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Fijne tijden toegewenst,

Beste tuinders,

Een bijzondere zomer tot nu toe. Helaas geen 
‘zomerse’ zomer, maar een echte Hollandse zomer 
met een vleugje moesson. Erg groeizaam weer: het 
was een beste klus om de opschietende heesters en 
bloemen in het gareel te houden. Grote verschillen 
in weer in het relatief kleine stuk van de wereld dat 
Europa heet: van verzengende hitte tot best 
frisjes, tekorten en overschot aan water - alles heeft 
de revue gepasseerd. We zien het, schrikken ervan, 
parkeren het en gaan over tot de orde van de dag. 
Inmiddels begint het bij mij wel binnen te komen 
dat dit extreme weer een onderdeel is van een 
rap veranderd klimaat en dat vind ik een angstige 
gedachte. Niet zozeer voor mijzelf, maar wel voor 
mijn (klein)kinderen en hun kinderen. Wat voor 
wereld geven wij door aan de komende generaties? 
Voortschrijdend inzicht leert ons dat groen een 
belangrijke factor is bij het afremmen van de 
klimaatverandering. Meer groen helpt de hoeveelheid 
stikstof af te remmen, waardoor de natuur zich 
voor een deel zou kunnen herstellen. Het is dus 
niet zo raar om de tuinparken, zo groen als ze zijn, 
de longen van de stad te noemen. Het zou dus ook 
niet zo vreemd zijn, tenminste zo simpel denk ik dan 
weer, om er een paar tuinparken bij te pluggen. Een 
groen dak of een boom in een bloempot kan toch 
echt niet tegen een tuinpark op. Goed voor het 
groen, de biodiversiteit, het klimaat, goed voor ons 
allemaal en ... goed voor de wachtlijsten. Binnen 
Amsterdam is het totale aantal aspiranten opgelopen 
richting de zevenduizend! 
Misschien een goed idee om bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen de moeite te nemen om 
de diverse voornemens goed te vergelijken en een 
keuze te maken voor een partij die ook inzet op meer 
groen? 
Iets anders: nog drie maanden en we zijn 
jarig, mensen. We starten ons eeuwfeest 
met een spetterende nieuwjaarsreceptie, 
voorafgegaan door een bijzondere sprong in 
2022! Ideeën en plannen zijn er legio. Daarvoor moet 

wel een gezamenlijke 
inspanning worden 
geleverd. Kortom: meld u 
bij de jubileumcommissie 
(let u op de banner) of 
zet uw gegevens op een 
van de intekenlijsten in de 
kantine of winkel. 
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Tekst: SONJA BIJENHOF en ANNE-MICHELLE SIEGERS
Beeld: ANNE-MICHELLE SIEGERS

Z
ondag 27 juni vond in 
de grote zaal van de 
kantine de jurering 
plaats van ontwerpen 

voor een multifunctioneel 
ecohuisje. Ons Buiten wil 
dit te ontwerpen ecohuisje 
graag toevoegen aan zijn 
park. Initiatiefnemer van deze 
prijsvraag is Hans Krijger.

Enkele eisen van de opdracht:
- het huisje moet duurzaam zijn 
- het huisje is toegankelijk voor 
mindervaliden 
- het huisje zorgt voor goede 
publiciteit (talk of the town)
De jury bestaat uit leden met 
verstand van bouwkunde, 
vormgeving, duurzaamheid 
en meer. Dit zijn van links 
naar rechts op de foto 
rechts: Olaf Gisper, architect 
van buitenaf, Lucas Sloet, 
businessontwikkelaar, Paul van 
Frankenhuijsen, bouwkundige, 
Hans Krijger, ex-bestuurslid en 
initiatiefnemer en Jan Kunst, 
hoofd bouwcommissie op Ons 
Buiten.

De ontwerpen
Er worden drie ontwerpen 
gepresenteerd. Het eerste 
ontwerp is van Rian Knop 

(tuinder en redactielid van de 
glossy) en Frank Brouwers. 
Rian en Frank ontwerpen in 
het dagelijks leven grote en 
kleine bouwprojecten. Het 
volgende ontwerp is van Frank 
Nederveen. Frank is ontwerper 
en hij wordt bijgestaan door 
Evert Schriek (tuinder en 
deskundige op het gebied 
van duurzame energie). De 
derde deelnemer is Jeroen 
van Pelt (tuinder en grafisch 
vormgever). 

Ingekort juryrapport 
ontwerpwedstrijd 
ecohuisje tuinpark 
Ons Buiten – Amsterdam
In de eerste plaats willen 
de juryleden de deelnemers 
complimenteren met hun 
inzendingen en hen bedanken 
voor hun deelname aan 
de ontwerpwedstrijd. De 
deelnemers hebben het de 
jury moeilijk gemaakt. De 
inzendingen waren van een 
hoog niveau en bijzonder 
inspirerend.
De juryleden hebben voor, 
tijdens en na de presentaties, 
de inzendingen individueel 
beoordeeld op basis van de 
gestelde randvoorwaarden. Dit 
is gedaan volgens een van 
tevoren vastgesteld systeem 
van puntentoekenning. Daarna 
heeft er tijdens een juryzitting 
een afstemming plaatsgevonden 
die unaniem de winnaar van de 
wedstrijd heeft vastgesteld.

Wie ontwerpt er 
een duurzaam 

ecohuisje?
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Project Jeroen van Pelt

De principieel ruimtelijke opzet van 
een centrale hoofdruimte met daaraan 
grenzende secondaire, ondergeschikte 
ruimten is goed en robuust 
(ten opzichte van een 
verdere uitwerking).   
De schetsmatigheid van 
het verdere ontwerp is 
minder uitnodigend en 
minder aantrekkelijk, 
wat tegenstrijdig is met 
de opgave. Ook roept de 
gekozen modernistische 
vormtaal (zwarte en 
witte kubussen) andere 
associaties op dan hetgeen 
in de uitvraag gesteld 
is. Het project blijft 
schematisch, ook in relatie tot gestelde 
thema’s (duurzaamheid, verplaatsbaarheid, 
haalbaarheid). 

Samenvatting 
Het voorstel van Jeroen van Pelt wordt 
door de jury ervaren als een creatieve 

impressie. Om tot een goed gewogen 
eindontwerp te kunnen komen, dient deze 
impressie verder uitgewerkt te worden. 
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De principieel ruimtelijke opzet van een 
centrale hoofdruimte met daarbinnen 
gedifferentieerde ruimtes, is goed en 
robuust. Het project gaat uit van de vraag 
naar de haalbaarheid; de eenvoudige en 
toch spannende ruimtelijke opzet is een 
juist antwoord hierop. Als enige van de 
drie projecten wordt een (waarschijnlijk 
iets te krap) uitkragend dak voorgesteld, 
wat voor de bewaking van het thermische 
comfort binnen (toekomstig mediterraan 
klimaat buiten), het energieverbruik en een 
uitnodigende ruimtelijke transitie buiten-
binnen zeker zinvol is. Duurzaamheid 
heeft inderdaad ook te maken met 
architectonische vorm, dus niet alleen met 
techniek en materiaalkeuze. 
De technische aspecten in relatie tot 
duurzaamheid zijn goed in het ontwerp 
verwerkt en hierop is – met name tijdens de 
presentatie – ook gewezen. De modulaire 
opzet van de gevel is interessant, de ovale, 
meerzijdige verschijningsvorm is bijzonder 
en verrassend. 
De ovale opzet van de plattegrond in 
relatie met de kolomvrije, centrale ruimte 
roept vragen op in relatie tot het budget. 
Niet dat het onhaalbaar is, maar voor 
een project dat met de vraag naar de 
haalbaarheid begint, had dit aspect nadere 

aandacht verdiend. 
Het project is in het algemeen 
minder uitgewerkt op drie punten: 
hoofdconstructie, modulariteit (= de 
mate waarin de componenten van een 
systeem kunnen worden gescheiden en 
gecombineerd, wat de flexibiliteit van het 
systeem vergroot) en verplaatsbaarheid.  

Samenvatting 
Het ontwerp/voorstel van Frank 
Nederveen/Evert Schriek is een 
realistische benadering op basis van een 
luchtige, unieke, ovaal-ronde vorm. Het 
ontwerp is onderscheidend op de punten 
duurzaamheid en CO2-neutraal en het is 
met name op die punten goed doordacht. 
Een compliment voor het ontwerp! 

Project Frank Nederveen/Evert Schriek 
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De uitvraag is door de ontwerpers 
enthousiast bestudeerd en 
gedetailleerd - met veel liefde en 
betrokkenheid - uitgewerkt. De 
principieel modulaire opzet van 
aan elkaar te schakelen volumes 
is interessant vanwege eventuele 
verplaatsbaarheid en wellicht 
ook vanwege de ruimtelijke 
flexibiliteit. Duurzaamheid, 
begrepen als criterium van 
materiaalkeuzes en integratie van 
milieuaspecten, zijn verregaand en 
inspirerend uitgewerkt. 

Behalve veel 
lof voor dit 
professionele 
ontwerp heeft de 
jury ook hier een 
aantal kritische 
kanttekeningen bij 
geplaatst: 
• In conceptuele 
opzet en 
daadwerkelijke 

uitwerking denkt de jury dat dit 
ontwerp (indien ongewijzigd) ver 
boven het budget zou kunnen 
komen te liggen (hierop komen we 
in dit juryrapport later terug met 
onder andere suggesties voor een 
Plan van Aanpak Voorbereiding en 
Uitvoering)  
• De functionalistische benadering 
van ruimtevolume per functie 
is niet meer eigentijds en staat 
op gespannen voet met de 
beoogde maximale flexibiliteit 
van het paviljoen (wat ook 
onderdeel is van duurzaamheid, 
begrepen als criterium van 
levensduurverlenging). 
• Duurzaamheid als criterium 
voor architectonische vorm is 
minder overtuigend ingevuld 
(er is geen rekening gehouden 
met architectonische vorm in 
relatie tot thermisch comfort en 
oriëntatie/westopstelling van de 
zonnepanelen).   

Project Studio RIANKNOP - Ons Nest
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Samenvatting 
Het ontwerp van Rian Knop/
Frank Brouwers is een 
gedegen en binnen de gestelde 
randvoorwaarden meer 
dan voldoende uitgewerkt 
ontwerp. Het ontwerp met de 
daaraan verbonden indeling 
en het gebruik van originele, 
duurzame materialen is naast een 
mooi ontwerp een inspiratiebron 
voor tuinders. Bovendien zijn 
de uitwerking en de integratie 
in het totaalontwerp van het 
‘wachthuisje’ unieke, waardevolle 
toevoegingen. 

Op maandag 28 juni kwam er nog 
een inzending binnen. Naar de 
mening van de jury gaat het ook 
hier om een origineel ontwerp dat 
mooi wordt gepresenteerd, met 
inzet en betrokkenheid bedacht, 
ontworpen en geïllustreerd 
is, maar door de introverte, 
generieke vorm, sluit het ontwerp 
minder goed aan op de wens naar 
een inspirerend project. Het is 
consequent en radicaal, maar ook 
weinig verrassend en met weinig 
belevingskwaliteiten voor een 
publieke of gemeenschappelijke 
functie. Het project heeft een 
utilitaristische uitstraling en lijkt 

meer op een agrarische schuur. 
Ecologisch bouwen en leven moet 
niet zonder plezier en verrassing 
zijn.

Wat de uitwerking betreft 
en dan met name de punten:
• Buitentoepassing van hout 
(in het vochtige, Nederlandse 
klimaat moet hout wel 
onderhouden worden - tenzij 
hydro-thermisch behandeld 
- en het voorstel, om de volledig 
gesloten lange gevels van takken 
opgesloten achter kippengas 
te maken, op een houten 

buitenwandbekleding, houdt 
geen rekening met een mooie 
veroudering en wat hiervoor 
nodig is).
• Met de lange, gesloten gevels is 
het project niet alzijdig en gaat 
niet in op een bepaalde context.
• Door de twee bijna volledig 
open korte gevels moet de 
stabiliteit in dwarsrichting nader 
onderzocht worden; technisch is 
alles mogelijk, maar het is beter 
om de principiële vraagstukken, 
zoals stabiliteit, als ontwerpvraag 
en niet als technisch probleem 
te beschouwen, was er voor de 
jury geen aanleiding om terug te 

komen op haar besluit om een 
van de drie ontwerpen die zondag 
gepresenteerd werden als het 
winnende ontwerp aan te wijzen.

 CONCLUSIE 
De winnaar is het ontwerp van 
Rian Knop en Frank Brouwers 
van studio RIANKNOP.

Wij feliciteren Rian en Frank 
met hun ontwerp. De overige 
deelnemers worden hartelijk 
bedankt voor hun creatieve en 
inspirerende bijdragen. 

Hoewel de jury extra kritisch is 
geweest ten opzichte van het 
project van Rian en Frank, is men 
unaniem blij met deze winnaar 
gezien de inzet en betrokkenheid 
waarmee aan het project is 
gewerkt. Men is er tevens van 
overtuigd dat ‘Ons Buiten’ in zijn 
rol van ‘opdrachtgever’ goed kan 
samenwerken met bureau Rian 
Knop. Dat alles geeft een goed 
gevoel voor het verdere proces en 
de uitwerking.

Ontwerp Marianne van Lochem 
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PRIJSUITREIKING 
Tekst en foto: LILY VAN DE VELDE

Zondag 11 juli vond de 
prijsuitreiking plaats in de kantine 
van Ons Buiten. Door de geldende 
coronamaatregelen gebeurde dit 
met een uiterst klein gezelschap.

Hanneke leest een deel van het 
juryrapport voor en reikt aan Rian 
de op een groen karton getekende 
cheque van € 2.500,- uit die in het 
vooruitzicht gesteld werd bij deze 
prijsvraag. Rian wil laten blijken 
dat het toch echt een gezamenlijk 
project is geweest met Frank en 
dat het geldbedrag hun beider 
toekomt. Daarom scheurt ze met 
een breed gebaar de cheque 
doormidden en geeft de helft aan 

Frank, waardoor Frank enigszins 
beteuterd met    € 2,- in zijn hand 
staat en Rian met € 500! Hilarisch 
natuurlijk!

Daarna knallen de champagne-
kurken en zijn er lekkere 
borrelhapjes voor iedereen. 
Omdat we met een beperkt 
aantal mensen zijn, krijgt iedereen 
de kans om de schetsen en de 
maquette uitgebreid te bekijken 
en zowel Frank en Rian te spreken 
en vragen te stellen. Het is een 
schitterend project waar Ons 
Buiten supertrots op kan zijn. Op 
deze manier zetten we ons op de 
kaart van Amsterdam!
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KOOKKunst
Tekst en illustraties : LILY VAN DE VELDE

Vorig jaar liep ik rond deze tijd nog puffend rond in tropische 

temperaturen en kon ik mij ter nauwer nood voorstellen wat nou aardig 

zou zijn om in de herfst te eten. Dit jaar heb ik daar geen enkele moeite 

mee!  Tjonge, jonge: het lijkt wel of er geen dag voorbij is gegaan zonder 

dat ik vliegensvlug de kussens van de tuinstoelen heb moeten grissen 

omdat de regen weer met bakken uit de lucht kwam vallen. Brrr, sommige 

zomerjurken zijn de kast niet eens uit geweest!.

Maar ach, ik wil mij er niets van aantrekken en mijn humeur er zeker niet 

door laten verpesten. Nou, dan weet ik wat mij te doen staat. Tijd om 

de keuken in te duiken en uitgebreid te koken. Of nog beter, juist 

een heel makkelijk gerecht maken, maar dan wel lang in 

de oven, waardoor je hele huis zich vult met heerlijke 

geuren! Tijd voor comfortfood.

In de herfst krijg ik ook 

altijd weer behoefte aan 

warme kruidige smaken, 

dus hieronder ook nog een 

suggestie voor een heerlijk 

makkelijk maar feestelijk 

toetje om het helemaal 

af te maken!
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Griekse yoghurt met peer en pecannoten 
(4 personen)

Smelt de boter in de pan.
Doe de stukjes peer met de specerijen en maple syrup 
in de pan en bak dit ongeveer 3 minuten in een eetlepel 
boter op een matig vuur.
Roer de pecannoten erdoor.
Serveer warm of koud met Griekse yoghurt of vanille-ijs.

1 peer in stukjes gesneden
1 el boter

¼ tl kaneel
¼ tl gemalen kardemom

2 el maple syrup / 
ahornsiroop

handjevol gehakte 
pecannoten

Griekse yoghurt

Gratin met pastinaak en venkel 
(4 personen)

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Schil de aardappelen en verwijder het kontje van de 
pastinaak en venkel en zorg dat alles schoon is.
Snijd de aardappelen samen met de pastinaak en venkel in 
hele dunne plakken. Houd de groene venkelpluimpjes apart 
voor later. Leg de groenten vervolgens gehusseld in een 
grote ovenschaal.
Schenk de melk en slagroom in een hoge beker of kom en 
voeg het ei, een goede snuf nootmuskaat en peper en zout 
toe. Mix alles los en schenk het roommengsel gelijkmatig 
over de groenten.
Rasp de kaas en strooi deze over de groenten. Plaats de 
ovenschaal ongeveer 40 minuten in de oven. Of totdat de 
groenten zacht zijn en de kaas een mooie korst heeft.

Haal de aardappelgratin met pastinaak en venkel uit de 
oven en strooi de overgebleven venkelpluimpjes erover.

400 gram aardappels
250 gram pastinaak

250 gram venkel
1 teen knoflook, gepeld en 

geperst
150 ml melk

1 ei
150 ml ongezoete slagroom

snuf nootmuskaat
peper en zout

100 gram kaas, 
bijvoorbeeld combinatie van 

belegen kaas en pecorino
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I
n de lenteglossy van dit jaar 
heb ik geschreven over de 
‘nieuwe’ imker op Ons Buiten: 
Erik Klein. Ik eindigde het 

stuk met het voornemen om de 
bijen gedurende het tuinseizoen 
te volgen, omdat er nog zoveel 
te ontdekken valt. Dat is er niet 
van gekomen, maar ik heb aan het 
einde van juli wel een uitgebreid 
gesprek gevoerd met Erik over zijn 
bijenvolken, hun levenscyclus en 
wat er zoals is voorgevallen in het 
afgelopen seizoen.

Wanneer worden de bijen actief?
Het seizoen start voor de bijen zodra 
de temperatuur boven de 11 graden 
uitkomt en de eerste sneeuwklokjes hun 
hoofd boven de grond uitsteken, want 
dan valt er stuifmeel te verzamelen! 
En hoewel de eerste warme week van 
2021 zich al eind februari aandiende 
(15 graden), waren de daarop volgende 
maanden zeer koud en nat! De 
temperatuur begon eigenlijk pas eind 
mei wat op te lopen en toen konden de 
bijen eindelijk aan de slag.

Honingbijen overwinteren als 
volwassen bijen in een kolonie. Dat is 
slechts weggelegd voor de koningin 
en de werksters die haar omringen en 
verwarmen. De koningin legt steeds 
minder eitjes zodra de temperaturen 
dalen. De darren (de mannetjes) zijn 
voor de herfst uit de kast verdreven, bij 
de ‘darrenslacht’. Darren zijn immers 
alleen praktisch van dienst in de lente 
en zomer bij de voortplanting. Efficiëntie 

voor alles, bij het bijenvolk.

Grootte van een volk
Zo’n bijenkolonie bestaat in de winter 
uit één koningin en zo’n acht- à 
tienduizend werksters. Deze winterbijen 
zijn afgelopen jaar tussen augustus en 
december geboren en leven soms wel 
meer dan een half jaar. Zij moeten in 
het voorjaar voor de nieuwe generatie 
zorgen.

Zodra de dagen gaan lengen, begint de 
koningin weer eitjes te leggen. De cellen 
van 4,9 mm zijn voor een vrouwtje en 
de cel van 5,1 mm voor een mannetje. 
De koningin meet iedere keer de cel en 
checkt of ze schoon is. Op de toppen 
van haar kunnen kan de koningin wel 
tweeduizend eieren per dag leggen. Zo 
kan een bijenvolk in de zomer uitgroeien 
tot veertig- à vijftigduizend werksters 
en vijfhonderd tot vierduizend darren. 
Een groot volk is minder vatbaar voor 
ziekten en de bijen produceren samen 
ook meer honing

Levenscyclus van een bij
De eerste drie dagen van de 
levenscyclus van een bij is hij een ei, 
daarna brengt hij zes dagen als larf door. 
Vóórdat deze larf een pop wordt, sluiten 
de werksters het celletje af. Vanaf het 
popstadium loopt de ontwikkeling van 
werksters, darren en koningin uiteen. 
De koningin zit maar zeven dagen in 
het popstadium, terwijl werksters twaalf 
dagen en darren zelfs vijftien dagen 
als pop doorbrengen. De koningin is 
vervolgens na zestien dagen volgroeid, 
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De bijen
OP ONS BUITEN

Tekst: LILY VAN DE VELDE
Beeld: privécollectie ERIK KLEIN
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terwijl de werksters dat pas na 
eenentwintig dagen zijn en de 
darren zelfs pas na vierentwintig 
dagen. 

Vervolgens kan de koningin 
wel vijf jaar leven, maar de 
werksters leven in de zomer 
slechts zes tot acht weken. Zo 
ook de darren in de zomer. En in 
dat korte tijdsbestek doorlopen 
de werksters ook nog een hele 
loopbaan: in eerste instantie 
beginnen ze met schoonmaken, 
vervolgens verzorgen ze het 
voedsel en broed en soms de 
koningin, daarna bouwen ze 
raten en tot slot nemen ze de 
honing aan als die binnenkomt 
en verdedigen ze de kast. De 
allerlaatste taak is honing 
zoeken en ophalen. Overigens is 
er ook een taakverdeling tussen 
de werksters. De speurbijen 
zoeken de goede bronnen 
en anderen halen die alleen. 
Dat halen vraagt enorm veel 
energie. Een werkbij vliegt wel 
35 maal per dag uit om nectar 
en/of stuifmeel te halen. Bijen 
leggen voor het verzamelen van 
1 kg honing een afstand af van 
veertig- tot vijftigduizend km 
(dat is bijna de omtrek van de 
aarde)!

De generaties volgen elkaar op. 
De vorige generatie moet voor 
de volgende zorgen. Terwijl de 
koningin zich van haar taak kwijt 
om eitjes te leggen, zorgen de 
werksters langzamerhand dat er 
een overschot aan nectar komt. 
Dus ze halen méér op dan zij 
verbruiken. Dat heb je eigenlijk 
maar twee keer per jaar: in 
mei als vooral de fruitbomen 
bloeien en in juli als met name 
de lindebomen bloeien. De 
bijen doen er alles aan om die 
binnen te halen, om (alvast) 

een wintervoorraad aan te 
leggen. Dus voor Erik wordt het 
begin augustus tijd om te gaan 
slingeren. Hij heeft daar zelf de 
spullen niet voor en doet dat bij 
de club, en daar moet hij een 
tijdslot voor reserveren.

Honing slingeren
Erik vertelt dat het een 
kwestie is van goed timen en 
voorbereiden. Hij moet ervoor 
zorgen dat alle bijen uit de 
honingkamers zijn. Om de raten 
met honing mee te kunnen 
nemen om te slingeren, moet 
er ook meteen voor vervanging 

gezorgd worden: de bijen 
krijgen van hem suikerwater. 
Dat moet hij van tevoren kopen 
en daarbij gaat het best om 
grote hoeveelheden. Uiteindelijk 
hebben de bijen gemiddeld wel 
zo’n vijftien kg aan suikerwater 
per volk nodig voor de winter. 
Opdrinken, opslaan, indikken.

Boten en bijen
Verder ben ik natuurlijk heel 
nieuwsgierig wat Erik voor 
bijzonders in zijn eerste jaar 
‘alleen’ heeft meegemaakt. Hij 
vertelt dat hij voor het eerst 
een zwerm geschept heeft 
en wel bij onze buren van 
de Watersportvereniging. Zij 
hadden naar ons bestuur 

gebeld; of zij iemand wisten die 
hen kon helpen met een zwerm 
bijen die aan een boot hing. Ik 
vraag Erik of je als imker blij 
bent met zo’n verzoek. Tenslotte 
krijg je er zomaar een ‘gratis’ 
een volkje bij. De meeste imkers 
blijken er niet van gediend 
te zijn; je weet inderdaad 
helemaal niet wat je krijgt. Het 
kan bijvoorbeeld een volk zijn 
met heel veel ongedierte, zoals 
varroamijt. En voor dat je 
het weet, is er één bij die per 
ongeluk in de naburige kast 
terechtkomt. Die kan er weer 
voor zorgen dat ziekten zich 
verder verspreiden.

Deze zwerm hing aan een boot 
in afwachting tot de speurbijen 
fatsoenlijke huisvesting 
gevonden hadden. Het lukte 
kennelijk niet zo goed en het 
begon ook te regenen. Ze 
waren echt blij dat Erik kwam 
en ze uiteindelijk in een kast  
stopte. Toen Erik de zwerm 
eenmaal veilig in een kast 
had, heeft hij die op dezelfde 
plek achtergelaten als waar de 
zwerm hing. Op deze manier 
konden de speurbijen zich 
vóór zonsondergang bij de 
rest voegen. Daarna heeft hij 
kast pas weggehaald. Dit volk 
doet het echter niet zo goed, 
er is iets mis mee. De koningin 
legt alleen maar onbevruchte 
eitjes (mannetjes: darren). De 
bijen zijn eigenlijk ten dode 
opgeschreven.

Erik denkt dat het volk dat hij 
geschept heeft, een nazwerm is 
met een jonge koningin die nog 
op bruidsvlucht moest. Binnen 
een week na de geboorte vliegt 
de koningin naar een plek waar 
alle darren bij elkaar komen. 
Dan wordt ze door een stuk 
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of tien à vijftien mannetjes 
bevrucht. Daarna komt ze 
terug bij haar eigen volk en 
kan ze eitjes gaan leggen. Erik 
denkt dat dat niet gebeurd 
is, waardoor zij alleen maar 
onbevruchte eitjes legt.
Zo’n bruidsvlucht is eigenlijk 
best gevaarlijk, want de 
koningin kan bijvoorbeeld 
opgegeten worden door 
een vogel... Als er dan geen 
opvolgers zijn, omdat de 
jonge koningin eventuele 
concurrenten heeft 
doodgestoken, is zo’n volk 
reddeloos verloren.

Verschillende volken
Erik heeft inmiddels negen 
kasten, waarvan sommige 
volken nog maar heel klein 
zijn of zich niet zo goed 
ontwikkelen. Om ze meer 
kans te geven, kun je ook 
twee volken verenigen. 
Immers: hoe sterker een volk 
is, hoe beter het de winter 
kan overleven. Erik is van 
plan dat dit najaar te doen. 
Daar zijn verschillende trucjes 
voor. Je kunt bijvoorbeeld 
twee volken boven op elkaar 
zetten (de kasten) met 
een pagina van een krant 
ertussen. Dat krantenpapier 
zorgt ervoor dat de geur bij 
beide volkeren een beetje 
gelijk is. Die krant eten ze 
dan weg. Tijdens dat eten 
ontstaat er rommel, die 
krantenpulp gaan ze samen 
opruimen en dat zorgt dan 
voor een soort verbroedering. 
Dat gaat heel snel: na een 
halve dag is het grootste 
gedeelte van de pagina al 
weggegeten 

Nieuwe ronden, nieuwe 
kansen

Laatst was Erik bezig bij de 
bijenkasten. Het was heel stil 
op het park en opeens hoorde 
hij duidelijk een tuut-geluid. Als 
een koningin geboren wordt, 
kondigt zij zichzelf aan met een 
typerend geluid. Ze trilt met 
haar achterlijf, nadat ze uit de 
cel komt, en dat noemen ze 
tuten. Alle andere koninginnen 
die nog niet geboren zijn, doen 
hetzelfde met hun lichaam. 
Maar dat klinkt anders, omdat 
zij nog vastzitten in die 
afgesloten cel - dat noemen ze 
kwaken.

Het kan gebeuren dat de 
koningin wegvliegt en een 
deel van het volk meeneemt 

(zwermen). Als de overige 
koninginnen geen getuut meer 
horen, weten ze dus dat de 
koningin weg is, en dan komen 
zij uit hun dop tevoorschijn. 
Maar als de koningin niet 
wegvliegt, steekt zij al haar 
zusters dood...

Het was moeilijk te lokaliseren, 
maar Erik dacht het geluid 
van een van zijn eigen 
volken kwam. Een koningin 
is twee jaar oud en blijkbaar 
had het volk besloten dat ze 
niet goed genoeg meer was. 
Zo’n opvolging heet ‘een stille 
moerwisseling’: een nieuwe 
regeerperiode gaat beginnen.
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Op zaterdag 31 juli vond de jaarlijkse zeskamp 

plaats op Ons Buiten. Hierbij streden zes 

teams tegen elkaar tijdens zes spelletjes. Elk 

team bestond uit kinderen van verschillende 

leeftijden en twee leiders (volwassenen).

Zo was er een glijbaan waar iedereen zo snel 

mogelijk vanaf moest glijden en op het einde 

moest gaan zitten. Het team dat het snelste was, 

had gewonnen. Ook bij de stormbaan ging het 

om tijd.

Verder was er het kruiwagenspel, waarbij er een 

kind in water in een kruiwagen zat. De kruiwagens 

werden naar de overkant gereden, waarna het 

overgebleven water in een emmer gegooid werd. 

Uiteindelijk was het team dat het meeste water 

Gezelligheid tijdens
de zomervakantie

De zeskamp en de familiedag
Tekst: Anne-Michelle Siegers

Beeld: Hannie Sleijfer, Carla Kristel, 
Anne-Michelle Siegers en Patricia Schoo
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in de emmer had de winnaar. Als 

eindspel gingen volwassenen 

en kinderen tegen elkaar 

touwtrekken. 

Kortom: een gezellige middag 

met droog weer. Dat laatste was 

een meevaller... Het regende 

‘s ochtends totdat de zeskamp 

begon. En toen alle spellen 

afgelopen waren, begon het 

weer te regenen!

De familiedag

Wat was het een gezellige, 

mooie, warme dag, 21 augustus: 

de familiedag op ons tuinpark. 

Net als voorgaande jaren werd 

het tuinseizoen afgesloten met 

een leuke dag voor alle tuinders 

en hun familie en vrienden. 

Deze keer, net als vorig jaar, 

wel iets kleiner opgezet dan 

voorgaande jaren vanwege 

corona. Desalniettemin hebben 

we allemaal genoten.

‘s Morgens om 9 uur startte 

het (familie)ontbijt en dat was 

superlekker. Voor de kinderen 

stond er een springkussen op 

het veld. Er werden allerlei 

loterijspellen gespeeld met 

hele leuke prijzen voor jong 

en oud. Voor de kinderen was 

er een kampvuur waarop ze 

lekker marshmallows konden 

roosteren.

Aretha en Kees bakten 
patat in de kraam
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De hele dag stond de 

patatkraam op het veld en 

de kinderen kregen ‘s avonds 

patat, frikadellen en kipnuggets. 

Voor de volwassenen was er 

natuurlijk ook allerlei lekkers te 

eten. Verder waren er heerlijke 

cocktails verkrijgbaar bij de 

supergezellige cocktailbar.

Tegen de avond begon een 

dj te draaien. Er konden 

verzoeknummers worden 

aangevraagd en er werd 

volop gedanst. De avond 

werd afgesloten met een 

gave vuurwerkshow en of 

het zo geregeld was, begon 

het te regenen toen het feest 

afgelopen was...

Al met al was het een topdag, 

ook dankzij alle vrijwilligers, de 

JOC en de kantinecommissie. 

Mooier konden we het niet 

bedenken. We kunnen nog 

dagen napraten over de 

geweldige afsluiting van het 

seizoen.
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Tekst en beeld: BABS HOGENKAMP

D
eze keer ben ik op 
bezoek bij Sieny Vos aan 
de Westsingel. Op weg 
naar de Nieuwe Meer 

fiets ik langs haar tuin, en dan 
moet ik er altijd even naar kijken. 
Er is namelijk van alles te zien: 
rood, veel planten, bijzondere 
voorwerpen in een mooi 
onderhouden tuin. Hier wilde 
ik meer van weten en gelukkig 
stemde Sieny in met mijn verzoek 
voor een interview.

De goedlachse en positief 
ingestelde Sieny nodigt mij 
hartelijk uit in haar aparte tuin en 
huisje.
Apart, omdat waar je ook kijkt, 
je overal iets bijzonders ziet. En 
achter bijna alles zit een goed 
verhaal.

Jordaan
Sieny: ‘Ik ben een Jordanees 
in hart en nieren - ik heb heel 
veel fantastische en leuke 
herinneringen aan mijn jeugd. De 

vele ‘tantes’ en ‘opoes’, het spelen 
op straat, de saamhorigheid. 
Maar er waren ook armoede, 
dronkenschap en vechtpartijen. 
Als kind gaan die dingen gelukkig 
vaak langs je heen. Het besef komt 
later.

Winkel
Toen ik wat ouder was, heb ik 
een ongeluk gehad waardoor ik 
maanden in het ziekenhuis kwam 
te liggen. Daar leerde ik breien. 
De truien die ik breide, werden 

zo populair dat ik met mijn zus 
en nichtje een winkel begon met 
zelfgebreide truien. Dit werd 
een groot succes! Niet zozeer 
vanwege het breien, maar wat de 
truien bijzonder maakte, was het 
maaswerk dat wij erop maakten. 
Het grote succes luidde echter ook 
het einde van de winkel in... De 
truien werden namelijk met een 
haak uit de winkel gejat. Na enkele 
diefstallen ging de lol er toen wel 
af.
Ik trouwde en kreeg twee 

BINNEN
IN ONS BUITEN
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fantastische dochters, die ik 
grotendeels alleen heb opgevoed. 
Nu ben ik een heel gelukkige oma 
met drie fijne kleinkinderen.

Tuin
In 2002 kwam ik via een nicht 
bij Ons Buiten terecht. Ik had 
ondertussen een passie voor 
tuinieren ontwikkeld en kon toen 
een huisje kopen. 
Het eerste huisje was het 
zogenaamde Bananenhuisje aan 
de Mathildelaan. Helaas, maar 
vooral gelukkig, werd ik in de 
zomer van 2004 wakker van 
een raar geluid in huis. Er bleek 
brand te zijn ontstaan en die 
ging erg snel. Ik ben vlug naar de 
buren gegaan om ze wakker te 
maken. Er was kortsluiting in de 
koelkast ontstaan. Ratten, muizen, 
kortsluiting? Wat er gebeurd is 
weet ik niet, maar het huisje was 
verloren. Heel erg verdrietig. 
Geluk bij een ongeluk kon ik na 
enige tijd dit heerlijke huisje aan 
de Westsingel kopen. 

Morgenster
Ik ben hier heel gelukkig en ben 
altijd in mijn tuin of huisje bezig. Ik 
vind het leuk om spullen die ik vind 
of koop te combineren met andere 
dingen in dezelfde kleur of op een 
andere bijpassende manier. 
Ik ben een zogenaamde 
morgenster, want ik vind veel leuks 
op straat of koop regelmatig in 
kringloopwinkels, op ruilbeurzen 
en vlooienmarkten. Daarna is het 
een kwestie van schoonmaken, 
verven, oppimpen en combineren. 
Zoals dit ‘Afrikaanse’ houten 
masker, gevonden op straat. 
Ik heb de ogen gemaakt van 
‘kristallen’ stoppen van plastic 
flessen. Binnen zijn ook leuke 
hoekjes en zitjes, gemaakt van 
veelal gevonden of gekochte 
spullen. 

Pluim
Ik wil heel graag een grote pluim 
geven aan alle vrijwilligers van 
Ons Buiten. Ik ben zo blij met hoe 
het hier op de tuin geregeld is. Als 

zij er niet zouden zijn, zou onze 
jaarlijkse bijdrage zoveel hoger 
zijn en misschien onbetaalbaar 
voor veel tuinders.
En ook een grote pluim voor de 
glossy. Een prachtig tuinblad: ik 
lees het en leen het uit. Ik geniet 
er altijd van. Dank hiervoor!’
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ASTRID MOL

Tuintips
HERFSTKLUSJES

Op uw plaatsen, af:

• Hark niet alle vallende bladeren 
weg. Ze vormen een warme deken 
in de border. Alleen het gras moet je 
bladvrij houden, anders verstikken de 
graswortels.
• Plant voorjaarsbollen. Het is even 
een klusje, maar als de krokussen, 
sneeuwklokjes, blauwe druifjes en 
narcissen tevoorschijn komen, dan weet 
je dat het voorjaar niet lang meer op zich 
laat wachten.
• Geef je tuingereedschap een 
onderhoudsbeurt. Maak het schoon en 
slijp de scherpe gereedschappen. Zet 

het in het vet tegen roest.
• Zet de barbecue en andere metalen 
voorwerpen binnen, anders roesten deze 
weg. Bescherm je tuinmeubelen tegen 
het winterweer door ze af te dekken.
• Zet ladders, huishoudtrappen en hoge 
vuilnisbakken in de schuur. Zo kan het 
dievengilde minder gemakkelijk in of op 
je huis of schuur komen.
• Sluit de waterleiding af en blaas de 
leidingen leeg met een (luchtbed)pomp. 
Water in de leidingen kan bevriezen, 
waardoor de leiding kan knappen. Pak de 
watermeter in met noppenfolie.
• Vergeet de tuinwaterleiding buiten niet 
af te sluiten. Koppel de tuinslang los en 
berg hem op in de schuur. Tap het water 
in de leiding af.
• Heb je een egelhuis? Of ergens 
een bos sprokkelhout waarin egels 
kunnen wonen? Niks aan doen. Niet 
schoonmaken, niet verplaatsen. 
September is het einde van de paartijd, 
dus je kunt er een nestje mee verstoren. 
Ook maken de egels zich klaar voor de 
winterslaap.
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Planten of verhuizen
Het najaar is het moment om 
nieuwe planten in de grond te 
zetten of planten te verhuizen. 
En met een beetje mazzel zijn ze 
bij de tuincentra in de uitverkoop. 
Planten die in het najaar de grond 
in zijn gegaan, hebben een flinke 
voorsprong op planten die in april 
of mei de overstap maken. Zij 
krijgen dankzij de warme bodem 
al de kans om te wortelen op 
hun nieuwe plek, voordat ze in 
winterslaap gaan. Als ze dan in 
de lente actiever worden, hoeven 
ze alleen nog maar te groeien en 
bloeien. Verhuizen is wel behoorlijk 
stressvol voor planten, gun ze de 
tijd om ervan bij te komen. 

Knip planten niet af
Uitgebloeide planten kun je beter 
niet in het najaar afknippen. De 
planten hebben dan minder kans 
op vorstschade. Ook kunnen 
vogels, die het toch al moeilijk 
hebben in het najaar, zich dan nog 
tegoed doen aan de zaden van de 
uitgebloeide planten. Ook voelen 
nuttige insecten zich thuis tussen 
het afgestorven groen. Wil je toch 

de snoeischaar erin zetten? Doe 
dat dan in het vroege voorjaar.

Paddenstoelen spotten in 
De Oeverlanden
Op zondag 10 oktober kun je 
in De Oeverlanden op zoek 
gaan naar paddenstoelen als 
de blozende stinkvezelkop, 
greppelmelkzwam, de rode 
vloksteelgordijnzwam, het klein 
mestplooirokje of de vliegenzwam. 
De paddenstoelenexcursie is van 
11.00-12.30 uur en vertrekt vanaf 
het NME-centrum ‘De Waterkant’ 
op het depot van De Oeverlanden, 
aan het begin van het Anton 

Schleperspad. Deelname is gratis 
voor leden en kinderen, niet-leden 
betalen € 2,50 per persoon. Van 
tevoren opgeven is niet nodig.

Planten scheuren
November is een prima moment 
om planten te vermeerderen 
door ze te scheuren. Veel planten 

groeien in een pol steeds 
wijder uiteen, waardoor ze 
na een aantal jaren groeikracht 
verliezen. Door de pol te 
scheuren, geef je hem een 
verjongingskuur. Uit de 
kluiten gegroeid en te 
groot geworden? Ook een 
reden om aan het scheuren 
te slaan. Let op: 
om te scheuren 
moet een 
plant al wat 



ouder zijn, en minstens een vol 
kalenderjaar in je tuin hebben 
kunnen groeien. Geschikt voor 
scheuren zijn vrijwel alle vaste 
planten die in een pol groeien, 
zoals siergrassen, salvia, aster, 
hosta en astilbe.

Nestkastjes schoonmaken
Het najaar is voor de grote 
schoonmaak van nestkastjes. 
Gebruik alleen heet water en een 
borstel, en geen zeep. Haal het 

nestkastje van z’n plaats en haal 
het nestje eruit. Giet heet water 
in de kast om vlooien en andere 
insecten te verwijderen. Borstel 
de bodem en de zijkanten schoon, 
en spoel de viezigheid weg met 
heet water. Controleer of er 
geen spijkers uitsteken en of de 
bevestigingsmaterialen nog goed 

zijn. Hang het nestkastje 
weer op, zodat vogels er 
op koude winterdagen in 
kunnen schuilen.

Kleur in de 
herfsttuin
In de herfst missen we felle 

kleuren in de tuin. Een 
mooie blikvanger is de 

lampionplant (Physalis) 
met z’n decoratieve 
oranje lampionnetjes. 

Geen moeilijke plant, 
maar wel een 

regelrechte woekeraar. Als je 
hem eenmaal in je tuin hebt 
gezet, zal hij overal opkomen. 
Kweek hem dus in  potten of 
gebruik wortelbegrenzer. En dek 
hem in de winter goed af met blad. 
Doe je dat niet, dan overleeft hij de 
kou niet.

Pompoen oogsten
Nog zo’n heerlijke blikvanger in de 
herfsttuin is de pompoen. Heb je 
zelf pompoenen gekweekt en wil 
je ze oogsten? Let er dan op dat je 
de stengel doorsnijdt 
en niet meteen het 
steeltje zelf. Door 
het gewicht kan de 
steel inscheuren en 
dan zal de pompoen 
sneller rotten. Knip 
de steel af tot zo’n 5 
centimeter boven de 
vrucht. De steel kan 
dan indrogen zonder 
dat de vrucht wordt 
aangetast. Als het 
steeltje gegroefd 
en rimpelig is, is de 
pompoen al te rijp 
om nog lang te bewaren. Oogst 
pompoenen voordat het begint 
te vriezen. Nadert 31 oktober, 
Halloween, dan natuurlijk met de 
kinderen of kleinkinderen uithollen 
en uitsnijden.

26 MAART 2021
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Tekst: ARIEN DE JONG
Beeld: CARLA KRISTEL

R
aoul Frese houdt van 

‘hard gaan’ bij de 

tuinbeurten. Ruig werk, 

met bijlen hakken en zo. Maar 

het verhaal over zijn meest 

bijzondere beurt gaat over iets 

heel anders. Over ontroering, 

kwetsbaarheid en de wreedheid 

van de natuur.

Raoul: ‘Ik kwam hier tien jaar 

geleden via een goede vriend die 

hier een huisje had. We hadden 

het allebei druk met werk en 

kleine kinderen. Voor, tijdens en 

na de gezamenlijke tuinbeurten 

konden we even bijpraten. 

Het was voorjaar. We werkten 

aan de Westsingel en praatten 

tussendoor over ons prille 

vaderschap en onze kinderen. 

Vertederd keken we naar een 

eendenpaar met een sliert 

jonkies erachteraan. Plotseling 

komt er een grote meeuw boven 

ze vliegen. Pa en ma eend raken 

in paniek. Ze sturen de ‘pulletjes’, 

zoals mijn vrouw ze noemt, naar 

de kant en klapperen fanatiek 

met hun vleugels naar de meeuw. 

Dan zien ze dat één van de 

kleintjes de verkeerde kant op is 

gezwommen. Ze beginnen hard te 

snateren, maar de meeuw neemt 

een duikvlucht, pakt het pulletje 

in zijn snavel en vliegt weg. Pa en 

ma eend helemaal van de kaart. 

Ze zwemmen snaterend en in 

de war in het rond. Niks van ‘we 

hebben er nog zes’. 

Mijn vriend en ik waren echt 

aangedaan. De verbeelding 

van de grootste angst van 

ouders werd voor onze ogen 

werkelijkheid. We werkten 

zwijgend verder.’

MIJN BESTE BEURT

IN DEzE RUBRIEK 
DOEN WE vERSLaG  
vaN BESTE Of  
BIJzONDERE 
WERKBEURT-
ERvaRINGEN  
IN WOORD  
EN  BEELD

Voor, tijdens en na 

de gezamenlijke 

tuinbeurten konden 

we even bijpraten. 
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RIAN KNOP

Het regent!

GROENTJESGROENTJES
Je hebt vast weleens gehoord 
van de klimaatverandering waar 
we steeds meer mee te maken 
hebben. Geen goed nieuws! 
Er is natuurlijk altijd 
klimaatverandering 
geweest. Denk maar 
aan de ijstijd. Maar 
de laatste jaren zijn 
de veranderingen 
groter en wordt de 
aarde steeds meer 
opgewarmd. Dit heeft 
weer veel gevolgen 
voor bijvoorbeeld de 
natuur. En dus ook 
voor onze tuintjes.

Nu hadden we 
afgelopen zomer behoorlijk wat 
regen. Het regende pijpenstelen! 
Je kunt nu, in de herfst, eens 
kijken wat er op een dag aan 
regen valt. Of misschien zelfs 
wel hoeveel regen er in een hele 
week valt. Daar is de herfst een 
goede periode voor. 
Zet elke dag op hetzelfde tijdstip 
een lege fles buiten (op je 
tuintafel). Die fles snijd je door en 
de bovenkant zet je omgekeerd 
terug op de onderkant. Om 
ervoor te zorgen dat de fles niet 
wegwaait door de herfststorm, 
doe je er een paar stenen in. De 
volgende ochtend meet je hoeveel 
water erin zit. Bijvoorbeeld door 
een stokje erin te zetten en te 

kijken tot waar het stokje nat is. 
Dat stukje meet je met een liniaal, 
en zo doe je dat een hele week. 
Eigenlijk zou je volgend jaar 

hetzelfde moeten doen, dan 
kun je, net als een echte 
wetenschapper, in kaart 
brengen of er steeds 
meer regen valt.

Oogsten
Als je in het voorjaar hebt 
gezaaid, is het nu tijd om 
te oogsten. Heb jij een 
mooie fruitboom in je tuin 
staan? Die in de lente 
mooie bloesembloemen 

gaf en langzaamaan 
appels en peren grootbracht? 
Het is tijd om ze te plukken. Als 
je geen fruitboom hebt, dan zijn 

er in de buurt 
verschillende 
boomgaarden 
waar je 
appels en 
peren kunt 
plukken. 
Bijvoorbeeld 
bij de 
‘Fruittuin van West’. Die vind je 
op de Tom Scheursweg 48 in 
Amsterdam: fruittuinvanwest.nl. 
Op de website kun je zien wat je 
dagelijks kunt oogsten...
En daarna natuurlijk thuis bakken, 
opwarmen en genieten van de 
geur in huis. Wil je eens iets 
anders dan appeltaart? Bak 
dan een tarte tatin, dat is een 
omgekeerde appeltaart. Op 
internet zijn een heleboel recepten 
te vinden, het is echt lekker!

28 |  SEPTEMBER  2021



 SEPTEMBER 2021  | 29SEPTEMBER  2021 | 29

Liv

Voornaam: Liv

Leeftijd: 6 jaar

Groep: 3

Lievelingsboek: 
Sjakie en de 
chocoladefabriek

Lievelingsdier: 
Panda

Leukste om te 
doen:
Met vriendinnetjes 
spelen
 

Lievelingsplek 
op de tuin: 
De speeltuin

Dit koop ik in de 
kantine: 
Een ijsje

KINDERPORTRET

(bron IVN)

Is het je al opgevallen dat 

paddenstoelen er allemaal anders 

uitzien? Sommige paddenstoelen 

hebben veel zichtbare onderdelen, 

waardoor ze makkelijker te herkennen 

zijn. Andere paddenstoelen hebben 

een andere vorm, waardoor ze een 

minder typisch paddenstoelenuiterlijk 

hebben. 

Een zonnige, winderige of 

regenachtige herfstdag: het is altijd 

goed weer om paddenstoelen te 

zoeken! Vergeet de volgende dingen 

niet mee te nemen als je op zoek 

gaat naar paddenstoelen: 

-  Paddenstoelengids of zoekkaart 

-  Loepje voor een close-up

-  Spiegeltje - voor een kijkje onder de 

hoed

-  Opschrijfboekje en potlood

-  Thermoskan met koffie, thee 

of chocolademelk – lekker voor 

onderweg!

-  Camera of telefoon om 

paddenstoelen te fotograferen – dan 

kun je thuis dubbelchecken of het 

echt die ene paddenstoel was.

Het herkennen en determineren 

(welke is het?) van paddenstoelen 

doe je met meerdere zintuigen. Met 

je ogen, je neus en soms ook met je 

handen.

Tip! De hoed van een paddenstoel 

neemt vocht op. Als het veel 

geregend heeft, kan een hoed veel 

donkerder zijn dan op het plaatje in je 

gids. Andersom geldt hetzelfde: als 

het heel droog is geweest is de hoed 

vaak lichter! 

Voel ook eens voorzichtig aan de 

paddenstoel. Heeft de paddenstoel 

een slijmlaag of juist een droge hoed?

Zijn er andere dingen die opvallen als 

je voelt? Vergeet ook niet te ruiken! 

Sommige paddenstoelen hebben een 

heel herkenbare geur (stinkzwam!). 

Heb je denk je een cantharel 

gevonden, kijk goed onder hoed. Zie 

je vreemde plooivorige plaatjes die 

langs de steel naar beneden lopen? 

Grote kans dat dat ‘m is.

Op de website www.

allesoverpaddenstoelen.nl kun je ook 

veel informatie vinden.

LET OP! Het is verboden en zelfs 

gevaarlijk om paddenmstoelen zelf te 

plukken. Het kan zomaar een giftige 

zijn! Alleen maar onderzoeken dus, 

als een echte wetenschapper.

Veel paddenstoelen hebben 
zichtbaar, of minder zichtbaar 
de volgende onderdelen:

MEE OP EXCURSIE?

Op zondag 10 oktober kun je in De 

Oeverlanden op zoek gaan naar 

paddenstoelen. De excursie is van 

11.00-12.30 uur en vertrekt vanaf het 

NME-centrum ‘De Waterkant’ op het 

depot van De Oeverlanden, aan het 

begin van het Anton Schleperspad. 

Deelname is gratis voor leden en 

kinderen, niet-leden betalen € 2,50 

per persoon. Van tevoren opgeven is 

niet nodig.

Paddenstoelen herkennen?
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I
n dit herfstnummer 
besteden we twee keer 
aandacht aan bijen: 
Lily spreekt met onze 

imker en in deze Natuurlijk 
Tuinieren vertelt Erik over 
zijn bijenavonturen tijdens de 

vakantie.

Deze zomer fietste ik over een 
hobbelig dijkje van de camping 
naar een warme bakker in het 
dorp. Halverwege werd mij de 
weg versperd door rondvliegende 
bijen in opperste staat van agitatie. 
Ik begreep niet goed waarom en 
stapte af. Her en der vlogen bijen 
met dikke klodders geel aan hun 
achterpoten. Iets verderop zag ik 
hoopjes zand rond gaatjes in het 

dijklichaam. Het bleek te gaan 
om pluimvoetbijen, een grote en 
gemakkelijk te herkennen soort. 
Nou ja, met een beetje hulp van de 

telefoonapp ‘ObsIdentity’. 

Pluimvoeten tussen de 

stoeptegels
De vrouwtjes hebben een zwart 
achterlijf met witte haarbandjes 
en geel-rosse beharing aan de 
achterpoten: de pluimvoeten. De 
mannetjes zijn okerkleurig of 
oranjegeel, met ruige afstaande 
beharing op het borststuk. De 
app meldt dat ze in zelfgegraven 
holtes in de bodem leven in droge 
zanderige grond. Zelfs in stedelijk 
gebied tussen de stoeptegels. 

Ze verzamelen stuifmeel van 
composieten met een voorkeur 
voor wilde chicorei en vliegen van 

NATUURLIJK 
TUINIEREN

Tekst: ERIK HOOIJBERG
Illustraties: privécollectie en 

internet: www.naturalbulbs.nl en 
www.bloembollenvoorbijen.nl

Bollen
      voor bijen
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begin juni tot in september. Op 
zo’n twaalf strekkende meter zag 
ik heel veel hoopjes zand en heel 
veel pluimvoetbijen. Het was een 
prachtig gezicht daar op dat dijkje. 
Mijn verlate terugkomst bij het 
gezin kon ik verluchtigen met een 
mooi verhaaltje.

Verlaten muizenholletje 
Weer terug in Amsterdam dacht 
ik nog even aan deze bijen toen ik 
hommels en bijen nectar zag halen 
bij de wildgroei van bloemen in 
mijn eigen tuin. Wat een drukte van 

honingbijen op de tamarisk. Van 
hommels in de laatste bloemen 
van het vingerhoedskruid, en 
de tweede bloei van de door 
naaktslakken aangevreten salie. 

Gedurende de zomer zijn ze altijd 
maar bezig met het verzamelen 
van nectar en stuifmeel. Een hoorn 
des overvloeds. Maar hoe zit dat 
eigenlijk in het voorjaar? Als de 
dikke hommelkoningin op pad 
gaat na haar overwintering in een 
verlaten muizenholletje, een plekje 
in de composthoop of een verlaten 
nestkastje.

Voor de vorst de grond in
In het vroege voorjaar bloeit er nog 
niet zoveel, maar daar is iets aan te 
doen. Vorig jaar hebben we bollen 
geplant in wat er nog resteert van 
ons grasveldje. Krokussen, wilde 
hyacint en sneeuwklokjes. Voor 
de dikke hommelkoningin was het 
een aangename verrassing. Zoveel 
lekkers om van te smullen. En 
wij realiseerden ons dat het echt 
werkt. Nu de herfst van start gaat 
en er nog geen vorst in de grond 
zit, zou ik zeggen: plant vooral veel 
voorjaarsbollen.

Natural bulbs voor de 

bumble bee
Biologisch gekweekte bollen zijn 
te bestellen via internet. Kleine en 
grote krokussen, kleine narcissen, 
anemonen, vogelmelk, blauwe 
druifjes, sneeuwroem, scilla, wilde 
hyacint, kievitsbloem en botanische 
tulpen. Noem ze maar op. Deels 
voor verwildering, deels tamelijk 
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In het vroege voorjaar 
bloeit er nog niet 

zoveel, maar daar is 
iets aan te doen

Crocus flavus
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honkvast. Als je ze in het grasveld 
plant, zou je daar dan niet moeten 
maaien tot in mei. ‘Maai-mei-
niet’ is voor insecten, en dus ook 
voor vogels sowieso lekker. Hoog 
gras is prachtig om te zien en 
het biedt in een natuurlijke tuin 
een schuilplaats voor allerhande 
gekriebel. 

Sensationele bollencirkel
Waar ik zelf helemaal gek van ben 
is de sierui. Vorig jaar kreeg ik een 
overtollig aantal uit de winkel. Bij 
gebrek aan plaats in mijn tuin heb 

ik die in een cirkel in het grasveld 
geplant. Werkelijk prachtig. Vooral 
de Allium schubertii, een grote 
sierui die later in het voorjaar 
(mei-juni) bloeit, is een sensatie. 
Maar eigenlijk zijn alle sieruien 
prachtig om te zien en ze trekken 
heel veel hommels, bijen, vlinders 
en zweefvliegen aan. Nu we toch 
al wat later in het jaar zitten, 
denk er dan aan om nog dit jaar 
tweejarigen te zaaien. Bijvoorbeeld 
vingerhoedskruid, of kleine en 
grote kaardenbol. Die kiemen met 
een beetje mazzel nog goed en 

geven dan al in het Ons Buiten 
jubileumjaar een prachtige aanblik 
in de tuin.

Bollentip van de redactie [SB] 
De afgelopen jaren kreeg ik in 
september van een collega steeds 
voorjaarsbollen cadeau. Elk jaar 
weer een hele klus om deze in de 
grond te zetten... Maar wat een 
feest in het voorjaar! Achter ons 
huisje ontstaat steeds meer een 
‘klein Keukenhof’. Ook verschillende 
buren waren de bijzondere (grote) 
tulpen opgevallen.
Daarom voor alle tuinders van 
Ons Buiten de tip: koop bij de 
webshop van ‘de bollenburcht’ 
(bollenburchtshop.nl) of ga langs 
in de winkel (schuur bij Voorhout). 
Tot begin november kun je daar 
bollen uitzoeken, en als je wilt, ook 
meteen de ruïne van Teylingen 
bezoeken...

Contactgegevens:
De Bollenburcht
Teylingerlaan 13
2215 RT  VOORHOUT
Tel.: 0252 225 031
Mail: info@bollenburcht.nl

Scilla luciliae

Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis)
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Rectificatie 
zomernummer
In het artikel over het jubileumfeest van 

Ons Buiten in het zomernummer stond een 

verkeerd e-mailadres. Dus we doen het nog 

eens dunnetjes over:

Eeuwfeest Ons Buiten
Je hebt het vast wel al gezien in de kantine 

of op de mededelingenborden: volgend jaar 

bestaat Ons Buiten 100 jaar. En dat wordt me 

een knalfeest! Er staan de leukste, gekste en 

spannendse evenementen op stapel voor 

jong en oud. De nieuwjaarsduik, suppen op De 

Nieuwe Meer, high tea om er maar een paar 

te noemen. Het hoogtepunt is de feestweek 

in augustus. Dan gaan natuurlijk de voetjes 

van de vloer, er komen live optredens, en we 

drinken en eten wat.

Om het eeuwfeest goed en gezellig te laten 

verlopen, hebben we jouw hulp nodig. 

Waar zitten we om te springen?
• organisatoren/draaiboekmakers

• mensen die zorgen voor koek en zopie

• mensen die de veiligheid verzorgen 

(EHBO, isolatiedekens)

• mensen voor de aankleding en voor 

hand- en spandiensten

• fondsenwervers

Heb je zin om een handje te helpen? 

Meld je dan aan via 

100jaar@ons-buiten.nl. 

Liever niet online? In de kantine hangen 

intekenlijsten waarop je je kunt aanmelden. 

Vergeet niet je telefoon- en tuinnummer te 

vermelden.

RECTIF
ICATIE
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Tekst: ARIEN DE JONG
Beeld: BABS HOGENKAMP

Wie: Stella Oljans (59)
Waar? Westsingel

Toen Stella voor het eerst op Ons Buiten kwam, viel ze 
als een blok voor een tuin aan de Westsingel. Omdat 
die maar niet beschikbaar kwam, schreef ze zich 
weleens in voor andere tuinen, maar die haalden het 
niet bij haar favoriet. Toen ze dacht voor het laatst over 
het park te lopen, met het plan zich uit te schrijven, 
wierp ze nog even een blik op de lijst met nieuwe 
beschikbare tuinen. Tot haar immense vreugde bleek 
na twintig jaar wachten haar droomtuin te koop te 
staan.

Het wij-gevoel

Stella: ’Ik woonde destijds met mijn twee zoontjes in 
een straat waar zij de enige kinderen waren. Ik gunde 
hun zo het gemeenschapsgevoel uit mijn eigen jeugd: 
de buren waren ooms en tantes, de buurkinderen je 
vriendjes en we speelden altijd buiten. Een wij-gevoel. 
Een volkstuin leek me een goede optie om ze dat ook 
te laten ervaren. Ons Buiten vond ik een mooi tuinpark 
en het lag ook praktisch: tien minuten fietsen van ons 
huis in de Hoofddorppleinbuurt. Vanaf het park konden 
ze dan fietsen naar school en ik naar mijn werk.’ In 
het dagelijks leven werkt Stella bij Stadsdeel Zuid als 
klachtencoördinator en vertrouwenspersoon. 

Dromen
Stella zag bij haar eerste wandeling over het park 
het laatste huisje aan de Westsingel en werd verliefd 
op die plek. Aan drie kanten omringd door water en 
optimale privacy, rust en stilte. ’Ik schreef me weleens 
in voor andere tuinen, maar als ik daar langer over 
nadacht, benauwde het me ook een beetje en zegde 
ik af. Achteraf niet zo erg. Mijn zoons bleken helemaal 
geen buitenspelers; ze zaten het liefst binnen met hun 

Kersvers
OP ONS BUITEN

Na  T WIN ITG  Ja aR 
WacHTEN  STOND  Ha aR 
DROOMHUIS  TE  KOOP
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laptops en games. Dat zou op het 
park een beetje lastig zijn geweest 
qua bereik... 
Toch bleef ik dromen van dat 
schiereilandje aan de Westsingel. 
Vorig jaar vond ik dat ik wel lang 

genoeg gewacht had en was ik van 
plan me uit te schrijven. Ik ging, dacht 
ik, voor de laatste keer naar Ons 
Buiten en zag dat mijn droomtuin te 
koop stond. En met mijn inschrijving 
van twintig jaar kwam ik als eerste in 
aanmerking. Vreugde.’ 

Kledingruil
Er moest wel het een en ander 
gedaan worden aan tuin en huis. ‘Ik 
denk dat ik daar nog wel tien jaar mee 
zoet mee ben. Isoleren, schilderen, 

zonnepanelen aanbrengen, elektri-
citeit aanleggen, de tuin naar wens 
inrichten. De moestuinbakken 
opknappen en opnieuw vullen. Dit 
jaar doen alleen de snijbonen het 
goed. Ik ben een jaren 60/70-freak. 
Ik verzamel spullen uit die tijd 
en heb bijvoorbeeld binnen veel 
bruin en oranje geverfd. Met 
vriendinnen organiseer ik hier af 
en toe kledingruilparty’s. Dat wordt 
steeds professioneler - ik wil het ook 
weleens in de kantine organiseren.’

Privé-ijsbaan
‘Ik zit hier ook graag als het regent. 
Zo stil en vredig en dat getik op het 
dak. In de zomer kom ik vooral door 
de week. Want het nadeel van deze 
‘stille’ plek is dat die zo dicht bij de 
Nieuwe Meer ligt. In de weekends is 
er dan veel overlast van partyboten 
met hun harde bassen. Maar ik mag 
niet mopperen; de voordelen zijn 
zoveel  groter. Afgelopen winter 
heb ik hier op mijn privé-ijsbaantje 
geschaatst. Ik overweeg om een 
rubberbootje te kopen en dan hier 
heerlijk in de sloot te dobberen. En 
er is altijd leven in en om het water: 
eenden, meerkoeten, een schildpad 

en af en toe flitsen er prachtige 
ijsvogels voorbij.’

Wat tuinbeurten betreft geeft Stella 
de voorkeur aan het schoonmaken 
van de kantine. Ze tuiniert hier al 
zoveel en ook thuis heeft ze een 
tuin. Ze is gevraagd om volgend 
jaar vast mee te draaien in de 
schoonmaakploeg en dat wil ze 
graag doen.

IK  z I T  H IER  OOK 
GRa aG  aLS  HET 

REGENT.  zO  ST IL 
EN  vRED IG  EN 
DaT  GET IK  OP 

HET  DaK
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 AANBOD

Abonnement op 
   Ons Buiten
Geniet je (als niet-tuinder) ook zo van ons 

kwartaalblad 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.


