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keuze, aanleg en onder-
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Met vriendelijke groet,

Beste tuinders,

Na een paar weken regen en lage temperaturen lijkt 
het er nu - begin juni - toch echt op dat de zomer 
aanstaande is. Inmiddels hebben we er al een paar 
mooie weken op zitten, wat zichtbaar is in de tuin. 
Die van mij was in ieder geval geëxplodeerd. Stevig 
aanpoten dus om alles weer in het gareel te krijgen. 
We hebben turbulente tijden achter de rug op 
politiek gebied. Op de alv van eind mei hebben wij 
de aanwezige tuinders al bijgepraat over de zeer 
succesvol verlopen overleggen met de gemeente 
over het project Oeverlanden (waar wij natuurlijk 
medegebruiker van zijn) en niet onbelangrijk: de 
nota Volkstuinparken. Mocht er nog een tuinder 
rondlopen die iets gemist heeft en graag wil worden 
bijgepraat, dan kan hij of zij mij altijd aanspreken. Dan 
zoeken we een momentje en drinken een kop koffie. 
Er is in beide projecten erg veel energie gestoken 
en we mogen dan ook nu best heel blij zijn met de 
uitkomst van beide stukken. We hebben, zeker bij de 
Volkstuinparkennota, grote winst behaald. Uiteraard 
moeten we daarvoor ook meewerken aan de wens 
van de gemeente meer openheid te betrachten en de 
bezoekers van de parken een mooie inkijk te gunnen. 
Na goedkeuring door de raad komt er, eventjes, 
een beetje rust op ons pad en dan ligt er een 
overeenkomst op hoofdlijnen. Daarna gaan we aan 
de slag met het plan van aanpak van Ons Buiten. De 
BVV levert een standaard template dat per park met 
de eigen kenmerken wordt ingevuld. Dit gaat over 
details waar Ons Buiten nu al op een aantal punten 
aan voldoet.
Ondertussen wordt er stevig geklust aan ons 100-jarig 
jubileum. Zie ook pagina 4. Hebt u al bedacht waar u 
ons mee kan en gaat helpen? We hebben veel handjes 
nodig, voor allerlei soorten klussen. We zijn al blij 
als u een paar uur helpt. Alleen dan kunnen we een 
onvergetelijk jaar hebben met zijn allen. Tot zover het 

goede nieuws. Voor straks 
wens ik u allemaal een 
geweldige zomer toe vol 
mooi weer en gezelligheid.
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H
aal de slingers maar 
tevoorschijn, en zet 
je feestneus vast op. 
Want volgend jaar 

bestaat Ons Buiten honderd 
jaar, en dat gaan we vieren ook. 
Mits de coronamaatregelen het 
toelaten, maar daar gaan we 
gemakshalve van uit. Hoe willen 
we dit eeuwfeest vieren in 2022? 
Daarover zijn we hard aan het 
nadenken, en daar kunnen we 
jullie hulp bij gebruiken. Heb 
je ideeën, wil je helpen bij de 
festiviteiten of kun je op een 
andere manier het feest luister 
bijzetten? Meld je dan aan. Want 
alleen met helpende handjes kan 
het feest losbarsten.

Het eeuwfeest begint in de 
glossy van Ons Buiten 
met interessante 
artikelen over 
vroeger en 
nu, met mooie 
foto’s en een 
attentie voor 
de tuinders. 
We hebben 
nog meer 
verrassingen 
in petto, 
maar daar 
kunnen we nu 
nog niets over 
zeggen... 

Uiteraard hebben we de jaarlijkse 
festiviteiten als de fancy fair, de 
familiedag, het diner dansant en 
Tuinkunst. Die vinden in 2022 
ook plaats, maar krijgen dan een 
gouden jubileumglans. Daarnaast 
willen we evenementen 
organiseren waarbij ‘100 jaar 
Ons Buiten’ centraal staat. Het 
hoogtepunt wordt een groots 
feest in augustus. In een fraai 
ingerichte feesttent kun je kijken 
naar mooie voorstellingen en live 
optredens, er is veel muziek en 
natuurlijk gaan de voetjes van de 
vloer. Bij al die feestelijkheden 
vergeten we uiteraard we de 
kinderen niet.

Alvast een kijkje achter de 
schermen
Er staan heel wat potjes op het 

vuur om van zomer 2022 
een onvergetelijk 

seizoen te maken. 
Maar zover is 
het nog niet. Er 
zijn veel ideeën: 
een app voor 

een luister-
wandeling 
over het 
park, een 
expositie 

met oude 
en nieuwe 

foto’s van Ons 
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Buiten, een kookboek met favoriete 
(moes)tuinrecepten van tuinders, 
yogalessen op het veld, een stadsstrand, 
een loterij met extra mooie prijzen, 

allerlei kinderfestivi teiten waaronder 
een speurtocht, en nog veel meer. Verder 
laten we in de glossy mensen aan het 
woord die een bijzondere band  hebben 
met Ons Buiten, of die een bijzondere 
tuin of huisje hebben.

Vrijwilligers zijn onmisbaar
Hoe het eeuwfeest er precies uit gaat 
ziet, en met welke ideeën we aan de 
slag gaan, weten we in dit stadium nog 
niet precies. Dat hangt mede af van 
mensen die willen meehelpen. Een 
feest organiseren kan nu eenmaal niet 
zonder de inzet van vrijwilligers. De 
opbouw en bemanning van stands, het 
versieren van de kantine, achter de tap 
staan of hamburgers en patat bakken, 
er is zo veel te doen! Er zijn dus best 
wat mensen nodig om dit eeuwfeest tot 
een succes te maken. Heb je niet veel 
tijd? Ook dan kun je helpen. Hoe klein je 
aandeel ook is, elke bijdrage is welkom.
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Aanmelden
Het jubileumfeest organiseren 
kost energie, maar levert ook veel 
op. Naast lol krijg je vooral heel 
veel voldoening door tevreden 
tuinders en blije kinderen. Dus 
wil je de handen uit de mouwen 
steken, meld je dan aan via 
100jaar@onsbuiten.nl. We kunnen 
alle hulp gebruiken. Dan weten we 
zeker dat het eeuwfeest van Ons 
Buiten de boeken in gaat als een 
onvergetelijk festijn.
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A
f en toe een 
gastschrijver 
voor de rubriek 
Natuurlijk 

Tuinieren. Goed idee! 
Tuinder Claudie de
Cleen bijt het spits 
af: ze vertelt over een 
tuinontwerp in de 
vlindertuin. 

Ergens in het najaar van 
2020 liep ik weer eens in de 
vlindertuin van Ons Buiten 
en trof daar Pjer. Hij heeft al 
een aantal jaren de leiding 
over dit mooie vlinder- en 
insectenvriendelijke stukje park 
in Ons Buiten. We spraken 

enthousiast over bloemen en 
planten en over een bijzondere 
tuin in het Erasmuspark, de 
Miracle Garden*, ontworpen 
door kunstenaar Elspeth 
Diederix. Allebei hadden we 
daar al eens vol verwondering 
rondgelopen. Zou zoiets ook 
op Ons Buiten gerealiseerd 
kunnen worden, dachten 
we hardop? Een tuin vol 
verassingen, met ongewone 
combinaties van bloemen en 
planten, bijzondere varianten 
en elk seizoen weer wat 
anders te zien. Een plek waar 
mensen doorheen kunnen 

lopen, omringd door kleur, waar 
ze ideeën kunnen opdoen of 
gewoon even kunnen zitten.

Het toeval wilde dat er 
net een flink stuk grond 
werd vrijgemaakt van 

tekst: CLAUDIE DE CLEEN
beeld: CLAUDIE DE CLEEN, ELSPETH DIEDERIX, 

ERIK HOOIJBERG en JANTINE IN ‘T VUUR
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15 kuub aarde egaliseren
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struikkamperfoelie (Lonicera 
nitida) die in de loop der 
jaren was uitgegroeid tot een 
behoorlijk saaie strook van 
twintig meter lang. Genoeg 
ruimte dus om een nieuw 
project te beginnen.

Om een lang verhaal kort te 
maken: we benaderden Elspeth 
en zij was meteen enthousiast. 
Het bestuur boog zich over het 
plan en ging akkoord, en nu 
kunnen we met veel plezier 
melden dat Elspeth voor Ons 
Buiten haar eerste opdracht als 
hovenier heeft opgepakt.

Tijdens een werkbeurt op 
zaterdag hebben tuinders de 
grond plantklaar gemaakt. En 
ook de werkploeg liet zich 
niet onbetuigd: er is vijftien 
kuub aarde door hun handen 
gegaan...

De Wolkentuin of Cloudgarden, 
zoals dit ontwerp is genoemd, 
zal de komende tijd worden 
aangelegd. Het onderhoud van 

de tuin wordt met behulp van 
tuinders bijgehouden. Als alles 
voorspoedig verloopt, openen 
we in het voorjaar van 2022, als 
Ons Buiten honderd jaar bestaat, 
deze bijzonder plek met een 
grote variatie aan heesters en 
de eerste ontluikende bloemen. 

We verwachten dat deze tuin, 
net zoals die in het Erasmuspark, 
een plek zal worden waar 
bloemen en plantenliefhebbers 
hun hart kunnen ophalen.
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Iris pallida ‘Variegata’ 
(de dalmatische iris)

EEN  TU IN  vOl 
v E ra SS IN g EN, 

m ET  ON g E WONE 
c OmBINaT IES 
va N  B l OE m EN 
EN  P l aNTEN, 
B I j ZONDE r E 

var I a NTEN  EN 
E lk  SE IZOEN  WEE r 

WaT  aNDErS

Ontwerptekening: Elspeth Diederix 

Tekening:  Elspeth Diederix
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 *Wie weleens een ommetje 
maakt in het Erasmuspark, 
kan daar zomaar in de 
magische tuin of The Miracle 
Garden van Elspeth Diederix 
belanden.
Diederix, een kunstenaar 
die fotografeert, maakte in 
de tuin van haar atelier een 
laboratorium voor zowel 
de kunst van het tuinieren 
als voor experimenten met 
bloemfotografie. Dit project 
leidde ertoe dat ze begon aan 
een hoveniersopleiding.
Toen Let it Grow, een 
organisatie die zich sterk maakt 
voor meer planten en bloemen 
in de stad, een prijsvraag 
uitschreef: ‘Ontwikkel voor 
Amsterdam een kunstwerk 
dat de wereld van bloemen en 
planten dichter bij de mensen 
brengt’,  won Elspeth met haar 
plan voor The Miracle Garden. 

Deze tuin is nu te bezoeken in 
het Erasmuspark.
www. themiraclegarden.nl
www.elspethdiederix.com
Elke dinsdag verschijnt in 
het Parool de PS-rubriek ‘Vier 
jaargetijden’ waarin beeldend 
kunstenaar Elspeth Diederix 

fotografeert en beschrijft 
wat ze wekelijks ziet in haar 
bloementuin.
 
Elspeth Diederix: Bij 
het binnenkomen van de 
wandeltuin van Ons Buiten, 
vond ik het zo mooi dat je 
ineens in een open deel van 

het park terechtkomt, 
omringd door al die 
prachtige bomen. Voor 
mijn stukje van de tuin 
heb ik een voorstelling 
gemaakt van een tuin 
in de wolken, zoals je 
dat kunt ervaren in een 
cloud forest (nevelwoud), 
wanneer de wolken 
ineens het regenwoud 
binnenkomen op een 
open plek. 

Als je de wolkentuin inloopt, wil 
ik dat je in een licht wolkendek 
terechtkomt van deels luchtige 
bloemen met lichte kleuren, 
zoals rozen en floxen en de 
Selinum wallichianum, een 
karwijselie. En daartussen wat 
zwaardere delen met planten 
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De plek voor bewerking 

Wallichinanum (karwijselie)

De planten uitzetten volgens 
het ontwerp

Cola na hard werken

Auto vol
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E r  l OOPT  EEN  PaD 
DOO r  DE  TU IN ,  ZODaT 

j E  TUSSEN  DE  B l OE mEN 
kUNT  WaNDElEN 

EN  v E rS ch I ll ENDE 
P l a NTEN  g OED  kUNT 

BE k I jk EN

die een stevig opvallend en licht 
blad hebben, zoals de kardoen 
en de Fatsia japonica ‘Spider’s 
Web’. Deze laatste heeft een 
heel bijzonder blad met witte 
vlekken. Zo zijn er nog een 
paar planten in de tuin die ik 
hierop heb uitgekozen, zoals 
de Aralia elata ‘Variegata’, een 
bonte duivelswandelstok, een 
Acanthus ‘Whitewater’ met 
bont blad en opvallende witte 
bloemen. 
Een andere plant waar ik 
erg naar uitkijk, is de Rubus 
cockburnianus. Dit is een 
sierbraam die in de winter 
opvalt door een wirwar aan 
witte stengels. 
Deze wolkentuin is overwegend 
wit, maar heeft accenten van 
zachtgeel en roze, zoals de 
wolken bij een zonsondergang. 
In de schaduw, onder de 
bomen komt, bijvoorbeeld een 
groep van Aconitum lamarckii, 
een lichtgele monnikskap en 
een groep Digitalis purpurea 
‘Dalmation Peach’ een zacht 
perzikkleurig vingerhoedskruid. 
Er loopt een pad door de tuin, 
zodat je tussen de bloemen kunt 
wandelen en alle verschillende 
planten goed kunt bekijken. Ook 
zijn er plekken om uit te rusten 
op boomstronken tussen de 
rozen. 
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Vrijmaken grond door de woensdagploeg

Zwaar werk voor de zaterdagdienst

Het inplanten Ingeplant
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Tekst & beeld: ARIEN DE JONG

Wie: Judith Brusche (30), Tim Hoogendorp (33) 
en Logan (3)
Waar? Marialaan 

Judith en Tim zijn sinds oktober 2020 de gelukkige 
eigenaren van een prachtige tuin op de hoek van de 
Marialaan en de Zuidsingel. Samen met de twee opa’s, 
een oom, een neef en andere handige Harry’s hebben 
ze de hele winter hard gewerkt. Daardoor konden ze in 
mei de derde verjaardag van Logan op de tuin te vieren 
en er gaan wonen.

Ideaal

Judith:  ‘We stonden meer dan acht jaar ingeschreven, 
maar zijn pas actief gaan zoeken toen Logan op komst 
was. We wonen in Slotervaart op driehoog met een 
heel klein balkonnetje. We verlangden naar natuur 
en ruimte, voor onszelf, maar zeker ook voor de 
kleine. En na twee en een half jaar zagen we deze tuin 
langskomen. We waren meteen weg van de rustige 
ligging hier aan de Zuidsingel, de inrichting van het 
huisje met twee slaapkamers, een trampoline, mooie 
plekjes met schaduw en zon, vlak bij de tuin van opa Piet 
en andere familieleden. En tuin en huisje waren goed 
onderhouden. Kortom: ideaal!’

Familie

Tim: ‘Ik kom al vanaf mijn vijftiende op Ons Buiten en 
heb hier allerlei familie en vrienden. Dat is heel gezellig 
en eerlijk gezegd, ook heel nuttig. Judith en ik zijn allebei 
niet zo handig, maar onze familieleden eigenlijk allemaal 
wel. En ook belangrijk: ze vinden het leuk om te klussen 
en ons te helpen. Ze hebben onder andere een nieuwe 
wc en douche geplaatst en een prachtig keukenblad. 
Zo waardevol. Ik denk dat de handigheid met mij een 
generatie heeft overgeslagen. Met Logan komt het 
vast weer goed. Maar ik heb daarentegen wel groene 
vingers, terwijl mijn vader denkt dat alles onkruid is.’ 

Kersvers
OP ONS BUITEN

WE  v E r l aN g DEN 
N a ar  N aTUUr  EN 
r U I m TE ,  vOO r 
ONSZE l F,  ma ar 
ZE k E r  OO k  vOOr 
DE  kl E INE
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Cadeautjes

Judith kijkt nu vooral hoe de 
tuin   z ich ontwikkelt. ‘Dat is heel 
spannend, vooral nu in april 
vinden we elke week weer nieuwe 
cadeautjes. Die grote boom daar 
met die mooie stam, lokt allerlei 
vogels en geeft ook schaduw. 
Het is een heel natuurlijke, 
gevarieerde tuin. Onze tuincoach 
Monique vond dat de tuin er goed 
bij staat. Ze heeft wel wat tips 
over woekerplanten gegeven.’ En 
Tim gaat aan het moestuinieren. 
‘Er stonden hier vijf prachtige 
moestuinbakken klaar om gevuld 
te worden. Daar groeit nu alleen 
knoflook in, maar ik ga daar ook 
tomaten, courgettes en andere 
heerlijke groentes in kweken. Dat 
komt wel goed.’ 

Schaatsen

Afgelopen winter hebben ze niet 
alleen gewerkt, maar ook genoten. 
Van de sneeuw, van het schaatsen 
op de Singel en de Kromming. 
En ze zagen een vos! Tim heeft 
al drie tuinbeurten gedaan. ‘Het 
hakselen vond ik echt top. Maar 
eind oktober was er ook een leuke 
beurt. Met een ploegje gingen we 
onkruid weghalen hier aan de 
Zuidsingel. We bleken allemaal 
hier in de buurt een tuin te hebben 
en we deden het allemaal voor de 
eerste keer. Dat was echt gezellig.’
Tim is in het dagelijks leven 
gymleraar op een basisschool en 
Judith is verhuurmakelaar bij een 
woningcorporatie. Leuk werk, 
maar ze mist in deze coronatijd wel 
het directe contact met huurders. 

a F g E l OPEN 
WINTE r  h EBBEN 
ZE  N IET  all EEN 
g E WE r kT,  ma ar 

OO k  g ENOTEN
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H eel lang had mijn tuin 
twee grasvelden: een 
aan de voorkant en een 

aan de zi jkant. Dat zorgde 
voor nogal wat maaiwerk en 
bovendien was het kleinste 
van de twee de ondergrondse 
speeltuin van een uitgebreide 
mollenfamilie. Nu had ik 
niet per se een hekel aan 
mollen – ze houden immers 
je grond luchtig – de kleine 
waardering voor de mol 
veranderde op zekere dag 
zelfs in grote l iefde. Dat kwam 

zo. Aan de kant van mijn 
voormalige kleine grasveld 
staat een lange bank, waarop 
ik gewoonli jk maar kort 
neerstri jk.  Op een middag, 
zo’n kleine tien jaar geleden, 
zat ik op die bank even uit te 
puffen, toen ik zag hoe het 
gras over een lengte van zo’n 
twee meter opbolde, waarna 
er eerst een roze-zwart puntje 
en daarna twee roze pootjes 
met sierl i jk lange nageltjes 
tevoorschijn kwamen. ‘Hallo 
mol, ’  zei ik,  waarop het 

geschrokken beestje terstond 
weer verdween. Die pootjes 
met die nageltjes waren het 
begin van een l iefde die nooit 
meer verdwenen is.  Nu ging 
de hartstocht niet zo ver dat 
ik ook verkikkerd raakte op 
een hobbelig grasveld, zodat 
ik een of twee jaar later 
besloot dat het gras moest 
plaatsmaken voor bloemen. 
Dat ging in etappes. 

Net op tijd
Eerst pakte ik het deel aan 

 JACHTLUST
Heemtuin

H e e m t u i n e n  d a n k e n  h u n  s c h o o n h e i d 
a a n  s t e e d s  t e r u g k e r e n d e ,  g r o t e 

g r o e p e n  p l a n t e n  e n  g r a s s e n

SASKIA BOERMA
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 JACHTLUST
Heemtuin

voor de appelboom die het 
kleine grasveld in tweeën 
deelde. Geheel onwetend 
van het op handen zijnde 
fail l issement bezocht ik 
kwekerij  Ploeger in De 
Bilt ,  waar een uitgebreid 
assortiment van wat 
bijzonderder tuinplanten te 
koop was. Met een fl inke buit 
keerde ik huiswaarts. De toen 
aangekochte planten zi jn 
allemaal goed aangeslagen 
en de daarop volgende jaren 
allemaal weelderiger gaan 
groeien en bloeien. 

Onverwoestbaar gras
Het deel aan de achterkant 
van de appelboom heeft 
er nog een paar jaar wat 
‘vergeten’ bijgelegen. Soms 
werd het gemaaid, dan weer 
niet,  waarmee ik vooral 
insecten een plezier gedaan 

zal hebben. Drie jaar geleden 
ging het stukje op de schop 
en werd het ingezaaid met 
een groenbemester die het 
jaar daarop als extra voeding 
voor de bodem ondergespit 
zou worden. Het volgende 
voorjaar was er evenwel 
geen  groenbemester te 
bekennen, terwij l  het gras 
met dubbel enthousiasme 
was teruggekeerd. Dat 
moest anders: de schop 
ging opnieuw de grond in 
en nu werden alle plaggen 
omgekeerd, om een maand 
later uitgeklopt te kunnen 
worden en van het gras 
ontdaan. Helaas, zover kwam 
het niet,  zodat er vorig jaar 
alweer een grasveldje lag, 
maar nu eentje dat een 
bataljon mollen nooit zo 
hobbelig had kunnen krijgen. 

Heemtuin van het Jac. P. Thijssepark 
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Dat moest anders: de 
schop ging opnieuw de 
grond in en nu werden 

alle plaggen omgekeerd

Thijm is niet inheems
In augustus brak de ti jd aan voor 
een onverschrokken, definitieve 
afrekening met het gras. Dat heeft 
wat moeite gekost, maar na een 
maand wieden lag er mooie, kleine 
zandvlakte met een laagje compost 
eroverheen. Tijd voor een bezoek 
aan het tuincentrum. Vanwege een 
oude wens om een heemtuinborder 
aan te leggen, begaf ik me naar een 
tuincentrum in de verwachting dat 
daar wel een vak met heemplanten 
zou zi jn. Of dat je tenminste op de 
naambordjes zou kunnen zien wat 
inheemse planten zi jn en wat niet. 
Een excuus voor deze totaal naïeve 
gedachte is dat tuincentra en 
kwekerijen in het voorjaar allemaal 
gesloten waren geweest vanwege 
dat – u weet wel – vervelende virus. 
Dus dan kun je er wat op los gaan 
fantaseren. Als je wat strenger voor 
jezelf bent, moet je vaststellen dat 
het een volstrekt slecht voorbereid 
tuincentrumbezoek was. En waar 
kom je dan mee thuis? Met een paar 
uit mediterrane landen afkomstige 
kruiden, wat polletjes hei die het 
op voedzame grond zeker niet gaan 
doen en nog wat klein groen grut uit 
het vak ‘bodembedekkers’ .  Ik plantte 
in de herfst nog wat narcissen 
en All iums om de grootste gaten 
mee op te vullen en dacht: nieuw 
tuinjaar, nieuwe kansen.

Thijssepark
Het eerder genoemde virus, waar we 
het eigenli jk niet meer over wil len 
hebben, zorgde er dit voorjaar 
opnieuw voor dat kwekerij-  of 
tuincentrumbezoek niet mogeli jk 
was. Er was dus alle ti jd om niet 
als een blinde mol nog een keer op 
heemplantenjacht te gaan. Om beter 
voorbereid te zi jn, besloot ik in mei 
een bezoek te brengen aan het Jac. 
P. Thijssepark in Amstelveen. Jaren 
geleden moet ik in dit heempark 
behoorli jk onder de indruk zi jn 
geraakt van hoe mooi een tuin kan 
zi jn met louter inheemse vooral 
groene planten en grassen, in plaats 
van uitbundige bloemenborders. 
Ook nu vond ik het park heel mooi 

Wilde hyacinten
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j E  kUNT  jE 
h EE m TU IN-

jach T l UST  DUS 
N IET  BOT v IErEN 
al S  j E  EEN  Pa ar 

v IE rka NTE  m ETE r 
OvEr  hEBT

en rustgevend. Jammer 
was dat ik nergens 
naambordjes zag, maar 
ik deed twee belangrijke 
ontdekkingen. 
Ten eerste danken 
heemtuinparken hun 
schoonheid aan steeds 
terugkerende, grote 
groepen planten en 
grassen; een effect dat 
je op ongeveer vi jft ien 
vierkante meter nooit 
kunt bereiken. Dat is dus 
ietwat spijt ig. De tweede 
ontdekking was een heel 
andere. Bij  terugkeer in 
mijn eigen tuin ontdekte 
ik dat die in sommige 
opzichten – en zeker in 
de maand mei -  al  een 
soort heemtuin is.  De hele 
tuin staat dan namelijk vol 
met vooral blauwe, maar ook 
witte wilde hyacinten, met het 
gewone knikkend nagelkruid 
(Geum rivale),  met akeleien in 
allerlei t inten roze, dovenetel 
en judaspenning,  Voor 
mijn kleine heemtuinborder 
in wording zal ik op zoek 
gaan naar heemplanten 
die ik in de boeken 
tegenkwam en waarvan 
ik de namen van grote 
schoonheid vond: veenpluis, 
wollegras, pijpestrootje en 
de vleesetende (!)  kleine 
zonnedauw. Belangrijk is 
wel dat vast moet staan dat 
ze een beetje van zurige 
veengrond houden. 

Niet alles kan overal
Het hele heemtuinavontuur 
heeft in elk geval duideli jk 
gemaakt dat je voor een echt 
goede nabootsing een grote 
kale zandvlakte nodig hebt, 
het l iefst met hier en daar 
enige l ichte glooiingen. Je 
kunt je heemtuinjachtlust dus 
niet botvieren als je een paar 
vierkante meter over hebt. 
Rest mij de vraag te 
beantwoorden, die de 

oplettende lezer zeker 
aan mij zal wil len stellen, 
namelijk:  Wat heeft dit nu 
allemaal voor je geliefde 
mollen betekend?  Welnu, 
die zi jn er echt niet slechter 
aan toe dan voorheen: zi j 
zi jn namelijk met z ’n allen 
naar mijn nog overgebleven 
grasveld verhuisd. En 
het eerste stukje dat ze 
ondertunneld hebben, is een 
lapje nieuw ingezaaid gras 
dat na een maand aarzelen 
net wat groen begon te 
worden. Welkom jongens: en 
hou het luchtig!             

Veenpluis

Akeleien in allerlei roze tinten

Pijpestrootje
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WIE HEEFT ER NIET VAN GEHOORD?

DE JOC VAN 
ONS BUITEN

Ik spreek Martijn van 
Dockum. Hij is sinds 
dit jaar actief binnen 

de JOC (Jongeren en 
OntspanningsCommissie) en 
druk bezig met anderen van 
de JOC om plannen te maken 
voor het zomerseizoen 2021.

‘Deze zomer gaat de JOC 
proberen zo veel mogelijk 
evenementen door te laten gaan 

op Ons Buiten. Goed kijken wat 
de mogelijkheden buiten zijn. En 
natuurlijk houdt iedereen zich 
daarbij goed aan de regels van 
het RIVM.’

Wat doet de JOC?
‘Allerlei activiteiten organiseren 
voor jong en oud op de tuin. De 
activiteiten vinden plaats in de 
vakanties en voornamelijk het 

zomerseizoen. Denk aan een 
fancy fair, familiedag, bingo’s, 
discoavond voor kinderen, 
kindervissen, zeskamp et cetera. 
Met z’n allen kijken we altijd uit 
naar de zomervakantie.
Buiten de zomervakantie 
worden er ook andere dingen 
georganiseerd. Zo is in maart 
de paashaas langs geweest, de 
kinderen hebben paaseitjes 
gekregen en vond er een 
paasbingo plaats. Alles was weer 
supergoed georganiseerd.’

Dit jaar is het eerste jaar 

voor jou bij de JOC. Wat lijkt 

jou het allerleukste om te 

organiseren?
‘Het is natuurlijk al een hele 

uitdaging om iets te bedenken in 
deze coronatijd, maar we gaan 
er voor de honderd procent 
voor. Dat maakt de uitdaging 
nog leuker. We werken in een 
heel leuk team en willen zo veel 
mogelijk gaan organiseren voor 
de jeugd, zodat zij een leuke 
vakantie hebben. Verder zijn 
ideeën natuurlijk altijd van harte 
welkom. Dan gaan wij kijken of 
deze haalbaar zijn.’

Kortom: als het aan Martijn 
ligt, wordt het een leuk 
en tof zomerseizoen met 
veel activiteiten, muziek en 
samenhorigheid. Als hij daar een 
steentje aan bij kan dragen, is 
zijn missie gelukt.

Tekst: ANNE VAN DOCKUM
Beeld: ANNE VAN DOCKUM 

en BABS HOGENKAMP

JOC: Marco Riechelman, Debby Janssen, Niels van Gestel,  
Martijn van Dockum, Hannie Sleijfer, (Martin de Jong en 
Rinus Klement staan niet op de foto).
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Gerrit Smienk tekent

➸ Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus

➸ Bingo

10 juli

➸ Zeskamp

11 juli

➸ EK 2021 Nederlands elftal

13 juni

➸ Feestavond of EK Ned. elftal

17 juli

➸ Kindervissen

18 juli 

➸ Diner dansant 

(maximaal 75 personen)

24 juli

➸ Voetbaltoernooi (voor de 

kinderen en als de regels dit 

toelaten, ook voor de 

volwassenen)

25 juli

➸ Fancy fair

31 juli

➸ Bingo (maar dit wordt 

misschien de feestavond)

7 augustus

➸ Pubquiz

14 augustus

➸ Speurtocht

15 augustus

➸ Familiedag

21 augustus

➸ Elke vrijdagavond is er in de 

zaal klaverjassen

(mits dit doorgang kan vinden)

➸ Na de zomervakantie blijven 

we nog steeds actief met 
eventuele leuke activiteiten  

zoals darttoernooi, feestavond 

(Halloween of herfstfair)

Dit is de voorlopige agenda van 
JOC. Deze kan nog wat wijzigen 
in verband met het coronabeleid, 
maar hopelijk is dat niet nodig.

Zomerprogramma 
van de JOC
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Elk jaar tijdens Pinksteren 
organiseert de JOC het 
pinksterkamp voor onze 

tuinkinderen en tuinkleinkinderen 
tussen de 6 en 14. De ouders blijven 
dan thuis en de JOC gaat mee om de 
kinderen een onvergetelijk weekend 
te bezorgen. Het kamp duurt drie 
dagen, waarvan er twee gelogeerd 
wordt. Er wordt gezwommen, er is 
een discoavond en er vinden allerlei 
activiteiten plaats. De kinderen kijken 
er het hele jaar naar uit.

Pinksterkampdag
OP ONS BUITEN

Tekst en beeld: ANNE VAN DOCKUM
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Helaas ging dit jaar het kamp 

voor de tweede keer niet door. 

Maar zondag 23 mei werd 

er een pinksterkampdag-

verrassingsfeest georganiseerd 

voor de (klein)kinderen van de 

tuin. Ook dit jaar was het alleen 

voor de kinderen - al konden 

de ouders deze keer op afstand 

meekijken.

Ik spreek Roxie (13 jaar) en Lana 

(12 jaar) en vraag hun wat ze 

van deze dag vinden. Ze vinden 

het heel jammer dat het kamp 

dit jaar weer niet doorging, 

maar zijn wel blij dat deze dag 

georganiseerd wordt. Daar 

genieten ze enorm van.

Er was een grote glijbaan, 

er werd gevolleybald en 

gevoetbald en er waren nog 

meer leuke spelletjes op het 

veld.

Bij een echte dj konden ze 

plaatjes aanvragen en er werd 

gesprongen en gedanst. Toen 

het begon te regenen, ging de 

muziek mee naar binnen en 

werd er daar verder gedanst.

Ik vroeg hun wat ze nou het 

aller-, allerleukste vandaag 

hadden gevonden. Daarop 

antwoordden ze samen ‘Alles 

wel, maar het allerleukste was 

het lasergamen op het veld.’

Om 18.00 uur gingen ze eten: 

patat, een broodje hotdog, 

een slush puppy, fruit en ijs. 

De kinderen werden enorm 

verwend...

Op het veld stond een echte 

patatkraam. Daar had de 

kantinecommissie (Aretha, Mark 

en Kees) voor gezorgd. Ook was 

er een kampvuur en konden 

er marshmallows worden 

geroosterd.

Al met al was het een superleuke 

dag. Met grote dank aan de JOC 

en de kantinecommissie en alle 

verdere vrijwilligers achter de 

bar. Ook dank aan de vrijwilligers 

die meehielpen op te bouwen 

en af te bouwen of die op 

een andere manieren hebben 

geholpen. Zonder hen had deze 

dag niet kunnen plaatsvinden.

Aretha en Kees bakten 
patat in de kraam

Danny heeft de hele dag in de 
kantine broodjes hamburger 
en frikadel en dergelijke staan 
bakken
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kOOkKunst
Tekst & illustraties: LILY VAN DE VELDE

Het tuinseizoen is inmiddels alweer ruim 
begonnen terwijl ik dit stukje zit te schrijven. 
Maar het voelt alsof ik nog in de voorbereiding 
zit. De temperaturen zijn zo ongekend fris 
voor de tijd van het jaar, dat ik het ’s avonds 
niet kan laten om zo en dan toch nog even de 
centrale verwarming aan te zetten...

Maar het vooruitblikken krijgt hierdoor ook 
iets dromerigs. Ja, ik heb een midzomernacht- 
droom. Ik zie voor me hoe we op het park 
na een lange warme dag allemaal kunnen 
picknicken op het veld. Vieren dat we op de 
langste dag van het jaar buiten kunnen drinken 
en eten. De kantine weer open, elkaar 
weer kunnen ontmoeten. 

Vorig jaar stond er in 
mijn tuin al van alles 
in bloei in deze 
tijd. De tuin bood 
juist extra kans om 
uit de verplichte 
ophokplicht te 
komen, waar we 
toen nog maar nèt 
inzaten. Maar de 
kou houdt ons 
dit jaar langer 
binnen en ook 
de planten 

komen met moeite uit hun schulp. Vandaar 
dat ik droom van een uitbarsting van warmte, 
bloemen, en feestelijkheid als het allemaal 
weer kan.

Als je gaat picknicken, is niets zo makkelijk als 
het maken van wraps die je zo uit het vuistje 
kunt opeten. Ik maak mijn wraps zelf en wel van 
boekweitmeel. Eigenlijk is een boekweitwrap  
een hartige pannenkoek, alleen gebruik ik 
dan water in plaats van melk. Je kunt de 
boekweitwraps vullen met alles wat je lekker 
vindt. Zelf hou ik heel erg van gerookte 
zalm en ricotta, maar met makkelijke 
smeersels zoals met geitenkaas of 
humus in alle variaties zijn ze nét zo 
feestelijk. Gekoelde drankjes, een 
grote bak rauwkost en aardbeien toe 
en je zomer kan beginnen!
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Turkse rauwkostsalade (4 personen)

Schil de komkommers, halveer de tomaatjes en snij de 
komkommers in blokjes, de bosui in ringetjes en de pepers in 
kleine stukjes. Om te voorkomen dat de salade te pittig wordt, 
haal ik altijd de zaadlijsten uit de pepers. Snij ook de peterselie 
fijn. Meng vervolgens alles in een schaal en maak de salade 
aan met een flinke scheut olijfolie en het sap van een citroen. 
Voeg zout naar smaak toe.

4 kleine komkommers 
(te koop bij de Turkse 
winkel. Zit echt meer 

smaak aan)  
20 snoeptomaatjes 

6 bosuitjes
4 groene pepers

bosje platte peterselie
citroensap, olijfolie en zout

Boekweitwrap met zalm (4 stuks)

Doe het boekweitmeel in een kom en voeg een snuf zout toe. 
Klop één voor één de eieren erdoor en vervolgens het water of 
de melk. Meng er een egaal beslag van.
Verhit wat olijfolie in een koekenpan en voeg een flinke 
lepel beslag toe. Bak de wrap op dezelfde manier als je een 
pannenkoek zou bakken. Laat ze vervolgens afkoelen.
Smeer de boekweitwrap in met een flinke lepel ricotta, maar je 
kunt bijvoorbeeld ook zuivelspread gebruiken, met of zonder 
tuinkruiden.
Verdeel een paar plakjes zalm over de wrap en breng deze op 
smaak met peper en zout.
Schaaf met een kaasschaaf twee plakken komkommer en leg 
deze op de boekweitwrap.
Verdeel ten slotte een handje rucola over de wrap en rol hem op.

100 gr boekweit-
meel

2 eieren
300 ml water 

of melk
4 flinke el ricotta
200 gr gerookte 

zalm
75 gr rucola

1 stuk 
komkommer

peper en zout
olijfolie
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Tekst en beeld
BABS HOGENKAMP

D
eze keer ben ik op 
bezoek bij Moos 
Kuppers en haar man 
Dick de Groot. Zij zijn 

sinds zomer 2019 de gelukkige 
bewoners van een tuinhuis 
aan de Johannalaan. Wonend 
in een fijn huis met balkon in 
Amsterdam dreef het gebrek 
aan groen en buiten zijn hen 
naar ons tuinpark.

Moos: ‘Ik ben geboren en 
getogen in hartje Amsterdam. 
Mijn ouders verhuisden op latere 
leeftijd de stad uit, naar buiten. 
Het was bijzonder om te zien hoe 
mijn moeder daar opbloeide. De 
stad werd ingeruild voor groen 
en zij waren erg gelukkig in 
Heiloo.’

Dick: ‘Ik ben opgegroeid in 
Apeldoorn en was als jongen 
veel buiten te vinden. Het 

bos in en buitenspelen. Later 
in Amsterdam miste ik het 
buitenzijn.’

Moos: ‘We kregen kinderen, 
twee dochters, en het leven 

in de stad was goed. 
We hebben wel jaren een 
caravan gehad op camping 
Bakkum, wat voor de kinderen 
een heerlijke tijd was. Maar op 
een bepaalde leeftijd kregen 
ze andere bezigheden in het 
weekend en kwamen we steeds 
minder in Bakkum. 
Rond dezelfde tijd overleed in 

2017 mijn vader in Heiloo. We 
moesten het huis leegruimen en 
verkoopbaar maken. De tuin daar 
was ondertussen overwoekerd 
geraakt en Dick stortte zich op 
het huis en vooral op de tuin. En 
net zoals mijn moeder, werd Dick 
helemaal gelukkig in het groen. 

Toen het huis verkocht was, 
Bakkum beëindigd en de 
dochters uit huis waren, begon 
het weer te kriebelen. Gelukkig 
maakten we na een jaar een 
kans op dit huisje van Joop en 
Babs. Het huisje was helemaal 
wat we zochten. Binnen een 
soort Oostenrijkse aftimmering. 
Er zaten ook nog originele 
gaslampen in die we ondertussen 
wel verwijderd hebben. En een 
fijne tuin waar we helemaal blij 
van werden. We zijn hard aan 
de slag gegaan om het helemaal 
naar onze smaak te krijgen. We 
konden veel overnemen en met 

We zijn hard aan de 
slag gegaan om het 
helemaal naar onze 

smaak te krijgen

BINNEN
IN ONS BUITEN
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name de schuur vol tuingereedschap 
was een uitkomst. 
Het huis staat in een gezellig 
laantje met soms een laantjesborrel 
en een SOS-Johanna-appgroep 
voor bijvoorbeeld hulp, als er is 
ingebroken, et cetera. We zijn druk 
aan het werk met huis en tuin en 
genieten er enorm van. De tuin 
begint steeds meer vorm te krijgen 
en ter nagedachtenis aan mijn vader 
staat er midden op het grasveld de 
appelboom die mijn vader in Heiloo 
ook midden op het postzegeltje gras 
had geplant. Een mooie herinnering.’

Beeld: Moos Kuppers
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Zomerklusjes

• Knip buxus en groenblijvende 
hagen als het bewolkt is. Zo 
voorkom je verbranding van het 
blad.

• Zaai een- en tweejarige 
planten (die laatste voor bloei 
volgend jaar). Denk aan stokroos, 
duizendschoon, juffertje-in-‘t-
groen, vingerhoedskruid en Oost-
Indische kers.

• Snoei struiken en heesters zodra 
ze in het voorjaar zijn uitgebloeid, 
dan blijven ze mooi compact.
• Ondersteun pioenrozen met een 
plantenring of -steun.

• Oogst rabarber rond 
24 juni, want daarna 
trekt het oxaalzuur 

van het blad naar de 
stengels. Oxaalzuur 
is ongezond om te 

eten.
• Verwijder dicht 

op elkaar groeiende 
peren en appels na de 

‘junival’. Dat is wanneer peren- en 
appelbomen uit zichzelf vruchten 
laten vallen.

• Leg stro onder de aardbeien om 
ze droog en gezond te houden.
• Laat het gras niet te lang worden. 
Maai minimaal één keer per week. 
Verdeel het maaisel tussen de 
planten in de border.
• Knip alle nieuwe zijtakken van de 
blauwe regen (Wisteria) terug tot 
op 15-20 cm. Verwijder overbodige 
takken en knip de giftige peulen 
weg.
• Verwijder uitgebloeide bloemen 
en blijf onkruid wieden.

Gebruik geen netten

Staan er fruitbomen of 
bessenstruiken in de tuin? 
Of een druif? Span hier geen 
netten overheen om het fruit te 
beschermen tegen vogels. Deze 
raken er namelijk vaak in verstrikt 
en gaan vervolgens dood. Maak 
strips van aluminiumfolie en hang 
die de boom of struik. Cd-roms 
aan een touwtje voldoen ook heel 
goed. Door de weerspiegeling van 
het (zon)licht blijven vogels uit de 
buurt.

BBQ schoonmaken!

Barbecueën op mooie 
zomeravonden, we houden er 
allemaal van. Het schoonmaken 
van de barbecue is andere koek. 
Een eerste tip: hoe langer je 
wacht, hoe vervelender het wordt. 
Dus pak dit klusje de volgende 
ochtend op en het vet verdwijnt 
als sneeuw voor de zon:
• Wrijf tijdens het bakken even met 
een prop aluminiumfolie over het 
rooster. Zo verwijder je alvast het 

ASTRID MOL

Tuintips
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meeste vuil.
• Ben je klaar met grillen, leg het 
rooster dan ‘s avonds in het gras 
en laat het een nacht liggen. ‘s 
Morgens kun je het rooster zonder 
probleem afwassen.

• Wikkel het rooster na het grillen 
in een krant. Maak de krant nat en 
laat het pakket een dag liggen. 
De volgende dag kun je het 
rooster met wat keukenpapier 
schoonmaken.

• Nog niet schoon 
genoeg? Wrijf dan het rooster 
in met een opengesneden ui of 
citroen of met een dik papje van 
water en baksoda. Even intrekken 
en afnemen. Gebruik geen kant-
en-klare barbecuereinigers; die 
zijn chemisch en bevatten zeer 
agressief spul.
• Smeer het rooster in met olie 
tegen roestvorming.

Mieren op je pioenrozen

Mieren op je pioenrozen? Dat 
is goed nieuws. Ze likken de 
bloemknoppen open. Na gedane 
arbeid verdwijnen de mieren 
vanzelf. Voor hetzelfde effect in 
een vaas: spoel de net gekochte 
of geplukte pioenrozen in knop 
voorzichtig af met water.

Geurige zomeravonden

Hou je van geurende planten in de 
avond? Zet dan de Kaapse jasmijn 
in de tuin. Deze mediterrane 
heester is een zeer sterke bloeier 
die ook in pot op het terras kan. 
De bloemen verspreiden 



vooral in de avond een heerlijke 
exotische zoete geur. Ook 
de Toscaanse jasmijn is een 
wintergroene klimmer die 
bloeit met zoetgeurende 
witte sterretjesbloemen. Om 
nachtvlinders te lokken, geuren 
de lichtgroene bloemen van de 
siertabak ’s avonds. Je kunt er de 
klok op gelijk zetten: na vier uur 
gaan de trompetvormige bloemen 
van de nachtschone open en komt 
de zware geur vrij. In de ochtend 
sluiten de bloemen weer. De 
geur van de nachtviolier zit in de 
bloemblaadjes. Hoe meer, hoe 
geuriger. Ook in een vaas geuren 
ze pas in de avond.

Badbeurt voor vogels

Als het warm of droog weer 
is, hebben de vogels niet 
genoeg poeltjes om uit te drinken 
of om een bad in te nemen. Vogels 
zijn bang voor diep water en 
poedelen het liefst in een ondiep 
badje. Zet daarom in de tuin een 
schaal water met lage zijkanten 
die niet dieper is dan 5 centimeter. 
Hoe groter, hoe meer vogels er 
tegelijk in kunnen spetteren. Leg 
er een paar stenen in, zodat ze 
ook kunnen zonnebaden. Zoek 
een goede, open plek waar katten 
zich niet schuil kunnen houden. 
Ververs het water dagelijks om 
muggenoverlast in stilstaand 
water te voorkomen.

Hou je gereedschap 
gezond

Aan het wieden, scheppen 
of harken geweest? 
Ontsmet daarna je 
tuingereedschap met 
brandspiritus of wasbenzine 
op een stuk keukenrol. Zo wordt 
de kans kleiner dat zieke of 
woekerende gewassen zoals 
heermoes, zevenblad en Japanse 
duizendknoop zich verder 
verspreiden.
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Laat het gras groeien

Heb je gras in je tuin? Maai een 
deel ervan minder vaak. Dan krijg je 

veel meer bloemen in je tuin, zoals 
madeliefjes, paardenbloemen, 
hondsdraf, speenkruid, ereprijs en 
pinksterbloemen. Wij noemen dat 
onkruid, maar al die bloemen geven 
insecten een overvloed aan nectar 
en stuifmeel. Zonder bloeiende 
planten is er geen bloemzaad 
voor het volgende seizoen. En 
geen nectar voor de insecten die 
in de berm leven. Zonder insecten 
is er ook geen voedsel voor jonge 
vogels. Zo hangt alles met elkaar 
samen in de natuur. Dus zorg voor 

biodiversiteit, en laat een stukje in 
het verder strakke gazon lekker 
groeien

Cursus moestuinieren

Wil je wel een moestuin, maar weet 
je niet waar je moet 
beginnen? Neem 
een kijkje op www.
i v n . n l / m o e s t u i n . 
Daar vind je de 
uitgebreide online 
cursus ‘Leren 
moestuinieren’. In 
vier modules van 
zeventien lessen leer je 
alles over zaaien, verzorgen 
en oogsten van groenten en fruit. 
Wanneer, waar en hoe moet je 
zaaien? Welke problemen kun je 
tegenkomen in je moestuin? En 
hoe kun je jouw planten helpen 
met groot en sterk worden en veel 
vruchten maken? De website geeft 
ook handige zaai-, kweek- en 
oogsttips en handige downloads.
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RIAN KNOP

Lekker! Het is zomer!

Een blotevoeten-
wandeling zorgt 
ervoor dat je je 

zintuigen aanzet

GROENTJESGROENTJES

Je kunt weer met je blote 
voeten door het gras, door de 
modder en over het scherpe 
schelpenpad. Weet je dat 
dat heel goed voor je is? Een 
blotevoetenwandeling zorgt 
ervoor dat je je zintuigen 
aanzet. Je voeten voelen zacht, 
hard, scherp, warm, kriebelig 
of iets heel anders op de grond 
en dat geven ze door aan je 
hersenen. Je traint een beetje 
en ervaart allerlei verschillende 
gevoelens. Probeer het 
maar eens, je kunt zelf een 
blotevoetenpad maken. Maak 
een modderpoeltje, leg een 

rijtje met takjes neer, dorre 
en verse blaadjes, een bergje 
zand voelt zacht en het gras 
kriebelt. Daarna even over 
het schelpenpad. Wat voel je 
allemaal?

Die takjes die je net gebruikt 
hebt, kun je ook mooi 
versieren. Je kunt er je eigen 
takkenfiguren van maken! Je 
hebt verf nodig en voor de 
gezichtjes is een watervaste 
stift met kleine punt wel handig. 

Eerst haal je de 
losse stukjes 
van de takjes en 
schilder je ze in 
vrolijke kleuren. 
Even laten 
drogen. Daarna 
geef je de takjes 
een gezicht. 
Boze gezichten, 
vrolijke 
gezichten, 
verbaasd kijkende takken 
en gekkebekkentakken. 
En daarna natuurlijk een 
voorstelling maken in je eigen 
takkentheater!

Nog niet genoeg geschilderd 
en zijn de takken op? Met 
water schilderen kan altijd en 
het mag (bijna!) overal op. Op 

de vloer, op de muren, binnen 
en buiten. Een waterschilderij 
droogt vanzelf weer op en 
dan zie je er niets meer van! 
Vergeet dus niet om een foto 
te maken als je heel trots bent 
op je schilderij, het is namelijk 
zo weer opgedroogd. Pak de 
rollers, kwasten, emmers en 
bakken gevuld met water; 
schilderen maar!
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Voornaam: Juno

Leeftijd: 7 jaar

Groep: 3

Lievelingsboek: 
Een heel heel heel vies 
boek (zo heet het boek 
echt)

Lievelingsdier: 
Panda en zebra

Leukste om te doen:
Skaten en spelen met 
vriendjes en vriendin-
netjes
 
Lievelingsplek 
op de tuin: 
De speeltuin en 
zwemmen bij de 
Nieuwe Meer

Dit koop ik in de 
kantine: 
Een ijsje

Juno

KINDERPORTRET

En als je nu toch graag met 
een kleurtje verft, dan kun 
je van stoepkrijt verf maken. 
Stamp het krijt fijn of rasp 
het (kijk uit voor je vingers!). 
Water erdoor, roeren en een 
lekker dik papje maken. Deze 
verf mag natuurlijk niet overal. 
Vraag even aan je ouders 
waar je het op mag smeren. 
Op het terras is vast een 
plekje te vinden voor jouw 
zomerschilderij!
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 DE PROEFLAP
Hoe het begon

T uinders die het 
lentenummer van 
‘de Vroegop’ hebben 

gelezen, zijn vast het 
uitgebreide artikel over 
Ons Buiten tegengekomen. 
Daarin vertelt Erik 
Hooijberg vol trots over 
ons mooie tuinpark. En ook 
over de nieuwe deeltuin. 

Voor tuinders die dit artikel 
hebben gemist: Babs praat 
jullie even bij.

De eerste deeltuin van Ons 
Buiten is een feit!  Afgelopen 
winter heeft de werkploeg 
op tuin 184 de opstallen 
weggehaald. De grond van 
deze tuin is daarna in vakken 

verdeeld voor gezamenlijk en 
gedeeld gebruik. Momenteel 
bouwt de werkploeg er een 
klein huisje voor gezamenlijk 
gebruik. [Noot van het 
bestuur: door corona en 
andere malheur is het nog 
niet gelukt het huisje af te 
bouwen, sanitair en een 
waterkraan aan te leggen.]

Aspirant-tuinders (die op 
de wachtli jst staan) kunnen 
voor een jaar een vak 
huren, met mogeli jkheid tot 
verlenging. Als een aspirant 
in aanmerking komt voor een 
eigen tuin op het park, vervalt 
het recht op een deeltuin. 
En zo komt er weer een 
plekje vri j  voor een volgende 
l iefhebber. Er zi jn vi jf  nieuwe 
ti jdeli jke gebruikers.    

Omdat dit voor iedereen 
nieuw en experimenteel is, 
l i jkt het mij leuk enkele van 

Tekst en beeld
BABS HOGENKAMP
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deze nieuwe gebruikers te 
introduceren en te volgen op 
hun lapje grond. Zo zal aan 
het eind van dit jaar duideli jk 
worden of,  en zo ja, hoe deze 
constructie bevalt.  Wat er 
goed gaat en wat er volgend 
seizoen beter kan. 

Deze eerste l ichting bestaat 
uit enkel vrouwen (!?)  met 
verschil lende ideeën: de 
één gaat bijvoorbeeld voor 
sierbloemen, de ander 
voor eetbare producten en 
weer een ander voor een 
combinatie van deze twee. 
Wat hen wel meteen bindt, is 
dat ze allemaal enthousiast 
aan dit experiment zi jn 
begonnen én dat ze allemaal 
wachten op een eigen tuin op 
Ons Buiten.

PROEFLAP 3 
 
‘ Ik heet Kimo en ben 54 
jaar. Ik ben werkzaam in het 
onderwijs,  hou van koken 
en lekker eten, maar ook 

van buiten zi jn. Ongeveer 
vier jaar geleden heb ik me 
ingeschreven bij  Ons Buiten. 
De keuze was makkeli jk: 
een mooi park dicht bij  huis 
en de Nieuwe Meer. Lekker 

zwemmen!
Om alvast te kunnen 
tuinieren, heb ik voor deze 
tussenvorm gekozen. Dan 
kan ik ki jken hoe alles werkt 
en het park en de mensen 
alvast een beetje leren 
kennen.
Ik weet nagenoeg niets 
van tuinieren, dus ik 
probeer maar wat - al 
doende leert men. Ik heb 
nu tomaten, bonen, biet, 
prei,  sla en chil ipeper en 
wat bloembollen geplant. 
Best veel vond ik het, maar 
ik werd heel hebberig in de 
winkel. . .  Als ik straks een 
overschot heb, dan maak 
ik wel een stalletje, zodat 
tuinders groente kunnen 
komen ophalen.
 
Het is wel jammer dat er nog 
geen kraan op de deeltuin is. 
Een gietertje is zo leeg, dus 
je bli jft  lopen. Verder moeten 
we, denk ik,  als groepje nog 
wat dingen afspreken. Zo 
hoeven er waarschijnli jk niet 
vi jf  tuinslangen te komen. 
Misschien dat dat soort basics 
in de toekomst bij  de huur 
inbegrepen kunnen worden, 
omdat deelname van ti jdeli jke 
aard is. ’

PROEFLAP 4

‘ Ik ben Agnes, 73 jaar en 
opgegroeid met een tuin. 
Sinds vijf  jaar heb ik een 
huis met tuin, wat ik erg leuk 
vind. Veel ervaring heb ik dus 
niet.  Sinds dertig jaar werk 
ik als radiopresentator voor 
klassieke muziek, nu bij  de 
Concertzender. Zo nu en dan 
val ik in bij  een boekhandel.
Ons Buiten kwam op mijn 
pad via een heel goede 
vriend die in de jaren ‘70 
hier een tuinhuis had. Ik sta 
ingeschreven sinds 2018. 
Omdat ik erg aarzelde om 
serieus in te tekenen voor een 
tuinhuis, leek mij de deeltuin 

een mooie tussenvorm.
Met de ti jdeli jke deeltuin heb 
ik nog geen echte plannen, 
maar ik ben naar mijn 
favoriete (kleine) tuincentrum 
gestapt, dat mij adviseerde. 
Als ik met groenten wilde 
beginnen, kon ik het beste 
sla en tuinbonen nemen: 
makkeli jk en dus geschikt. 
Verder ga ik wat bloemen/
planten zaaien.

Gelukkig heeft onze voorzitter 
Hanneke zich aangeboden 
als vraagbaak. Fi jn en zeer 
bedankt hiervoor! Dit is geen 
overbodige luxe, want er zi jn 
veel vragen. En inmiddels 
zi jn er ook al wat vragen 
beantwoord. 
Zoals:
-  Een composthoop maken? 
Jazeker. 
-  Waar laten we ons afval? Op 
zondagmiddag tussen 16-17 
bij  de hoofdingang.

Het is uiteindeli jk wat 
pionierswerk, nu het 
gezamenli jke huisje nog niet 
klaar is.  Er is nog geen water, 
geen wc, et cetera. Vooral 
samenwerken zal belangrijk 
zi jn. Ik hoop dat me dat gaat 
lukken! ’



34 |  MAART 2021



 JUNI 2021  | 35
Illustratie: Sarah van Dongen



36 |  JUNI 2021

Tekst: ARIEN DE JONG
Beeld: ARIEN DE JONG & CARLA KRISTEL

D
eze keer geen verslag van 
een persoonlijke beste 
beurt, maar een gesprek met 

‘beurtleiders’ Coen van der Woude 
en Carla Kristel, die het stokje in 
2020 van Jos en Wim overnamen 
en meteen in een gecompliceerde 

situatie terechtkwamen. 

Crisismanagement
Carla en Koen hadden het 

allemaal van tevoren bedacht. 

Woensdagmiddag, want dan had 

Coen vrij, zouden ze over de tuin 

fietsen en klussen inventariseren, 

en dan zaterdag net als Wim en 

Jos, vanuit de kantine de kaarten 

innemen en buiten de klussen over 

koffiedrinkende ploegjes verdelen. 

Maar het liep anders. Carla: ‘Na 

vier weken brak corona uit en werd 

besloten de beurten te cancelen. 

In die periode dachten we samen 

met het bestuur na over hoe we 

hier verder mee konden gaan. Het 

was echt crisismanagement. Na 

acht weken werden de tuinbeurten 

hervat, maar wel met een aantal 

aanpassingen. De kantine was 

dicht. We besloten de kaarten 

niet meer te gebruiken en vanaf 

een tafeltje buiten de tuinders te 

ontvangen. Zij moesten dan zo veel 

mogelijk hun eigen gereedschap 

meebrengen. De kantineploeg 

zorgde voor koffie en bekers buiten 

op een zelfbedieningstafel. En John 

die het gereedschap op de werf 

beheert, had zijn handen vol aan het 

desinfecteren van al het gebruikte 

materiaal.’

Coen vervolgt: ‘Acht weken zonder 

beurten in het groeiseizoen hadden 

hun sporen duidelijk nagelaten. Er 

was heel veel werk aan de winkel. 

Dit maakte nogmaals duidelijk hoe 

belangrijk de tuinbeurten zijn.’

Prioriteiten
Er zijn vaste klussen, zoals het 

schoonmaken van de kantine en de 

banken, het helpen in de winkel, de 

bezorging van de spullen en hulp aan 

70-plussers. Die laatsten kunnen 

zelf aangeven waar ze hulp bij nodig 

hebben: de heg, het pad, grasmaaien 

en baggeren. Carla: ‘Wij zijn samen 

met de tuinders verantwoordelijk 

voor het openbaar groen. De 

klussen daar zijn heel divers en die 

bepalen we dus woensdagmiddag. 

Soms krijgen we ook verzoeken 

van het bestuur, met name van Erik 

Hooijberg voor hulp bij de natuurlijk 

tuinieren projecten. De ingang en 

het pad rond het grote veld vinden 

we heel belangrijk. Dat is toch ons 

visitekaartje. Verder kunnen de 

mensen van de wandeltuin vaak 

versterking gebruiken en op het 

ogenblik is het bijvoorbeeld van 

belang dat de 35 nieuwe bomen 

regelmatig water krijgen.’

Trots
Omdat Carla ook in de werkploeg zit, 

krijgt ze goed mee wat er allemaal 

moet gebeuren. ‘Zo merkte ik tijdens 

het grasmaaien in de wandeltuin 

dat ik last had van overhangende 

takken en later steeds meer, omdat 

het zo donker was. Ik besprak dit 

met de werkploeg en we maakten 

een plan. We hebben dit vorig 

jaar stevig aangepakt samen met 

tuinbeurters en de snoeiploeg van 

Gerard Schoenmakers. Het resultaat 

MIJN BESTE BEURT
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is geweldig. Het is daar nu zoveel 

lichter en opener. Echt iets om met 

z’n allen trots op te zijn.’

Favorieten
Volgens Coen vinden de tuinders 

snoeien en hakselen het allerleukst. 

‘Daar hangt iets stoers omheen. 

Maar ook de winkel en het per 

tractor spullen bezorgen zijn 

populair. En zoals in deze rubriek 

al vaak is verteld, vinden mensen 

het leuk om iets te maken of aan 

projecten van bijvoorbeeld Erik 

te werken. Maar intussen moet 

er natuurlijk ook veel geschoffeld 

worden en onkruid gewied. Dat 

heeft niet ieders voorkeur, maar 

iedereen snapt dat dat moet 

gebeuren. Hoewel, er zijn ook 

mensen die dat juist prettig vinden, 

sommigen worden er zelfs een beetje 

zen van, zeggen ze.’

Vrouwenklussen, 

mannenklussen?
Het is menigeen al opgevallen; 

er staan ineens vrouwen bij de 

hakselaar. Coen en Carla hebben 

gemerkt dat er veel vrouwen zijn die 

niet bang zijn voor wat zwaardere 

klussen of machines, integendeel. 

‘We kijken bij het verdelen van 

de klussen niet naar of het een 

vrouwtje of een mannetje is. Veel 

vrouwen geven aan dat ze juist 

zin hebben in wat zwaarder werk. 

En mannen zijn ook niet allemaal 

krachtpatsers. Uiteraard kun je 

bedanken voor een klus als je denkt 

dat je het niet aankunt. Het werk 

met de grastrimmer is bijvoorbeeld 

niet voor iedereen geschikt. Je 

hebt een heel zwaar benzineding 

om je nek, een veiligheidspak aan 

en oorbeschermers op. Voor het 

schoonmaakwerk vragen we ook niet 

meer alleen vrouwen. Er was laatst 

een stel, waarvan de man graag 

ramen wilde zemen, maar zijn vrouw 

absoluut niet. Maar ze wilden wel 

samen. We hebben ze het zelf laten 

uitzoeken.’

Ten slotte
Hoe vonden ze hun eigen 

tuinbeurten? Coen heeft ze 24 jaar 

met veel plezier gedaan. Carla vond 

het vreselijk. ‘Die leiding die steeds 

wat anders zei. Dan was dit bij de 

ene wel onkruid en bij de andere 

niet. Ja, Coen ik verschillen ook wel 

eens van mening. Gelukkig is het 

bestuur nu veel groener dan toen.’ 

Willen ze de lezers nog wat 

meegeven? ‘Ja, we gebruiken dus 

definitief geen kaarten meer. We 

schrijven alles op en voeren dat 

in een computerbestand in. Dat is 

desgewenst altijd in te zien. 

En ook belangrijk: we maken 

nog steeds een rooster voor de 

tuinbeurten. Dat is handig om de 

klussen over het jaar te verdelen. 

Die lijst staat op de website bij 

downloads en hangt in de vitrinekast 

bij de ingang. Dat rooster is niet 

dwingend, maar wel een aanbeveling. 

Soms hebben we, bijvoorbeeld bij de 

eerste mooie lentedag, ineens vijftig 

tuinders, en moeten we als een gek 

klussen verzinnen.’
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J
a, deze winter en dit voorjaar 
stonden voor mij in het teken 
van bomen op Ons Buiten.

Sinds ik gepensioneerd ben, ben 
ik regelmatig op het tuinpark te 
vinden. Dan doe ik wat er zoal voor 
handen komt, met daarnaast wat 
vaste taakjes. 

Tja de BOMEN... Afgelopen halfjaar 

hadden we:

- noodkap van bomen 

- dode bomen

- nieuwe bomen

- gesnoeide bomen 

- en twee heuse logeerbomen

Noodkap van bomen
Van dichtbij heb ik twee 

noodkappen meegemaakt. Er was 

een hoogwerker gehuurd waarmee 

Tom van der Valk deze noodkap 

uitgevoerd heeft; een spannende 

en bijzondere klus die ik met veel 

interesse gevolgd heb. Het is 

namelijk niet zomaar even een boom 

omzagen... Zeker niet als ze zo groot 

zijn; eerst gaan er zijtakken af, dan 

wordt de boom getopt, omgezaagd 

en met touwen en een trekker de 

goede kant op gelaveerd!

Dode bomen
We hadden aardig wat dode bomen 

en er is dan ook een flink aantal 

gekapt op bovengenoemde wijze. 

Vervolgens werden ze afgevoerd 

naar de werf en daar gehakseld. Dat 

gaf heel wat open ruimtes in het 

park, dus die gaten moesten gevuld 

worden met nieuwe bomen.

Nieuwe bomen
De open ruimtes waren bijna 

allemaal op de Van der Masch 

Spaklerlaan. Erik Hooijberg heeft 

in een eerdere glossy een stuk 

geschreven over het hoe en waar 

hij met Henkie van der Raaij deze 

nieuwe bomen uitgezocht heeft.

Aan sommige bomen hangen 

kaartjes met hun namen, dus als je 

geïnteresseerd bent… Het planten 

was een avontuur op zich, maar 

het was heel goed voorbereid en 

uitgevoerd door de bomengroep en 

de werkploeg.

Het ging als volgt:
• gaten graven

• in de gaten zoet zand storten

• wortelluchters aanbrengen

• bomen vanaf het veld met de 

shovel naar de juiste kuil vervoeren

• drie steunpalen per boom plaatsen 

zodanig dat de boom mooi fier 

Tekst & beeld:  CARLA KRISTEL

BOMEN – BOMEN - BOMEN – BOMEN 
BOMEN EN BOMEN!
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rechtop komt te staan

• het gat dichten in een ‘donutvorm’

• in de rand bloemzaden inzaaien

Nu moet er wekelijks water gegeven 

worden aan 35 bomen, als het 

tenminste niet regent.

Laten we hopen dat we veel water 

moeten geven!

Gesnoeide bomen
Door omstandigheden was er de 

laatste jaren niet veel gedaan aan het 

snoeien van de bomen.

Ook hier was Tom met zijn 

hoogwerker de oplossing, samen met 

Martin Nees als ‘bijrijder’. Al met al 

is hier in vier weken tijd een enorme 

klus geklaard.

(Tom en Martin als hoogwerker en 

bijrijder zijn nog een heel verhaal 

op zich, dat komt misschien in een 

volgend artikel).

Logeerbomen
Er zijn twee logeerbomen op de tuin 

geweest; ze lagen tijdelijk ingegraven 

op één van de stukjes langs de rand 

van het grote veld. In het voorjaar 

zijn deze bomen geplant aan het 

begin van de Jan ter Haarlaan.

Uiteindelijk is er veel licht en lucht 

op de tuin gekomen. Maar ook weer 

nieuwe bomen die een goed plekje 

op ons mooie Ons Buiten hebben 

gevonden! En nu maar allemaal van 

een mooie zomer genieten, met veel 

zon en groen!
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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.
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