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Ons Buiten is 
nu al een paradijs
 voor de honingbij
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Met vriendelijke groet,

Beste tuinders,

Het afgelopen seizoen was niet om over naar huis te 
schrijven. Dat zal ik dan ook niet doen. Maar helemaal 
niets zeggen, lijkt mij ook niet gepast. Een gevaarlijke 
pandemie overviel ons. Ook op Ons Buiten hebben 
verschillende tuinders hier weet van gehad. Wij 
mogen ons gelukkig prijzen dat het aantal getroffenen 
tot een klein aantal beperkt is gebleven. En dat is echt 
een pak van mijn hart. 

Afgelopen jaar is ook financieel een zwaar jaar 
geweest; dat zullen de cijfers in mei duidelijk maken. 
Hier is natuurlijk niemand verantwoordelijk voor. 
Zoals gezegd; het overkwam ons. Gelukkig zijn wij in 
staat gebleken dit op te vangen, door spaarzaamheid 
en een sober uitgavenpatroon.
Nu kijken we echter vooruit, een nieuwe lente. ‘Een 
nieuw geluid’, hopend dat een vaccin (welk dan ook) 
met enige spoed onze richting weet te vinden. En 
dat we weer een ‘normaal’ seizoen kunnen hebben. 
En dat moet ook, want er is werk aan de winkel.                                                                                                                                          
       
Binnen het dagelijks bestuur zijn wij nog wel 
even druk met de verschillende ambtelijke 
stukken die we graag (naar onze wens) 
aangepast zouden willen zien. Belangrijk voor 
de tuinparken van Amsterdam in het algemeen, 
en Ons Buiten en onze tuinders in het bijzonder.                                                                                                                                       

Het nieuwe bondsbestuur heeft een 
voorzittersoverleg in het leven geroepen. Hierdoor 
kunnen we onze ideeën en voorstellen misschien 
eerder en beter voor het voetlicht brengen. 
Bovendien leidt een betere samenwerking tot meer 
succes. 

De jubileumcommissie is voortvarend van start 
gegaan met de voorbereidende acties voor ons 
honderdjarig jubileum in 2022. Ook daar moet veel, 
heel veel voor gebeuren. Verder moeten er pecunia’s 

binnenkomen, dus ook 
(mits de omstandigheden 
het toestaan) werk aan 
de winkel voor winkel, 
kantine en JOC. We gaan 
er een mooi seizoen van 
maken en een nog mooier 
feestje. Ik reken dan ook 
op iedereen!
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Het
jaar rond 

BABS HOGENKAMP

Hierbij het tweede deel van de 
panoramafoto’s van de tuin. 

Een half jaar verschillende seizoenen. Van 
een mooie warme lente via een droge hete 
zomer, een warme herfst, naar een natte, 
grijze winter, met als prachtig slotstuk een 
pak sneeuw in februari.

Dat is nu precies waarom ik Nederland 
verkies boven een land waar het altijd 
warm is: de wisselende seizoenen met elke 
keer een andere tuin. 

Toen het pak sneeuw en het ijs na een week 
verdwenen waren, te snel wat mij betreft, 
kon ik me toch ook weer verheugen op 
het moois dat verscholen zit achter de vele 
knoppen in de struiken en bomen. 

Nog even de nestkastjes opknappen, nog 
een paar nachtjes slapen...

Babs Hogenkamp maakt 

rond de zevende van de 

maand een panoramafoto 

in eigen tuin
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W
at een geweldig 
fijne verrassing 
in februari: 
een echte 

vorstperiode met voor de 
liefhebber sneeuw- en 
ijsplezier. Na jaren de 
schaatsen weer eens uit 
het vet en wiebelig het 
ijs op. Wat is er mooier 
dan schaatsen langs 
opengebleven wakken waar 
tientallen watervogels 
hun toevlucht hebben 
gevonden. Leuk voor de 
brandganzen en smienten, 
maar duidelijk minder leuk 
voor de tuinvogels. Die 
hebben het maar moeilijk 
met de koude wind en 
een ondergesneeuwde 

bodem. De landelijke 
tuinvogeltelling heeft 
er echter niet onder 
geleden, want de sneeuw 
maakt het makkelijker 
vogels te spotten in de 
dichtbegroeide bosjes, op 
en rond de voedertafels 
en aan vetbollen en 
pindaslingers.

Vogelwinterwandeling

Begin februari heb ik een 
afspraak met Caspar Janssen, 
natuurschrijver van de 
Volkskrant. Hij wilde graag 
eens een wandeling maken op 
Ons Buiten om naar vogels te 

kijken. Daarvoor ben ik altijd 
te porren. Ik maakte een paar 
proefwandelingen om te weten 
te komen waar ik welke vogels 
zou kunnen laten zien. Na het 
gebruikelijke kleine grut, zoals 
kool- en pimpelmees, roodborst 
en de beduidend grotere grote 

NATUURLIJK 
TUINIEREN

tekst: ERIK HOOIJBERG
beeld: GERRIT MEIJER

Koning Winter    
   brengt vogels en de 
lente houdt z e  hier
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Foeragerende putter
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bonte specht, raakten we in de 
ban van een klein geel vogeltje; 
het sijsje. Een vinkachtige 
die elzenproppen zeer kan 
waarderen, omdat daarin lekkere 
zaadjes verscholen zitten. Sijsjes 
en ook putters zie je daarom 
veelvuldig in de top van de 
bomen aan de Jan ter Haarlaan 
en de Lucas van Buurenlaan, 
maar nooit zag ik ze bij de 
voedertafel. Tot dit jaar. Wat een 
geweldig mooie vogeltjes. Naast 
de luidruchtige mezen, de brutale 
roodborsten en de schuchtere 
vinken steken ze af met hun 
felgele verenkleed. Ze fladderen 
vanuit het veilige prikbomenbosje 
naar het mengsel van geplette 
zaden, gedroogde meelwormen 
en klein gesneden rozijnen. 
Krachtvoer om koude winterse 
dagen te doorstaan. Caspar 
heeft er een mooi artikel over 
geschreven: ‘Een paradijs van 
aarde; volkstuinen als paradijsjes 
voor flora en fauna’ (Volkskrant 
22 februari 2021). Hij eindigt zijn 
stuk met de woorden: ‘En dan is 
het lente. Ook mooi.’

Houtsnip is vertrokken, de 
vinken blijven

Veel van de door de winter 
opgestuwde vogels zijn inderdaad 
verdwenen. De houtsnip die 
we tot tweemaal toe zagen, is 
inmiddels ook weer weg. Maar 
gelukkig zijn er mooie blijvers, 
zoals de al eerder genoemde 
vink. De vinkenfamilie omvat 
veelkleurige  leden zoals kneu, 
keep, frater, sijs, groenling, 
Europese kanarie, kruisbekken 
en de vink. Het gaat volgens de 
‘ANWB Vogelgids van Europa’ om 
een grote en gevarieerde groep 
van relatief kleine zangvogels met 
een grote, conische snavel.

Denk bij ‘conisch’ aan de vorm 
van een ijshoorntje; een ronde 
piramide, geschikt om zaden 
mee te eten. De staart is meest 
smal en gevorkt. De vlucht 
krachtig en golvend. Veel soorten 
zijn uitstekende zangers. Deze 
zaadeters gedragen zich buiten 
het broedseizoen zeer sociaal. 
Vandaar dat je ze in grote 
aantallen in de bomen of op de 
grond kunt zien scharrelen.
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 Mannetjesvink in prachtkleed

Kruisbek kraakt dennenappel

Sommige 
Vo gel a arS  kunnen 

Vogelgelu iden 
p erfec t  nadoen. 
o p  pap ier  i S  dat 
l a St ig ,  ma ar  de 
V ink  ma akt  het 
on S  makkel i jk : 

p ink ,  p ink  of  een 
b innen S mond S 

djuup-djuup 
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Mannetjes protserig van 
kleur

In het boekje ‘Zien is kennen’ 
wordt gemeld dat vinken nestelen 
in struiken en bomen, vaak in 
takvorken en op dikke takken. 
Verder zul je de nesten vaak niet 
herkennen, omdat de buitenkant 
van het nest bekleed wordt 
met plantendelen en korstmos. 
Wat ik erg leuk vind, is dat er 
duidelijke verschillen zijn tussen 
de mannetjes en de vrouwtjes. 
De mannetjes protserig van 
kleur, zeker nu in de broedtijd. 
De vrouwtjes wat bescheidener 
van kleur, meer bruingrijs, zoals 
een mus. De vink hipt overigens 
niet zoals een mus. Nee, een vink 
loopt over de grond en onder de 
struiken op zoek naar voedsel 
en weet zaadjes te openen die 
andere vogels niet openkrijgen. 
Vinken broeden van april tot 
in juni. Ze leggen vier tot zes 
eieren met zwartbruine vlekken 
op een groenachtig-blauwgrijze 
achtergrond, soms zelfs twee 
legsels per seizoen. Ik heb nog 
nooit een vinkenei gezien, maar 
de tekeningen in ‘Elseviers 
Broedvogelgids’ geven een helder 
beeld van de kleine eitjes. Volgens 
‘de Vogelatlas van Nederland’ 
zijn er in de winter één tot twee 
miljoen vinken in Nederland te 
vinden. Er broeden hier jaarlijks 
tot wel een half miljoen vinken. 
Grote kans dat je ze tegenkomt.

Pink, pink of een 
binnensmonds djuup-djuup

Sommige vogelaars kunnen 

vogelgeluiden perfect nadoen. 
Op papier is dat lastig, maar de 
vink maakt het ons makkelijk: 
pink, pink of een binnensmonds 
djuup-djuup. Voor andere 
vogels niet getreurd; er zijn heel 
handige apps voor de telefoon. 
Ik noem er twee: ‘Vogels in 
Nederland’ en ‘Tuinvogels’ (van 
de Vogelbescherming). Deze apps 
geven van de vogels een foto, 
een beschrijving, informatie over 
het nest, de broedtijd, het aantal 
eieren en legsels, kenmerken 
ter herkenning, de biologische 
indeling, habitat en biotoop, 
verspreiding en migratie, en 
natuurlijk ook het geluid dat de 
vogel maakt. En soms zelfs een 
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m ijn  adV i eS 
Voor  de Ze  len te : 

ge e f  de  VogelS 
r e ge lmat ig  Vo er . 
ga  e r  op  af Stan d 
le kke r  b i j  Z i t ten 

e n  ge n ie t  Van 
h e t  ge f l add er  en 

ge Zang

Citroenvlinder

Keep (links) en vink (rechts) zoeken in de sneeuw naar voedsel 

Appelvink in berkenboom
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Roepende vink

filmpje.
Vogelen vanuit je tuinhuis

Mijn advies voor deze lente: geef 
de vogels regelmatig voer. Ga 
er op afstand lekker bij zitten, 
bijvoorbeeld in je tuinhuisje met 
open raam of deur, neem de tijd 
en een veldkijker en geniet van 
het gefladder en gezang. Je zult 
merken dat je met behulp van de 
apps of - heel ouderwets - een 
vogelboek, al snel alle vogels in 
je tuin op naam kunt brengen. Je 
zult verschillen zien en horen in 
gedrag en zang. Ik ben er zeker 
van dat je er heel veel plezier van 
zult hebben. 

Voor wie geïnteresseerd is in het 
beloeren van broedende vogels 
zonder ze te verstoren kan ik 
‘Beleef de lente’ aanbevelen van 
de vogelbescherming (https://
www.vogelbescherming.nl/
beleefdelente/blog/lezen/
vliegende-start-beleef-de-lente). 

Bijzondere waarnemingen kun je 
kwijt op www.waarneming.nl of 
op groen@ons-buiten.nl. Geniet 
van de lente.

Erik Hooijberg 
groen@ons-buiten.nl

Bronnen: internet, apps (Vogels 
in Nederland en Tuinvogels) en 
boeken: Vogelgids van Europa 
(ANWB, 2005), Zien is kennen, 
zakdetermineerboek van alle in 
Nederland voorkomende vogels  
(van Oord e.a., 1942), Elseviers 
Broedvogelgids (1977), Vogelatlas 
van Nederland (SOVON, Kosmos 
2018).
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De huismus is nauw verwant aan de vink

Lijster Ringmus met conische snavel
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In september hoorde onze redactie dat er een nieuwe 
imker op Ons Buiten is. Het bijzondere is dat het deze keer 
iemand uit onze eigen gelederen is, en niet een imker van 

buitenaf!

Na contact via e-mail had ik met Erik afgesproken om 
elkaar ergens in de kerstvakantie te ontmoeten op de tuin. 

Zondag 20 december 2020 was een zonnige dag, en we 
besloten het gesprek te voeren aan tafel voor de (door de 

coronamaatregelen) gesloten kantine.

Erik Klein
ONZE NIEUWE IMKER

tekst: LILY VAN DE VELDE
beeld: BABS HOGENKAMP
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Erik: ‘Sinds 2011 heb ik 
een huisje en tuin op Ons 
Buiten. Op een gegeven 
moment begon ik groenten 
te verbouwen. Tot mijn grote 
verbazing kwam het voor dat 
sommige planten - ondanks 
uitbundige bloei - helemaal 
geen vrucht ontwikkelden. 
Ik vroeg me af hoe dat kon, 
en realiseerde me dat die 
bloemen niet bevrucht 
werden. Voor die bevruchting 
heb je bijen nodig... Vanaf die 
tijd ben ik me gaan verdiepen 

in bijen.
Uiteindelijk besloot ik een 
cursus bijenhouden van 
een jaar te volgen bij de 
‘Imkervereniging Amstelland’. 
De cursus begint met 
theorie: hoe een bijenvolk 
leeft en verzorgd moet 
worden. Vanaf het voorjaar 
ga je ook buiten kijken naar 
de bijenkasten die speciaal 
gereserveerd zijn voor de 
leerlingen. Je mag dan 
allerlei imkerhandelingen 
verrichten: de kasten openen, 
de ontwikkeling controleren, 
zwermen voorkomen en het 
volk gezond houden. Aan 
het einde van de cursus 
krijg je vervolgens een eigen 
bijenvolk mee.’
Bij Erik had dat laatste nog 
wel wat voeten in de aarde. 
Zijn oorspronkelijke plan was 
namelijk om een bijenkast 
op zijn eigen tuin neer te 
zetten. Dat bleek echter niet 
toegestaan. Het bestuur 
vindt dat er op individuele 
tuinen geen bijenkasten 
mogen worden neergezet 
in verband met te weinig 
afstand tot de buren en de 
veiligheid. Dat was natuurlijk 
een teleurstelling. Toen 
kwam de voorzitter echter 
met het voorstel om een 
kast te plaatsen naast de 
kasten van Oscar Eerland 
(imker op Ons Buiten sinds 
2014). Erik heeft deze kans 
aangegrepen om toch 
door te gaan en uiteindelijk 
ook een eigen volk mee te 
nemen. Dat was aan het 
eind van 2019. De laatste 
honingoogst was al voorbij 
en de bijen maakten zich op 
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voor de winter. 
Erik: ‘Afgelopen seizoen heb 
ik samen met Oscar het hele 
seizoen doorlopen. Dat was 
heel fijn. Oscar is een ervaren 
imker, en na zo’n cursus van 
een jaar ben je echt nog niet 

ervaren genoeg om meteen 
alle signalen te herkennen 
en handelingen uit te voeren. 
Dus het was heel fijn om 
advies te krijgen en vragen 
te kunnen stellen aan een 
collega-imker.
In het begin van het seizoen 
verkocht Oscar tien van de 
zeventien kasten die hij op 
Ons Buiten had staan. In de 
loop van de zomer verkocht 
hij nogmaals drie kasten en 
toen kondigde hij aan dat 
hij wilde stoppen! Ik had dit 
totaal niet zien aankomen. 
Nadat Oscar ook het bestuur 
op de hoogte had gesteld 

van zijn vertrek, kreeg ik de 
vraag of ik de imker van Ons 
Buiten wilde worden. Dat was 
natuurlijk een aanbod waar 
ik wel even over na moest 
denken.
Inmiddels heb ik twee kasten, 

want mijn volk is nu één keer 
gesplitst. Oscar bood mij aan 
om de vier overgebleven 
kasten over te nemen. Het 
aanbod accepteren legt best 
enige verantwoording op 
mijn schouders en buiten de 
verzorging van drie keer zo 
veel kasten ook méér tijd. 
Voor Ons Buiten is het heel 
belangrijk om een imker op 
het terrein te hebben. Ik heb 
de uitdaging aangenomen en 
Oscar blijft beschikbaar om 
me met raad en daad bij te 
staan.’
Ik wil de kasten natuurlijk 
graag zien. Ze staan achter 

Joop en Babs Richardson
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de loods, op de werf. Ik heb 
ze vanaf de Van der Mash-
Spaklerlaan weleens zien 
staan, maar mij nooit bewust 
afgevraagd hoe je de kasten 
kon bereiken. Op twee tafels 
staan de kasten. Weer en 
wind hebben ze wel wat 
aangetast en Oscars kasten 
zijn te herkennen, omdat ze 
al flink verweerd zijn. Deze 
winter gaat Erik de tafels 
vernieuwen.
Dan vertelt Erik hoe begin 
december het noodlot 
toesloeg. Twee van de zes 
bijenvolken zijn omgekomen 
door een virus. Niet alleen 
de wereldbevolking heeft 
last van een heftig virus! Ik 
begreep in eerste instantie 
dat het virus zich net zo 
plotseling als het coronavirus 
had gemanifesteerd. Het 
blijkt echter dat in bijna alle 
werelddelen imkers sinds 
de jaren tachtig van de 
vorige eeuw last hebben van 
virussen. 
Het virus wordt 
overgedragen door de 
varroamijt, die zo groot is 
als een maanzaadje en een 
bruinrode kleur heeft. Deze 

mijt is een parasiet van de 
honingbij die zich voedt 
met de lichaamssappen 

van de bijen, larven en 
poppen. Hij brengt daarbij 
ook ziekten over zoals het 
verkreukeldevleugelvirus. De 
mijt is een van de oorzaken 
van bijensterfte. Een imker 
moet zijn volken dus 
constant in de gaten houden, 
want net zoals bij corona: als 
er eenmaal bijen besmet zijn, 
neemt het virus exponentieel 
toe en zonder maatregelen 
loopt het uit de hand. Leren 
hoe en wanneer je de mijt 
moet bestrijden, is een 
belangrijk onderdeel van de 
bijencursus die Erik gevolgd 
heeft: met natuurlijke zuren 
zoals mierenzuur. 
Nu de kasten leeg zijn, kan 
Erik mij ook de binnenkant 
van de kasten laten zien en 
de ramen waar de bijen hun 
honingraat op bouwen. Op 
de bodem van de kast ligt 
ook nog een enkele bij en 
ik kan duidelijk zien hoe de 
vleugeltjes zijn aangetast.

Gelukkig zijn er nog vier 
volkeren over. Erik gaat 
het avontuur aan om de 
volken die nu aan hem 
zijn toevertrouwd, goed te 
verzorgen en zich verder te 
laten ontwikkelen, zodat er 
weer meer kasten kunnen 
komen. Wij tuinders kunnen 
een handje helpen, door 
te zorgen voor een grote 
diversiteit aan bloemen 
en ook door fruitbomen te 
planten, al is Ons Buiten 
nu al een paradijs voor de 
honingbij! In het komend 
seizoen wil ik Erik graag het 
hele bijenseizoen volgen, 
want daar valt een wereld te 
ontdekken...

Mochten jullie in het 
komende seizoen iets 
opmerkelijks zien met 
betrekking tot de bijen, of 
vragen hebben: Erik Klein is 
te bereiken op 06-24263840.
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kookKunst
LILY VAN DE VELDE

Na het gesprek dat ik met de 
imker van Ons Buiten, Erik Klein, in 
december voerde, vallen artikelen 
over honing of bijen mij opeens vaker 
op. In die artikelen worden honing 
allerlei geweldige eigenschappen 
toebedacht, als geneesmiddel of 
als vervanger voor suiker, omdat het 
minder calorieën zou bevatten. Zoals 
met zoveel onderwerpen kun je op 
het internet vervolgens evenzoveel 
artikelen vinden, die deze beweringen 
naar het rijk der fabelen verwijzen. 

Maar wat als een paal boven water blijft 
staan, is dat het van groot belang is dat 
wij de bijen koesteren. Zij dragen voor 
een groot deel zorg voor de bestuiving 

van planten, waardoor ons voedsel 
tot stand komt. De populatie van de 
honingbijen is sterk afgenomen door 
milieuvervuiling, intensieve landbouw, 
bestrijdingsmiddelen en genetische 
manipulatie. Ik ben dus heel blij dat 
Erik Klein de uitdaging is aangegaan 
om ervoor te zorgen dat wij op Ons 
Buiten een bijenpopulatie houden. 
En dat wij tuinders bijdragen aan een 
fantastisch product, door natuurlijk te 
tuinieren en te zorgen voor een grote 
diversiteit aan planten.

Je kunt honing op allerlei manieren 
gebruiken, dus daarom een paar 
recepten om dit tuinseizoen goed 
mee te beginnen!
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Afrikaanse mango-kipsalade (4 personen)

Snijd van de asperges aan de onderkant ca. één cm af en kook ze in ruim 
kokend water met wat zout 8 min beetgaar. Spoel ze met koud water 
en halveer ze overdwars (niet in de lengte). Schil de mango en snijd het 
vruchtvlees in repen. Snijd de kip in repen. Klop een dressing van het 
sinaasappelsap met de mosterd, honing en olijfolie, breng deze op smaak 
met zout en peper. Meng de asperges met de mango en de kip en 
besprenkel de salade met de dressing. Rooster de zonnebloempitten in 
een droge koekenpan goudbruin en bestrooi ze met zout. Verdeel 
eerst de alfalfa en daarna de salade over vier borden en strooi de 
zonnebloempitten erover.

300 g asperges 
1 mango 

200 g gerookte kip 
1 el sinaasappelsap 

2 tl dijonmosterd 
1 tl honing 

4 el olijfolie 
50 g alfalfa 

3 el zonnebloempitten 
zout en peper 

Crostini geitenkaas-honing

Snijd je stokbrood in sneetjes van ongeveer één cm. Rooster deze door ze 
aan beide kanten in te smeren met wat olijfolie en dan in de grillpan aan 
beide kanten goudbruin en krokant te bakken. In de oven kan ook: verwarm 
de oven voor op 160 graden, leg de ingesmeerde plakjes stokbrood op 
een bakplaat en zet deze ongeveer 15 minuten in de oven, tot de plakjes 
brood goudbruin en krokant zijn. Laat afkoelen en schep er dan een 
eetlepel geitenkaas op, besprenkel met wat honing. Hak de walnoten en 
pistachenootjes grof en bestrooi de crostini’s hiermee.

geitenkaas
honing

stokbrood
walnoten en 

pistachenootjes
olie

Pannenkoeken met honing en citroen 

Meng de bloem met de suiker, voeg de eieren toe en voeg 
dan scheutje voor scheutje de melk toe. Meng alles met 
de garde door elkaar. Voeg aan het beslag een snufje zout 
en een scheutje olie toe. Voeg dan op gevoel het water 
toe: hoe dunner het beslag, hoe malser je pannenkoek, 
maar hoe moeilijker te bakken. Dus aan jou de keuze! 
Ben je een gevorderde pannenkoekenbakker, dan kun je 
het beslag wat dunner maken. Bak de pannenkoeken in 
een koekenpan met een klein klontje boter. Laat de boter 
goudbruin worden. Voeg dan het pannenkoekenbeslag toe 
en wals het pannenkoekenbeslag door de pan om een zo 
dun mogelijke pannenkoek te creëren. Bak de pannenkoek 
aan één kant krokant en draai hem om de andere kant te 
bakken. Herhaal dit tot het beslag op is. Rasp de schil van 
twee citroenen in een bakje en pers daarbij het sap van beide 
citroenen. Verwarm in de pan waar je net de pannenkoeken in 
gebakken hebt het laatste beetje boter en voeg daar de honing 
aan toe. Laat de honing karamelliseren; zorg ervoor dat de 
grootste bellen verdwenen zijn en de honing wat bruiner 
van kleur is geworden. Voeg dan het citroenmengsel toe 
en roer het vluchtig door elkaar. Vouw ondertussen de 
pannenkoeken tot een driehoek (twee keer dubbel). Leg 
meerdere pannenkoeken op die manier terug in de pan. 
Laat de pannenkoeken samen met de saus  gedurende 
een minuut karamelliseren en draai ze dan om. Als je het 
lekker vindt, kun je er nog een flinke scheut limoncello aan 
toevoegen en kort flamberen! Serveer de pannenkoeken en 
overgiet ze met nog wat saus uit de pan.

300 g patentbloem
3 eieren

500 ml melk
20 g suiker

50 ml water
snufje zout

olie
20 g boter 

+ 20 g boter
2 citroenen
5 el honing

(ongeveer 12 stuks)
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Voorjaarsklusjes

Op uw plaatsen, af:
• Zomerbollen en zaden als 
dahlia, cosmea, anemoon en 
crocosmia kunnen de grond in, 

in de tuin en in potten.

• Snoei de bes na de bloei. Doe 
dat in elk geval voor de oogst in de 
zomer, zodat de bessen genoeg 
licht en zon krijgen om te rijpen.
• Onkruid wieden! Als je dat op een 
zonnige dag doet, droogt onkruid 
snel uit en krijgt het geen kans om 
opnieuw te wortelen. 
• Steun snelgroeiende planten 

met rijshout of 
bamboestokken.
• Scheur en deel 

vaste planten die 
net beginnen uit 
te lopen. Plant 

de jonge buitenste 
stukken terug en gooi 

het oude hart weg.

• Maai het gras zodra het begint te 
groeien. Stel de maaier wat hoger af 
voor de eerste maaibeurt. Maai om 
de krokussen en sneeuwklokjes in 
het gras heen.
• Snoei na de bloei de forsythia 
en de winterjasmijn om ze weer in 
model te brengen.
• Geef de haag een portie 
organische mest speciaal voor 
hagen.
• Laat jonge (moes)planten en 
kuipplanten vanaf de laatste week 
van april overdag alvast buiten 
wennen. Na half mei mogen ze 
ook ’s nachts buiten blijven.
• Snoei de rozen door dood hout 
en takken die naar binnen wijzen 
helemaal weg te knippen. Houd 
een aantal stevige takken over 
die goed 

verdeeld zijn en snoei deze tot op 
drie à vijf ogen vanaf de grond.

F1 voor één jaar

Op zakjes zaad kom je vaak de term 
‘F1-hybride’  tegen. F1-hybriden 
zijn rassen die door veredelings -
technieken zijn ontstaan. De zaden 
zijn doorgekweekt om bepaalde 
eigenschappen van planten te 

versterken en ze beter bestand te 
maken tegen ziektes. Dat is mooi, 
maar het duurt één seizoen. Je kunt 
er zelf niet verder mee kweken, 
omdat er maar een heel klein deel 
van de goede eigenschappen 
behouden blijft. Je moet dus elk 
jaar nieuw zaad kopen.

ASTRID MOL

Tuintips
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Citroen of komkommer? 
Citroenkomkommer!

Heb je een moestuin, maar wil je 
eens wat anders dan tomaten en 
courgettes? Dan stellen we je de 

citroenkomkommer voor. Deze 
groente (of is het fruit?) is een 
komkommersoort uit het begin 
van de vorige eeuw. Hij is zo groot 
als een sinaasappel, smaakt als 

komkommer, maar 
frisser en iets zuurder. Door zijn 
fleurige schil geeft hij kleur aan 
salades. De citroenkomkommer 
groeit het beste als je hem in 
mei buiten zet, in het zonnetje en 
tegen een klimrek. Oogsten vanaf 
augustus tot de eerste vorst. Dus 
als je in het voorjaar zaden bestelt, 
vergeet dan deze herintreder niet.

Ontwerp je eigen paradijs

Wil je je tuin een andere look 
geven, maar weet je niet goed 
hoe? Kijk dan eens op blijmetjetuin.
nl. Hier worden regelmatig 
gratis cursussen tuinontwerp 
aangeboden. Je maakt je eigen 
tuinplan en tuinontwerp, en je 
voert het ontwerp zelf uit. Het kost 
je een paar weken om de eerste 
kneepjes te leren. In die tijd bepaal 
je welke richting je op wilt met je 
tuin, welke planten en struiken er 
in je ontwerp passen, en hoe je de 
tuin onderhoudt. En dan: de armen 
uit de mouwen. Stel je eens voor 
hoe je over een jaar in je eigen 
paradijs rondloopt!



Niet storen!

In mei leggen alle vogels een 
ei. Alle inheemse vogels, hun 
nesten en de eieren zijn namelijk 
beschermd vanaf het eerste 
takje tot het uitvliegen van het 

laatste jong. In de broedperiode 
van 15 maart tot 15 juli mag je 
nesten van deze dieren dus niet 
verstoren. Dus als je aan de slag 
gaat met de snoeischaar, wapper 
dan met je armen, maak lawaai 
en controleer de struik of haag op 
vogelnesten. Zijn die er, dan moet 
je de snoeibeurt uitstellen tot het 
jonge grut is uitgevlogen. 

Opknapbeurt

Vroegbloeiende heesters zoals 
ranonkel struik en spierstruik zijn 
nu wel uitgebloeid. Tijd voor een 
opknapbeurt met de snoeischaar. 

Knip de uitgebloeide takken 
weg, en een derde deel 
van de oude takken. De 
struik maakt nu weer 
jonge scheuten die de 
komende jaren bloeien. 

Neem meteen de Clematis 
montana mee in de knipbeurt. 
Haal de plant los na de 

bloei, knip dode takken 
weg, bind verse scheuten 

horizontaal aan draden 
en kort de zijtakken in. 

Dan geniet je de hele 
zomer van z’n kleine roze 

bloemen.

Bloemen op je bord

Voor moestuinierders is er niets 
fijners dan bloemen uit de tuin 
terug te vinden op je bord. Het 
bekendste eetbare bloemetje is 
het viooltje, en dan de paarse en 
de kleine, driekleurige variant. 
De bloemblaadjes van anjers 
smaken kruidig, lekker door sla. In 
de bloemen en blaadjes van het 
madeliefje zit veel magnesium. 
Madeliefjes houden zich bij regen 
(half)gesloten. Maar strooi je 
ze over bijvoorbeeld soep, dan 
gaan de bloemetjes weer open. 
Geen blauw zo mooi als de 
korenbloem. De bloemblaadjes 
staan prachtig op ijs. 
Rozenbloemblaadjes
  kun je suikeren. Ze 
zijn mooi en lekker bij 
zoete gerechten. Voor 
alle eetbare bloemen 
geldt: gebruik onbespoten 
exemplaren.

Bijenvolk uit de winterslaap

Zodra de lente begint, kruipen bijen 
en hommels uit hun schuilplaats. 
Wat zijn de topplanten voor deze 
beestjes? De beste bijenplanten

18 MAART 2021



 MAART 2021  | 19

hebben open bloemen met 
veel nectar en stuifmeel. In het 
voorjaar is de vroegbloeiende 
krokus een goede voedselbron, in 

de zomermaanden zijn het akelei, 
leeuwenbek, lavendel en Zeeuws 
knoopje. Bijen zijn verder verzot 
op kattenkruid, en hommels op 
vingerhoedskruid. Ook kruiden 
zijn favoriet, vooral de bloemen 
van bieslook, rozemarijn, tijm, salie 
en pimpernel. Oregano bevat de 
meeste stuifmeel en nectar. Ergens 
een verloren hoekje in de tuin? 
Zaai daar een bloemenmengsel 
voor bijen, daar kunnen ze een 
hele zomer van eten.

Kikkerdril

In het voorjaar zie je ze vaak: 
kikkertjes in het gras. Meestal 
gaat het om de bruine landkikker 
die onder bladeren en in 
rommelhoekjes leeft, en 
graag slakken eet. 
Hij heeft alleen 
water nodig om zijn 
dril in te leggen. Wil 
je hem een handje 
helpen, of aan 
kinderen laten zien 
hoe kikkerdril zich 
ontwikkelt tot kikker? 
Maak dan een klein vijvertje 
door een speciekuip in te graven 
op een plekje in de zon. Leg er 
wat stenen in om hem ondieper te 
maken en doe er wat vijverplanten 
in. In het ondiepe gedeelte legt de 
kikker tot eind april de dril. Na tien 
tot veertien dagen komen de eitjes 
uit. De kleine kikkertjes verlaten 
het water eind juni, begin juli. De 
ouders gaan ervandoor zodra het 
dril is afgezet.
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RIAN KNOP

Het is lente, we gaan naar buiten!

Heb je ook zo’n zin 
om weer naar buiten 

te gaan, de natuur in?

GROENTJESGROENTJES

Eindelijk, de dagen worden 
weer langer en de zon feller. 
Heb je ook zo’n zin om weer 
naar buiten te gaan, de natuur 
in? Vers gemaaid gras te 
ruiken, de bloemen weer 
tevoorschijn te zien komen en 
je winterjas op te bergen? 
De deur achter je dicht en op 
pad…vergeet je zonnebril niet!

Hier is een leuke activiteit om 
buiten te doen, de lentebingo. 

Die kun je natuurlijk alleen of 
met je ouders doen. Maar, als 
die nu te druk zijn om de tuin 
weer op orde te maken, dan 
ga je fijn met je tuinvrienden 
op pad. Pak een takje en doop 
het maar goed in de modder: 
dat wordt je potlood om de 
bingokaart mee in te vullen.

Wie het eerst bingo heeft is de 
winnaar! 

Als extra kun je ook nog tellen. 
Dus, hoeveel narcissen zag je? 

Heb je vogels een nestje zien 
bouwen, en hoeveel waren 
dat er? En zag je tussen de 
afgevallen blaadjes die nog 
niet opgeruimd zijn, torretjes, 
lieveheersbeestjes, kevertjes? 

Laat de diertjes en bloemen 
wel met rust, kijken mag, maar 
schrikken doen ze liever niet.

Voor de winnaar is er iets extra 
lekkers tijdens de picknick, 
die je na afloop doet. Want 
afsluiten met lekkers op een 
kleedje, dat maakt zo’n eerste 
lentetocht wel extra leuk!
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Voornaam: Leah

Leeftijd: 9 jaar
Groep: 6

Lievelingsboek: 
De Gorgels

Lievelingsdier: 
Okapi en rode panda

Leukste om te doen:
Met de lego spelen
 
Lievelingsplek 
op de tuin: 
De speeltuin en 
zwemmen bij de 
Nieuwe Meer

Dit koop ik in de 
kantine: 
Ben & Jerry’s-ijsje

Leah

KINDERPORTRET
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Tekst en beeld: BABS HOGENKAMP

D
eze keer ben ik 
op  bezoek bij de 
 geboren en getogen 
 Amsterdamse  Carrie 

Verhoeven. Sinds 27 jaar is 
 Carrie de gelukkige bewoner 
van een tuinhuis aan de West-
singel. Haar huisje heeft  een 
gezellig interieur met een 
 opvallend kleed met kleurrijke 
vogels aan de wand. Dit is een 
cadeau van en gemaakt door 
ROC-collega’s toen Carrie met 
pensioen ging. Verder liggen er 
stapels tuin-en kruidenboeken.

Wat heb je gedaan voor je 
bij Ons Buiten kwam?

‘De jaren voordat ik de tuin had, 
heb ik af en aan bijna vier jaar 
op Ibiza gewoond en daar op de 
hippiemarkt gestaan. Als ik dan 

weer in Amsterdam was, werkte 
ik achter de bar in Paradiso. Dat 
heb ik bijna tien jaar gedaan. 
Ook heb ik drie jaar het eigen 
restaurant ‘De Luwte’ gehad. 
Na nog wat leuke beroepen ben 
ik moeder geworden van twee 
kinderen.’

Hoe kwam je bij Ons 
Buiten terecht?

‘Mijn tante Dinie, oom Toon 
en nichtje Puck hadden een 
 volkstuin waar ik als kind kwam. 
Ik woonde zelf midden in het 
centrum, in de Spuistraat, en ik 
vond die plek buiten geweldig. 
Het is al lang geleden, maar ik 
vermoed dat het op Ons Buiten 
is geweest.

Toen ik volwassen werd en 

verkering kreeg, deelde ik met 
vriendinnen een caravan in 
Nunspeet. Met de komst van 
twee kinderen, en de combinatie 
van school en werk zonder auto, 
werd het te veel gedoe en ben 
ik me gaan oriënteren op een 
plekje dichter bij de stad. Ons 
Buiten vond ik meteen erg fijn 
en het herinnerde me aan mijn 
bezoekjes bij mijn oom en tante. 
Dus ik heb me snel ingeschreven.’

Wat gebeurde er na de 
inschrijving en wanneer 
was dit?

‘Ik heb me in 1993  ingeschreven. 
Het eerste huisje waar ik  verliefd 
op werd, ging aan mijn neus 
voorbij, het tweede vond ik te 
dicht bij de weg liggen en het 
derde was…. bingo! Het is een 

BINNEN
IN ONS BUITEN
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schattig huisje, het ligt mooi aan de 
Singel en het heeft een grote tuin.  
De kinderen waren destijds 2 en 1 
jaar, dus zij kregen de ruimte. 
We hadden toen ook een schat 
van een buurman, Frits Seunke. Hij 
nam soms een stuk van mijn tuin 

onderhanden. Ik was daar erg blij 
mee, want de tuin groeide mij af 
en toe flink boven het hoofd. Hij 
 nodigde ons ook vaak uit voor een 
kop koffie met wat lekkers. Speciaal 
voor de kinderen had hij dan altijd 
een verrassingsei. We zijn ooit wel 
eens samen op stap geweest naar 

Sprookjeswonderland in Enkhuizen.
Mooie herinneringen aan een leuke 
tijd. 

Het huisje bleek na een aantal jaren 
langzaam maar zeker door de aarde 
verzwolgen te worden. Het water 
leek te stijgen door deze verzakking: 
als het flink regende, stond het water 
zelfs binnen 30 cm hoog. 
Door de aanleg van een drainage
systeem binnen en buiten heb ik 
nu weer droge voeten en kon ik het 
binnen verder opknappen. Het huisje 
werd hiermee van de sloop gered. De 
kinderen werden groter en ik begon 
met de opleiding docent Zorg en 
Welzijn. Na mijn diplomering kreeg 
ik een baan bij het ROC. Drukke en 
vermoeiende jaren, maar  gelukkig 
kon ik op de tuin bijkomen van 
opvoeden en werk.’

Waardoor begon je interesse 
in kruiden?

‘Een collega vertelde me over de 

Het water leek te 
stijgen door deze 

verzakking: als het flink 
regende, stond het 
water zelfs binnen 

30 cm hoog. 
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driejarige Kruidenvakopleiding 
in Groningen en deze leek me erg 
interessant. Daarom ben ik die 
opleiding gaan doen. Ik kan nu 
tincturen en crèmes maken voor 
eigen gebruik en herken nu meer 
planten en kruiden.
Het lijkt me leuk om op Ons 
Buiten rondleidingen te geven 
om mensen kennis te laten 
maken met diverse kruiden. 
In de buurttuin op het  Nicolaas 
Beetsplantsoen is er behalve 
een groente en fruittuin, ook 
een medische kruidentuin 
 gerealiseerd. Daar heb ik met 
plezier aan meegewerkt. En 
voor deze glossy schrijf ik met 
enige regelmaat een stukje over 
 kruiden, wat me inspiratie en 
verdieping geeft.’

Ter afsluiting nog een 
leuke herinnering aan 
27 jaar Ons Buiten?

‘Een leuke herinnering met 
de kinderen was vooral de 
 uitbundige lampionnenop
tocht waar bijna alle tuinen 
aan  meededen. Op de hoek Jan 
ter Haarlaan stonden pannen 
met worst. Voor ieder kind een 
hotdog. En verder natuurlijk veel 
snoep.
Een vriendje van mijn zoon sprak 
na deze avond de legendarische 
woorden: 
“De mooiste dag van mijn leven 
is de champignonnenoptocht.”

Ik heb wel het idee dat het park 
langzaam maar zeker aan het 
 veranderen is. Wat logisch is. In 
het begin werd er op het park 
meer gewoond en geleefd: er 
waren hele generaties die er 
maanden met hun hele inboedel 
voor de zomer introkken. Dat 
lijkt nu wel veranderd. 

Maar het blijft een fantastische 
plek voor alle leeftijden en ik 
hoop er dan ook nog jaren van te 
genieten. En veel te zwemmen in 
de Nieuwe Meer!’
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Op een zonnige zaterdagmorgen zie ik een jonge 
vrouw druk in de weer met een paar stevige, 
vervaarlijk uitziende bramenstruiken. Haar 
beurtmaat zit even uit te puffen en een boterham 
te eten. Ze heet Maria en wil de klus wel even 
onderbreken voor een kort gesprekje.

‘Ik zit nu anderhalf jaar op de tuin en vind de 
werkbeurten meestal leuk. Voor dit seizoen 
was ik al klaar, maar ik werd vanmorgen vroeg 
wakker, zag het zonnetje schijnen en besloot naar 
de tuin te gaan. Je mag namelijk elk jaar twee 
extra beurten doen en deze meenemen naar 
het volgende seizoen. Dat is voor mij wel handig, 
omdat ik vaak andere verplichtingen heb op 
zaterdag.

Ik werd gekoppeld aan die meneer daar en we 
kregen een mooie afgeronde klus: het pad rond 
het JOC-gebouw onkruidvrij maken en er haksel 
op strooien. We hebben flink aangepoot, want we 
wilden het echt afmaken. En ziedaar het resultaat. 
We zijn er best trots op.

Omdat er nog wat tijd over is, stort ik me nu nog 
even op deze bramenstruiken in de buurt van het 

gebouw. Dat is ook heel belangrijk werk, want als 
je die niet beteugelt, is Ons Buiten voor je het weet 
een groot bramenbos. Volgende keer wil ik hier 
wel verder mee, maar dan trek ik wel wat dikkere 
en steviger handschoenen en kleding aan.’ 

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

Tekst & beeld: ARIEN DE JONG

in deZe rubriek 
doen we VerSlag  
Van beSte of  
bijZondere 
werkbeurt-
erVaringen  
in woord  
en  beeld

MIJN BESTE BEURT



26 |  MAART 2021

H
et immuunsysteem 
beschermt je lichaam tegen 
allerlei belagers die dagelijks 

in de aanval zijn, omdat ook zij 
moeten overleven. Bacteriën, 

schimmels, parasieten en virussen 
zien in ons een fijn warm huisje met 
een overdadig gedekte tafel. Helaas 
kunnen wij van deze ongenode 
gasten erg ziek worden. Soms eten 
ze zo gulzig dat er weinig of niets 
meer van ons overblijft. Willen 
wij op dit gebied geen of zo weinig 
mogelijk risico lopen, dan zullen wij 
onze weerstand moeten koesteren 
en zo mogelijk helpen. 

Iedereen kent de riedel wel van 

volop groente, fruit en bewegen. 

Koud (af)douchen en vasten zetten 

ook zoden aan de dijk. Maar het 

goede nieuws hier is dat je met 

een stevige kop kruidenthee ook al 

een heel eind komt. Veel kruiden 

zijn weerstandondersteunend. Een 

warme of koude kruidendrank maak 

je van verse of gedroogde kruiden 

naar keuze.

Wat is een kruideninfusie?

Een kruideninfusie is een aftreksel 

van de zachte delen en soms zaden 

van een plant die als thee worden 

bereid. Bereid de thee vlak voor 

gebruik. De werking gaat vaak 

binnen 24 uur verloren en schimmels 

en bacteriën hebben dan vrij spel. 

Dek de kop of pot snel af, aangezien 

de etherische oliën in rap tempo 

kunnen verdampen  hierdoor neemt 

de geneeskrachtige werking af. 

Hoe bereid je een infusie?      
                                                                                                                    

Voor een pot thee gebruik je 600 ml 

liter water en 20 gram gedroogde of 

30 gram verse kruiden naar keuze. 

Laat de kruiden 10 minuten trekken. 

Schenk de infusie 

door een theezeefje.                                                                                                                                      

 Voor een kop thee 

gebruik je één tot 

twee theelepels 

gedroogde, of twee 

tot drie theelepels 

verse kruiden. Je 

kunt deze in een 

theezeefje doen. 

Dek de mok af met 

een schoteltje, of nog makkelijker: 

schaf een Chinese kruidenbeker aan. 

Maceraat                             

 In een maceraat is door middel van 

extractie een andere substantie 

opgenomen. Dit kan in olie, vet, 

alcohol of azijn, maar ook in 

water. Het is een andere techniek 

dan verwarmen en duurt wat langer. 

Een maceraat maak je door ’s avonds 

het gewenste kruid in een pot of 

CARRIE VERHOEVEN

Boost je immuunsysteem 
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een glas koud water te doen en dit 

‘s ochtends als eerste te drinken. De 

heilzame stoffen zijn dan opgenomen 

en intact gebleven. Hiervoor gebruik 

je dezelfde hoeveelheden als voor 

een infusie. 

Kruiden met veel slijmstoffen die 

helend op de luchtwegen werken, 

zijn gevoelig voor warmte. Een 

koudwatermaceraat is dan ook 

geschikter voor kruiden als IJslands 

mos, citroenmelisse, heemst, smalle 

weegbree, lijnzaad, maar ook voor 

tere eetbare bloemen als viooltjes of 

madeliefjes.  

Weerstandondersteunende 

kruiden
                                                                          

Welke planten en bloemen kun je 

gebruiken? Denk aan: agrimonie, 

brandnetel, braamblad, chicorei, 

eikenblad, heermoes, klein hoefblad, 

hondsdraf, hyssop, ijzerhard,  

madeliefje, vlier (jong blad, bloesem, 

bast en vruchten), zonnehoed, 

rozemarijn, wilgenroosje en 

longkruid. Slechts een greep uit de 

vele kruiden, maar een goed begin. 

Mosterdoliën 

Planten zoals mierikswortel, radijs, 

tuinkers, rucola en waterkers waar 

mosterdolie in voorkomt, zijn ware 

superontsmetters.  Ze 

werken sterk in op bacteriën, 

schimmels, ontstekingen en virussen. 

Heb je deze kruiden niet een, twee, 

drie bij de hand, dan kun je wellicht 

een kroket met mosterd eten  iets 

minder gezond, maar wel zo lekker.

Golden milk           

Een beproefd middel uit de 

ayurveda, de traditionele Indiase 

geneeswijze, is ’golden milk’. 

Deze melk werkt antiseptisch, is 

pijnstillend, bloedzuiverend, helpt 

bij reumatische aandoeningen 

en huidproblemen en zit vol 

antioxidanten.
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Ingrediënten:
• 120 ml plantaardige of ‘gewone’ 

melk

• 1 theelepel kurkuma 

• 1 klein stukje geraspte 

verse gember of ½ theelepel 

gemberpoeder 

• ½ theelepel kaneelpoeder 

• 1 snufje gemalen zwarte peper 

•1 theelepel honing of ahornsiroop 

(optioneel) 

De golden milk kun je koud of warm 

drinken.

Kurkuma           
                                                                                 

Kurkuma bevat de stof curcumine: 

een krachtige antioxidant die 

ontstekingen in het lichaam 

tegengaat. Deze stof helpt bij 

afvallen, kan Alzheimer remmen, 

gaat botontkalking tegen, verlaagt 

het cholesterol en houdt de 

bloedvaten schoon. Er wordt zelfs 

beweerd dat curcumine kankercellen 

doodt. Kurkuma moet je altijd 

combineren met beetje zwarte 

peper; dat versterkt de werking 

ervan enorm.   

Gember         
                                                                                     

Gember werkt slijmoplossend, is 

antibacterieel, werkt stimulerend, 

verlaagt de bloeddruk en gaat 

chronische ontstekingen tegen. 

Het is koortsverlagend, werkt 

ontspannend op de luchtwegen 

en stimuleert de spijsvertering. 

Gember helpt bij ook bij migraine en 

hoofdpijn. 

 

Cayennepeper      
                                                                                            

In cayennepeper zit een stof die 

schimmels bestrijdt. Cayennepeper 

zit daarnaast bomvol vitaminen 

en mineralen. Het verbetert 

de bloedcirculatie en daarmee 

de toevoer van zuurstof en 

voedingstoffen naar de bloedvaten. 

Hierdoor wordt het 

energieniveau verhoogd. 

 

Kardemon      

                                                                                       
Kardemon is vooral rijk aan 

mineralen, waaronder ijzer 

en magnaan. Het werkt 

ontstekingsremmend en 

ontsmettend. Het heeft 

vooral een stimulerende 

werking op de  spijsvertering.  

Kaneel
                                                                               

Kaneel stopt de groei van 

schadelijke bacteriën en heeft 

schimmelwerende eigenschappen. 

Het zit bomvol antioxidanten en 

werkt ontstekingsremmend. Het 

werkt verwarmend en verhoogt 

daarmee de levensvitaliteit. Het 

verbetert zelfs je geheugen.

Laatste tip                  
                                                                        

Word je  ondanks al deze 

gouden tips  toch nog ziek, 

gebruik dan de truc om ‘s nachts 

een plak biologische ui in je 

sok(ken) te doen. Het fosforzuur 

in de uien werkt als een magneet 

om alle gifstoffen uit je lijf te 

trekken. Je kunt deze truc ook 

gebruiken om je energie weer op 

te laden, een of meerdere keren per 

week. Succes en blijf gezond!!
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Als ik aan dit artikel begin, is 
het winter en niet zo’n beetje 
ook. Vanuit het raam van 
mijn huis zie ik schaatsers 
voorbijscheren. Als later 
op de dag de vogels op 
Ons Buiten van nieuw voer 
worden voorzien, zie ik zelfs 
kinderen op de Westsingel 
schaatsen. Geweldig leuk 
die winterpret,  maar toen de 
temperaturen in i j ltempo naar 
beneden schoten, kreeg ik 
de neiging om koning Winter 
vermanend toe te spreken: 
‘Beste majesteit,  deze inval 

is wat al te overrompelend. 
Op temperaturen tot min 
vijft ien hebben we helemaal 
niet meer gerekend en daar 
zi jn nogal wat l ievelingen 
in mijn tuin ook niet tegen 
bestand. ’  Omdat tuincentra 
nog steeds gesloten zi jn, 
bli jkt het onmogeli jk om 
aan noppenplastic of jute te 
komen, waarmee ik nog snel 
voor wat bescherming had 
kunnen zorgen. Online bestel 
ik twee grote jute zakken, 
maar de pakjesbezorgers 
hebben het bizar druk, dus als 

deze arriveren, is het einde 
van de vorstperiode al in 
zicht.

Hoe zal het nu aflopen 
met mijn Cistus, Lavatera, 
Gunera (reuzenrabarber), 
Gaura (prachtkaars) en mijn 
artisjokken bijvoorbeeld? 
Ja, dat is de vraag. De 
siertabakken, die eigenli jk 
eenjarig zi jn, kwamen de 
afgelopen jaren met hun 
zachte winters in het voorjaar 
allemaal weer op. Ik denk dat 
ik ze nu snel binnen moet 

 JACHTLUSTDe sneeuwbes

M e t  d e  a a n p l a n t  v a n  e e n 
s n e e u w b e s  d o e  i k  n i e t  a l l e e n  m e z e l f , 

m a a r  o o k  i n s e c t e n  e e n  p l e z i e r .

SASKIA BOERMA
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 JACHTLUSTDe sneeuwbes

ga zaaien, want die zullen de 
vrieskou zeker niet overleefd 
hebben.  

Winternamen

Een ding is duideli jk:  er zal 
zeker ruimte zi jn voor nieuwe 
aanplant, en dat is dan weer 
een voordeel van het nadeel 
van zo’n strengevorstperiode. 
Als je in een witte wereld wat 
zit te mijmeren over planten 
waarnaar je op zoek zou 
kunnen gaan, schieten alleen 
winterse namen te binnen: 
sneeuwklokjes, i jsbloemen,Iris 
siberica, en Siberisch vergeet-
mij-nietje. Sneeuwklokjes heb ik 
in overvloed en die bli jven zich 
ook uitzaaien. Van het Siberisch 
vergeet-mij-nietje koop ik er 
elk jaar wel een paar bij ,  omdat 
die het in de schaduw ook goed 
doet. Ti jdens een wandeling 
over Ons Buiten springt opeens 
de sneeuwbes in het oog, die 
met zi jn witte bessen fier boven 
de sneeuw uitsteekt. Hé, een 
sneeuwbes, ja dat is leuk.

Eigenli jk staat de sneeuwbes 
(officiële naam Symphoricarpos) 
al lang op mijn jachtli jst,  maar 
ik ben er nog nooit per ongeluk 
tegenaan gelopen. Dat is 
eigenli jk vreemd, want het bli jkt 
dat het een heel makkeli jke 
struik is die weinig onderhoud 
vergt,  het op elke grondsoort 
wel aardig doet, goed tegen 
droogte kan en bovendien 
winterhard is.  Hij  wordt ook 
niet zo hoog: maximaal twee 
meter en kan zowel solitair,  als 
in een vak of een haag worden 
aangeplant. De sneeuwbes 
is dan ook een van de 
l ievelingen van gemeenteli jke 
plantsoenendiensten 
en parkbeheerders. De 
oorspronkeli jke sneeuwbes 
bestond er in wit en zachtroze. 
In 1935 is de directeur van 
de plantsoenendienst in Den 
Haag, genaamd Doorenbos, 
sneeuwbessen gaan kruisen, 
met als doel soorten met 
grotere witte alsook intensere 
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Zij noemen de struik 
knapbes, want als je de 

bessen plukt en er op de 
grond je voet op zet, hoor 

je een knappend geluid 

roze bessen te creëren. Zo zi jn er 
sneeuwbessen ontstaan waarvan de 
naam begint met Symphoricarpos 
doorenbossi.  

Niet de eerste is de beste

Als je nu op zoek gaat naar een 
geschikte sneeuwbes, ontdek je 
dat er wel heel veel soorten en 
variëteiten zi jn, waardoor het 
moeil i jk wordt een keuze te maken. 
Natuurli jk bevelen de kwekers de 
sneeuwbessen uit hun assortiment 
allemaal van harte aan, maar vaak 
kiezen zi j  soorten die gemakkeli jk 
voort te brengen zijn. Wie kan er 
een handje helpen? Eerst ki jk ik 
in ‘Buiten de perken’ van Romke 
van de Kaa: een fantastisch boek 
als je advies wilt voor toppers van 
een bepaalde soort. Helaas komt 
de sneeuwbes er niet in voor. Dan 
maar wat googelen. Dat levert 
met enig geduld  een leuk artikel 
op: ‘Onderzoek en keur van de 
Symphoricarpos’.  Fl inke vernieuwing 
in sortiment sneeuwbessen. Voor de 
witbessige zi jn de ‘Magical Galaxy’ 
en de ‘Snow Blizzard’ favoriet en 
voor de rozebessige de ‘Magical 
Sweet’ .  Alle drie zi jn die wel te koop. 

Ik ki jk al uit naar een tochtje naar 
Boskoop, zodra alles weer open 
is.  Natuurli jk kun je nu al planten 
afhalen die je vooruit bestelt,  maar 
van een bezoek aan een kwekerij 
maak ik het l iefste een dagje uit.

Met de aanplant van een sneeuwbes 
doe ik niet alleen mezelf,  maar ook 
insecten een plezier. De bloemen 
van sneeuwbessen zijn maar nietig; 
ze zi jn evenwel zeer nectarri jk, 
waardoor bijen, hommels en 
zweefvliegen er graag op neerdalen. 
Anderen die je veel plezier kunt 
doen met een sneeuwbes, zi jn 
kinderen. Zij  noemen de struik 
knapbes, want als je de bessen plukt 
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t i jden S  een 
wandel ing  oVer 

o n S  b u i ten 
S pr ingt  opeen S  de 
S neeuwbe S  in  het 
oog ,  d ie  met  Z i jn 

wit te  beSS en  f i er 
boVen  de  Sneeuw 

u itSt eekt

en er op de grond je voet op zet, 
hoor je een knappend geluid. 
Stressbes zou dus ook geen 
gekke naam zijn. Verder kun je de 
bessen met behulp van een dunne 
pvc-buis wegschieten. Goed, de 
sneeuwbes gaat dus in elk geval 
een lege plek opvullen en omdat 
ik zowel de witte als de roze 
leuk vind, zal ik er wel met twee 
thuiskomen.

Als ik de laatste hand leg aan deze 
Jachtlust,  heeft koning Winter 
het land alweer verlaten. Er is 
zachte lucht onderweg en het 
aanstaand weekend worden ons 
zelfs lenteachtige temperaturen 
beloofd. De majesteit heeft mij 
ingefluisterd dat er niets te 
mopperen viel,  want behalve 
dat hij  voor heel veel buitenpret 
zorgde in het hoogst ongezell ige 
coronatijdperk, heeft hij  met een 
dikke laag sneeuw de planten een 
stevige beschermlaag bezorgd. 
Toch zal ik duimendraaiend 
afwachten welke planten het 
overleefd hebben en welke niet. 
Wie weet, bloeit heel veel met 
hernieuwd enthousiasme gewoon 
weer op. 
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Snoeiles van Gerard
DRUIVEN EN ACHTERSTALLIG ONDERHOUD

O
p 12 december 2020 volgde 

ik een snoeiles van Gerard. 

Wij hebben druiven in onze 

tuin en achterstallig onderhoud is er 

altijd... Daarom had ik me opgeven 

voor mijn eerste snoeiles ooit.

We begonnen met de druiven. En

thousiast vertelde Gerard over 

de gesteltak (de hoofdtak) en de 

 zijtakken. Aan de eerste mochten we 

niets doen, en de zijtakken moesten na 

het derde oog teruggesnoeid worden. 

De rommeltakjes konden gewoon 

zonder telwerk weggeknipt worden. 

Na wat oefenen en gezamenlijk tellen 

bleek iedereen dit al snel onder de 

knie te hebben.

 

Toen het achterstallig onderhoud.

Bij de struiken bij het bruggetje op de 

Jan ter Haarlaan konden we oefenen. 

Gerard leerde ons dat we de  takken 

aan de binnenkant van de struik 

kort moesten snoeien en die aan de 

 buitenkant wat langer moesten laten. 

Zo bleef er toch nog een leuke struik 

over. De volgende snoeibeurt moest 

het dan precies andersom. Ook dit 

ging me na een tijdje goed af.

 

Vol goede moed ging ik na de les 

naar onze tuin om het geleerde in 

de praktijk te brengen. Dat viel niet 

mee; zonder Gerards aanwijzingen ter 

plekke bleek het toch veel moeilijker 

dan gedacht...

Snoeiles van Gerard: een echte 

aanrader!

tekst: ELLEN KAMERBEEK
beeld: BABS HOGENKAMP
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Tekst: SASKIA BOERMA

INSPRAAKAVOND
VANWEGE VOLKSTUINENNOTA

De nota van de gemeente met hervormingsplannen voor alle Amsterdamse volkstuinparken 

zorgde vorig jaar voor een storm van protest. In juni zijn er in totaal achthonderd visiestukken 

op de plannen geschreven. In november ontvingen allen die een visie hadden opgestuurd, een 

‘nota van beantwoording’ en een tweede versie van de conceptvolkstuinennota. Veel was er niet 

veranderd en dus kwamen tuinparkbesturen en tuinders massaal in actie. In totaal  meldden zich 

honderdtwintig insprekers bij de commissie Ruimtelijke Ordening. Voor hen werd een  speciale 

avond georganiseerd, waarop allen twee minuten de tijd kregen om hun bezwaren  kenbaar 

te maken. Het werd een uiterst gedenkwaardige avond, waarop alle insprekers een goed 
 beargumenteerd betoog hielden. Als allerlaatste spreker trad oudwethouder Roel  Walraven 

(94 jaar) op. Zijn tekst was zo bijzonder dat we deze hieronder publiceren. 
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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 € 17,50.

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.


