarweteelt: het machinaal  dieper 

ploegen maakte de bollen van lelies 

kapot. 

Een tijd lang werd er gedacht 

dat ze helemaal verdwenen was, 

 totdat men ontdekte dat ze in 

siertuinen groeiden. Het bleek om 

 afstammelingen te gaan van de 

 verwilderde soorten. Zo heeft de 

siertuin bijgedragen aan de  redding 

van de oranje lelie in  Nederland. 

In de jaren 90 is de  bloem als een 

 Hollands icoon vereeuwigd op de 

Nederlandse postzegel.

In Duitsland zijn er nog een paar 

plekken te vinden waar op een 

ecologisch verantwoorde  manier 

rogge wordt geteeld. Wat dit 

 extra bijzonder maakt, is dat het 

 bijbehorende ecosysteem, de 

 korenslagemeenschap, hier nog 

helemaal intact is. Tussen het graan 

groeien bloemen en planten als het 

akkerviooltje, klein  timotheegras 

en glad biggenkruid. Het wemelt 

er van de bijen, hommels,  vlinders, 

sprinkhanen en zweefvliegen. Er 

zijn zangvogels actief zoals de 

geelgors, de veldleeuwerik en 

de zeldzame ortolaan. Tussen de 

roggearen kun je de roggelelie naar 

hartelust zien bloeien.

BOUWINE POOL
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Voedzame mest
In de startblokken! De voorjaars-
maandenvormendeidealetijdom
detuintebemesten.Alsheteven
kan, gebruik je organische mest,
zoalscompostofstalmest.Hark
dezegoeddoordebovenlaagof
spitdezelichtonder.Zorgervoor

dat jede tuinniet tediepomspit,
want dan verstoor je de bodem-
structuur en het bodemleven.
Verstoorde grond biedt ruimte
voor onkruid. Omdewerkingvan
de meststof direct op gang te
brengen,kunjewatergevenalser
opkortetermijngeenregenwordt
verwacht. Herhaal de bemesting
indezomernogeenkeer.

Na IJsheiligen
Nog even en de IJsheiligen (11

t/m 14 mei) zijn voorbij.
Dan mogen kwets-
bare (mediterrane)
kuipplanten zoals
olijf- en citrus-
boompjes weer
van de buiten-

lucht genieten.
Verpot ze of geef de

plantenindevollegrond

wat verse potgrond en speciale
kuipplantenmest. Houd wel het
weerbericht indegaten.Wordter
toch nogvorstvoorspeld? Zet de
kuipplanten dan in de schuur en
bedek vorstgevoelige planten in
degrondmetvliesdoek.

Groeiend onkruid
Nualles,ookonkruid,goedbegint
tegroeien,iswiedennoodzakelijk.
Jekunthetonkruidhetbestemet
de hand verwijderen. Geen grote
hobby van de meeste tuinders,
maar het is de meest efficiënte
manier. Andere manieren om
onkruid tegen te gaan: zorg voor
een mulchlaag van houtsnippers
tussende planten–dievoorkomt
tegelijkertijd uitdroging. Zet
planten iets dichter op elkaar
dan op het plantenetiket staat.

Hoe voller de bodem, hoe
minder kans onkruid krijgt. Zet
bodembedekkers zoals wilde
geraniums en maagdenpalm
tussen de planten in de border.
Blijf wieden! Onkruid tussen de
terrastegels? Veeg het terras en
tegelpaden zeker twee keer per
maand aan. Zo voorkom je dat
onkruid of mos zich hecht op de
tegels.

Langbloeiende dahlia’s
Dahlia’s zijn fantastische door-
bloeiers. Ze kunnen tot eind juni
worden geplant in potten of de
vollegrond.Kieseenzonnigplekje

indetuinenmaakdegrondgoed
los. Graaf een plantgat waar de
dahliaknol ruim in past en bedek
‘mmeteenpaarcentimetergrond.
Naeenpaarwekenziejededahlia
al flink groeien en nog iets later
komende spectaculaire bloemen
tevoorschijn. Knip uitgebloeide
dahliabloemen steeds weg om
debloei nogverder teverlengen.
Zelfsinseptemberenoktoberkun
jeernogeenboeketvanplukken.

Strak gazonnetje
Gras heeft in mei een groeispurt.
Daarom kan het gazon wel extra
voeding gebruiken. Strooi net
voor een bui losbarst organische
gazonmest. Kale plekken in je
gazon?Zaaigraszaad.Maaiendoe
je vanaf mei minstens één keer
perweek.Maainiet tekort:nieuw
gezaaidgrasmaaijealshet2,5cm
hoog staat, nieuw gelegd gazon
van graszoden bij 5 cm hoogte.
Bij elke volgende maaibeurt stel
jedemessenietslageraf.Maaien
doe je per maaibeurt om en om:
een keer van links naar rechts,
de volgende keer van onder naar
boven. Heb je mest gestrooid?
Dan niet met kalk aan de gang,
want danworden demeststoffen
nietgoedopgenomen.

Stevige snoei
Voorjaarsbloeiendeheesterszoals
ribes,clematisen forsythiakun je
hetbestedirectnadebloeisnoeien
doorde uitgebloeide takkendiep
weg te knippen. Dit bevordert de

bloei.Heestersdienajunibloeien,
zoals vlinderstruik, sommige
soortenseringenenrozenmogen
nuookwordengesnoeid.Leterop
dat het na de vorst gebeurt. De
sierkerskunjehetbesteinjunina
debloeisnoeien,endanalleenals
het gaat om hetwegsnoeien van
zijtakkendietelaagzitten.

Gastvrije nestkastjes
Nog geen nestkastje opge-
hangen? Gauw doen, voor het
broedseizoen begint. Hang het
op tweeàdriemeterhoogtemet
de invliegopening in oostelijke
richting. De aanvliegroute moet
vrij zijn: er mogengeen takkenof
bladeren voor de vliegopening
zitten. Kasten voor verschillende
soorten, bijvoorbeeld pimpel- en
koolmees, hang je minimaal drie
meter uit elkaar. Voor dezelfde
soort geldt tien meter, want
vogels hebben in de broedtijd
een territorium. Nesten dicht bij

elkaar veroorzaken dan
onderlinge ruzie en dat
kost onnodig veel ener-
gie.Tochtelaathetkastje
opgehangen?Rustiglaten
hangen.Devogelsgebruiken
het in de winter als slaapp-
laats, en misschien vinden
ze het volgend voorjaar
weleengoedeplekvoor
gezinsuitbreiding.

ASTRID MOL

Tuintips
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AANBOD

Abonnement op Ons Buiten
Genietje(alsniet-tuinder)ookzovanonskwartaal-

bladOnsBuiten?Neemdannueenabonnement!

Jeontvangtviernummersperjaarvoor€17,-

Stuureene-mailnaarredactie@ons-buiten.nl 

metdaarinduidelijkjenaam,adresenpostcode.

Danontvangjezospoedigmogelijkonzebetaal-

gegevens.Zodrajehebtbetaald,ontvangjehet

eerstvolgendenummerengaatjeabonnementin.


