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Beste tuinders,
We gaan lekker zo met het vieren van onze
verjaardag, vindt u niet? Ons park ligt er prachtig
bij - de diverse groenmensen hebben hier hard
aan gewerkt. De informatieborden zijn gezellig
ingericht en de hoofdingang is netjes opgeknapt
en vrolijk versierd. Er zijn al wat feestelijkheden
de revue gepasseerd, waarvan in deze mooie
zomereditie van onze glossy verslag wordt
gedaan. En inmiddels is ook het programma
voor de (voor)zomer en de feestweek aangepast
en ingevuld. U kunt dit programma vinden op
onze prachtige website, onder de tab ‘Jubileum
100 jaar’: daar kunt u door de kalender heen
wandelen. Zo kunt u zien wat de meest
recente stand van zaken is. Nu kan er altijd
een sporadische aanpassing of verandering
optreden. Voor de nieuwsbrief of glossy moeten
we ruim van tevoren kopij inleveren. Daarom
is de website een echte aanrader als u op de
hoogte wilt blijven.
Voor de kinderen is er begin juni weer een
pinksterkamp geweest. Dat is natuurlijk
geweldig ijn na het gemis van de afgelopen
twee jaar. En we hebben net de Open Parkdag
en TuinKunst achter de rug. Dat is jaarlijks al
een leuke dag, maar deze keer hing er een
100-jaar-strik omheen en die was zeer de
moeite waard... Kortom: ik denk dat we een
mooie tijd tegemoetgaan en ik wil u dan ook
allen uitnodigen om langs te komen om van
de diverse feestmomenten mee te genieten en
eraan mee te helpen. Alle aanwezigheid en hulp
wordt zeer gewaardeerd.
Fijne zomer

Hanneke Weber

Met de Nieuwsbrief van Ons Buiten
blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes
Stuur een mail naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl om
je voor deze nieuwsbrief aan te melden
Ons Buiten is opgericht in 1922
Ons Buiten | jaargang 10 |
nummer 34 | juni 2022
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Feestelijke
opening
van ons tuinseizoen

Tekst: ANNE-MICHELLE VAN DOCKUM
Beeld: BABS HOGENKAMP

Dit jaar bestaat ons tuinpark
honderd jaar en daarom werd
het tuinseizoen feestelijk
geopend. Op zondag 3 april om
12.00 trapte Hanneke Weber
af bij de ingang van ons mooie
park.

woorden, en konden velen niet
goed horen wat Hanneke vertelde.
Daarom nemen we de toespraak
hieronder op.

Voorzitter Hanneke Weber
overhandigde bij deze gelegenheid
aan wethouder van Ruimtelijke
Ontwikkeling en Duurzaamheid,
Marieke van Doornick, het eerste
exemplaar van de herdruk van de
Wandelgids door zeven (tuin)parken.
Helaas verwaaide de wind haar

Voor het tweede gedeelte van
deze opening van het tuinseizoen
in ons 100-jarige jubileumjaar
hebben we wethouder Ruimtelijke
Ontwikkeling en Duurzaamheid
Marieke van Doorninck gevraagd
om het eerste exemplaar van de
geheel vernieuwde Wandelgids
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Toespraak opening tuinseizoen
in het jubileumjaar 2022

door zeven (tuin)parken in ontvangst
te nemen. We nodigden haar uit,
omdat zij het voorwoord voor
deze gids schreef. Maar ook
omdat zij past in een linke rij van
stadspolitici die steeds opkwamen
voor de volkstuinparken.
Ons Buiten werd honderd jaar
geleden opgericht door Jan
Vroegop, een politieman en
volkstuinder die zelf graag de
touwtjes in handen hield. Zo
richtte hij al in 1917 de Bond van
Huurders van Volkstuinen op. Zelf
tuinierde hij toen op een van de
allereerste volkstuinparken: Nieuw

Amsterdam, waar hij ook in het
bestuur zat. Toen de particuliere
eigenaar van de grond van dit
tuinpark in 1922 besloot tot een
drastische huurverhoging, was
het tijd voor actie. Tijdens een
vergadering in café de Harmonie
- die bepaald niet harmonieus
verliep - besloot Jan Vroegop om

Nieuw Amsterdam op te hefen,
omdat de verhuurder vasthield aan
zijn huurverhogingseis. Speelde Jan
Vroegop hoog spel? Waarschijnlijk
was hij al met de gemeente in
gesprek over een nieuwe locatie
en niet veel later kon Ons Buiten
worden opgericht, omdat het
gemeentebestuur een nieuw
terrein bij de Slatuinen beschikbaar
had gesteld.
Al na vijf jaar moest Ons Buiten
daar wegens stadsuitbreiding
vertrekken. Opnieuw kon Jan
Vroegop rekenen op steun van het
gemeentebestuur dat een nieuw
terrein beschikbaar stelde. Twee
mannen speelden daarin een
belangrijke rol: Generaal Ophorst
en Van der Masch Spakler, naar
wie twee lanen op het huidige Ons
Buiten zijn vernoemd. De eerste
veertig jaar zat Ons Buiten hier
veilig en met 750 tuinen was het
een enorm groot park, ver buiten
het centrum, maar zowel voor
als na de oorlog kwamen er op
zondagen al veel Amsterdammers
naar de Oeverlanden, waarbij ze

ook door Ons Buiten wandelden.
In kranten uit de jaren dertig vind
je al enthousiaste verhalen van die
bezoekers.
In 1946 overleed Jan Vroegop, maar
zijn strijdbaarheid en ‘wij-laten-onsniet-van-de-kaart-vegen-mentaliteit’
was inmiddels in de genen van
de Ons Buitentuinders gaan
zitten. Dat kwam goed uit, want
de vooruitgang was niet tegen te
houden. Het begon toen er in 1967
een nieuwe snelweg naar Schiphol
en Den Haag werd aangelegd: Ons
Buiten verloor toen 300 tuinen.
Voor de gedupeerde tuinders
kwam er wel een nieuw tuinpark:
Lissabon.
In 1985 waren er plannen voor
grootschalige bebouwing van de
Oeverlanden inclusief Ons Buiten.
Vooral raadslid Clovis Knoop
Koopmans bepleitte behoud
van de bijzondere lora en fauna
in dit gebied en van de mooie
volkstuinen, waardoor de plannen
van tafel verdwenen.
Aan het begin van deze eeuw
waren er opnieuw plannen voor
woningbouw, nu voor de gehele
noordelijke Oeverlanden. Nu
hadden we evenwel bondgenoten
in de strijd. Toen de plannen in
de raad besproken werden, zat er
een linke groep tuinders samen
met leden van Vereniging De
Oeverlanden Blijven! op de publieke
tribune, waar de sfeer al even
opgewonden was als in 1922 in café
De Harmonie. En dat had efect: de
wethouder trok zijn plannen terug.
Tot 2016 konden de tuinders
zich opgelucht op het tuinieren
storten, maar toen staken
nieuwe bedreigingen de kop
op. Eerst waren er in dat jaar
plannen voor woningbouw op zes
volkstuinparken. Dit liep voor Ons
Buiten en Amstelglorie gelukkig
goed af. Ten minste de naam van
raadslid Jorrit Nuijens mag hierbij
genoemd worden.
Nauwelijks bekomen van die schrik
hoorden we echter van nieuwe,
nogal geheimzinnige plannen. Die
bevielen ons helemaal niet en toen
we hoorden dat er interventies
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te verwachten waren waartegen
wij zeker zouden protesteren,
schreven we samen met andere
verontruste Oeverlanders een
brandbrief en nu komt Marieke
van Doorninck in beeld. Zij
besloot een nieuwe ambtelijke
projectgroep in het leven te
roepen waar de betrokkenen
uit de noordelijke Oeverlanden
in moesten participeren en dat
pakte veel beter uit. Nog midden
in dit project wachtte een nieuwe

fauna kunnen zorgen. Door de
doortastendheid van Marieke is er
in december toch een heel andere
volkstuinennota door de raad
goedgekeurd.
Beste Marieke; onze wachtlijst
groeit ieder jaar. In de afgelopen
honderd jaar hebben twee
wereldoorlogen, de crisisjaren
dertig, maar recentelijk ook de
inanciële crisisjaren alsook de
coronacrisisjaren bewezen hoe
belangrijk volkstuinen zijn voor
stedelingen met bescheidener
inkomens. Amsterdam moet meer
huizen bouwen. Toch hopen we
dat er ergens nog een terrein
gevonden kan worden voor een
nieuw volkstuinpark. Volgens ons
mag daar zeker een Marieke van
Doornincklaantje doorheen lopen.
Ons Buiten – 3 april 2022
Daarna liepen we verder naar het
grote veld. Voor de bibliotheek
werd er een bankje onthuld.
Die bank is er mede dankzij Hennie
Kamsteeg gekomen. Hennie heeft
lange tijd op ons tuinpark een
huisje met tuin gehad. Toen zij
haar huisje verkocht, heeft ze de
opbrengst van de verkoop als gift
aan het park geschonken. Van dit
geld heeft het park een bankje
kunnen kopen.

bedreiging: behalve een forse
huurverhoging moesten alle
Amsterdamse volkstuinparken
een link deel van hun terreinen
inleveren. We zijn hier aan het Jan
Vroegopplein, dat dan niet meer
van ons zou zijn geweest, maar
ook onze bijzondere wandeltuin
zouden we dan kwijt geraakt
zijn. Nu worden deze algemene
gedeelten al 95 jaar liefdevol
onderhouden door de tuinders,
die daarmee de humuslaag van
onze vereniging vormen. Dat geldt
ook voor de andere Amsterdamse
volkstuinparken en we zijn blij dat
bezoekers die met de vernieuwde
wandelgids door de parken in
Nieuw-West zullen dwalen zelf
kunnen ervaren hoe tuinders
samen voor bijzondere lora en

6 | JUNI 2022

Eén van onze tuinders heeft
de tekening ontworpen en een
groep crea’s heeft deze met
engelengeduld gemozaïekt. Vanaf
juni 2021 heeft de groep in het
diepste geheim twee avonden per
week aan het bankje gewerkt. Zelfs
in de winter, in de loods, in de kou
achter een zeil met een kacheltje
erbij werd er doorgewerkt. Daarna
werd er overdag aan gewerkt en
begin maart was het kunstwerk af.
Bij de kantine werd de vlag
gehesen. Vervolgens gingen we met
z’n allen de mooi versierde zaal in.
Voor Ons Buiten bracht Marieke
van Doorninck een bijzonder
cadeau mee. Bij de uitreiking
daarvan sprak zij onderstaande
feestrede uit.

Beste tuinders,
Ons Buiten bestaat dit jaar honderd
jaar. Het is een van de oudste
en allergrootste tuinparken van
Amsterdam. Die ouderdom heeft er
niet toe geleid dat jullie stil zijn blijven
staan. In deze toespraak wil ik vooral
vertellen hoe jullie als tuinders met de
tijd zijn meegegaan en wat dit betreft
zelfs koploper genoemd kunnen
worden. Tegelijkertijd zijn daarbij
goede tradities bewaard gebleven.

insectenhotels, van bijenkasten
(er is hier een eigen imkerij). Ook
voor vleermuizen zijn er kasten
opgehangen. Dan hebben jullie een
prachtig, klein arboretum en in de
nu net uitgekomen herdruk van
de Wandelgids door zeven (tuin)
parken staat ook een route langs
de bomen van dit arboretum, zodat
wandelaars kunnen zien welke
prachtige bomen hier staan. Ons
Buiten is daarom een heerlijk park

Marieke van Doorninck

Er zijn twee dingen waarin Ons
Buiten volgens mij echt een voorbeeld
is voor andere tuinen; een echte
koploper. In de eerste plaats zijn
jullie al in 1994 begonnen met
natuurlijk tuinieren, wat betekent:
geen gif en geen kunstmest
gebruiken. Al in 2000 kregen
jullie van het Algemeen Verbond
van Volkstuindersverenigingen in
Nederland het keurmerk Natuurlijk
Tuinieren. In 2009 behaalden jullie
het hoogste aantal van vier stippen
op het lieveheersbeestje van dit
keurmerk. In datzelfde jaar kregen
jullie voor het natuurlijk tuinieren ook
het internationale diploma van de
Europese Koepel van volkstuinders.
Ons Buiten is daardoor echt een
biologische parel; een plek waar we
de ecologie van Amsterdam hoog
kunnen houden en dat doen jullie
op heel veel verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door de plaatsing
van nestkastjes voor vogels, van

voor mensen om hier te tuinieren en
om hier van de rust en het groen te
genieten.
Inmiddels zijn jullie steeds beter
geworden in het natuurbeheer.
Jullie zijn dus niet op jullie lauweren
blijven rusten, denkend: Nou, wij
zijn de besten en dat blijven we dan
wel. In 2017 behaalden jullie bij
de herkeuring voor het keurmerk
Natuurlijk Tuinieren 96 van de 100
punten en Hanneke zei net tegen
mij: ‘Ja, wij proberen er nog steeds
wel puntjes bij te halen, hoor.’ Dus
ik merk dat Ons Buiten ernaar blijft
streven om echt groen te zijn, groen
te blijven en daarin ook met de tijd
mee te gaan.
Er is ook een ander punt waarin
jullie echt koploper zijn. Jullie zorgen
ervoor dat Ons Buiten een heerlijk
tuincomplex is voor de mensen die
hier een tuin hebben; voor kinderen
om hier te spelen en voor ouderen,
voor wie de sociale contacten

Hennie Kamsteeg en Hanneke Weber
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belangrijk zijn. Maar het is niet alleen
een heerlijke plek voor de tuinders.
Jullie zijn echt een open tuin voor
Amsterdammers en dat is in een stad
waarin steeds meer gebouwd wordt
belangrijk. De gemeente zorgt ervoor
dat het groen om de groeiende stad
heen groen kan blijven. Dat is dan
wel passen en meten en dan is het
heerlijk, dat meer Amsterdammers
gebruik kunnen maken van prachtige
parels als deze. Jullie zorgen daar op
heel veel manieren al voor. De hekken
zijn open, en dat betekent ook echt
open. Mensen zijn hier in de zomer
en winter gewoon altijd welkom.
De kantine is voor iedereen open;
niet alleen voor de tuinders, maar
ook voor Amsterdammers die hier
wandelen, die hier even langskomen,
die op bezoek zijn: zij maken hier
ook gebruik van. De speeltuin is er
voor de Ons Buitenkinderen én voor
andere kleine kinderen. Hanneke
vertelde mij dat er ook regelmatig
schoolklassen naar Ons Buiten
komen om hier met hun kinderen te
spelen. Zij kunnen ook een bezoekje
brengen aan het kabouterbos, dat

nog niet zo lang geleden gemaakt
is. Dat kabouterbos is, zeg maar,
de opvangplek voor de verlaten
tuinkabouters die hier een prachtig
eigen onderkomen hebben gekregen
en het bezorgt kinderen natuurlijk
een groot plezier.
Daarnaast hebben jullie de jaarlijkse
Open Dag TuinKunst, waarvoor
steeds meer mensen uitgenodigd
worden die kennis kunnen komen
maken met het tuinpark, of aspiranttuinder kunnen worden of kunnen
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bedenken dat zij later ooit tuinder
kunnen worden. Nu weten wij
inderdaad, Hanneke, je zei dat al, dat
er inmiddels heel veel stadsbewoners
zijn die heel graag een volkstuin
willen hebben. Jullie laten ze
kennismaken met het volkstuinieren
en vertellen wat het inhoudt om lid te
zijn van een volkstuinvereniging.
Het betekent voor de stad Amsterdam
echt heel erg veel dat jullie de
deuren zo duidelijk openzetten
voor alle Amsterdammers. Daar is
de gemeente jullie heel dankbaar
voor. En ik denk dat jullie een
voorbeeld zijn voor tuinders van
andere tuinparken aan wie wij ook
vragen om hun openingstijden te
verruimen. Wij raden hun aan: ‘Ga
eens kijken bij Ons Buiten en een
paar andere tuinparken die ook veel
bezoekers ontvangen, want het is niet
zo eng om mensen uit te nodigen.
Het is misschien juist heel erg leuk
als steeds meer mensen van de
tuinparken kunnen genieten.’
Ik had het er in het begin van
mijn toespraak al over: jullie zijn
koplopers. Jullie gaan echt met de tijd
mee, maar dat betekent niet dat jullie
tradities daardoor niet in ere houden.
Jullie zijn ook echt een park van heel
veel tradities. Dat zijn vooral de vele
activiteiten die elk jaar weer worden
georganiseerd door het bestuur, door
de Jeugd-en-ontspanningscommissie
JOC en al die vrijwilligers op de
tuin. Ja, al het werk dat jullie doen
rondom natuurbeheer, rondom een
open tuinpark zijn voor bezoekers,
rondom alle evenementen; dat is
allemaal vrijwilligerswerk. Hierdoor
is Ons Buiten bijna een heel bedrijf
dat gewoon door vrijwilligers gerund
wordt; dat is echt geweldig.
Elk jaar Sinterklaas, elk jaar
kerstbloemschikken, elk jaar
kerstklaverjassen, elk jaar paaseitjes
zoeken, elk jaar pinksterkamp en het
motorweekend voor de mannen, elk
jaar het zomervakantieprogramma
met allerlei leuke activiteiten voor
jong en oud, de familiedag met de
lampionnenoptocht, de herfstfair.
Enkele tradities zijn in de loop
van de jaren verdwenen. Ik denk
zelf dat het heel jammer is dat de

dameswinkelbustour is opgeheven en
ook het bloemencorso is er niet meer.
Maar het lijkt erop alsof er dit jaar
misschien wel een nieuwe traditie
geboren is: de nieuwjaarsduik in de
Nieuwe Meer: hartstikke goed.
Jullie zijn een klein dorp binnen de
grote stad en dat runnen jullie met
elkaar en voor elkaar en dat doen
jullie heel goed.
Daarom is Amsterdam, en met name
het college van burgemeester en
wethouders, jullie heel erkentelijk
voor wat jullie gedaan hebben
en nog steeds doen voor de stad
en zijn bewoners. Wij zijn jullie
erkentelijk voor jullie bijdrage aan de
leefbaarheid en de duurzaamheid,
maar ook voor jullie bijdrage aan
het sociale cement van onze stad en
die erkentelijkheid willen wij laten
blijken door ter gelegenheid van het
honderdjarige bestaan aan jullie
de Jubileumpenning van de stad
Amsterdam uit te reiken.
Hanneke, van harte gefeliciteerd en
maak er een prachtig jubileumjaar
van.

Als klap op de vuurpijl kregen we
dus de Jubileumpenning van de
stad Amsterdam aangeboden
als blijk van waardering voor de
vereniging Ons Buiten. Er volgt ook
nog een oorkonde.
Na de oiciële opening werden we
getrakteerd op bubbels en gebakjes
(weer allemaal uitstekend verzorgd)
en werd het gezellig druk in de
kantine. Vanaf 14.00 werden vanuit
de zaal de goody bags uitgedeeld
aan alle tuinders.
Een superleuke verrassing die
mogelijk is gemaakt door de
jubileumcommissie. Deze tas
bevatte een heerlijk potje honing
van onze eigen imker, een pen
met kruiden die je kunt zaaien,
zonnebloemzaadjes waaraan een
wedstrijd is verbonden. Degene
met de mooiste zonnebloem (niet
de grootste) wint de wedstrijd.
Ook zat er een kleurplaat in en
voetencrème, veel complimentjes,
een waxinelichtje, een theezakje en
kortingsbonnen.
Al met al een leuk aandenken aan
het jubileumjaar in een mooie tas
met jubileumlogo.
Daarna was het feest voor alle
tuinders. AT5, de nieuwszender van
Amsterdam, deed ook nog verslag.
Ans Kiers werd geïnterviewd. Zij is
een van de oudste tuinders en kon
veel over de geschiedenis van ons
park vertellen.
Hanneke Weber werd ook
geïnterviewd en zij vertelde dat ons
park zo mooi is en sociaal: alles
wordt gedaan door vrijwilligers. Wij
laten mensen ook niet in de steek:
bij ouderdom of ziekte van tuinders
wordt er zo veel mogelijk geholpen,
bijvoorbeeld slootjes baggeren of
heggen snoeien. Alles wordt netjes
gehouden, zodat iedereen van zijn
tuintje kan blijven genieten.
Tot ongeveer 17.00 hebben we
genoten van deze prachtige
jubileumdag.
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BINNEN

IN ONS BUITEN

Tekst en beeld: BABS HOGENKAMP

In dit jubileumnummer nemen we een kijkje in het
huisje en de tuin van Lily van de Velde, Johannalaan 36.
Lily ontvangt me in haar zelf ontworpen huisje met koffie
en een heerlijke éclair naar eigen ontwerp. Dit is een Frans/
Vlaams gebakje met veel slag- en banketbakkersroom,
‘normaal’ in een soes, maar voor de gelegenheid in een glas.
Zeker zo lekker!
10 | JUNI 2022

Ik wilde heel graag
een huisje ontwerpen,
en kon dus meteen
aan de slag. Een goed
bouwbedrijf zette
in één week mijn
ontwerp om in een
prachtig huisje.

‘Ik ben geboren in Amsterdam,
getogen in Luxemburg, en zat
op kostschool in Nederland,’
begint Lily haar verhaal.
‘Zoals veel jongeren had ik
vervolgens geen idee welke
studie ik wilde volgen. Via
via kwam ik bij de Rietveld
Kunstacademie terecht. En ik
werd aangenomen, richting
mode/vormgeving.
Daarna volgden er 1001
beroepen op diverse plekken
in verschillende landen. Ik
vind het heerlijk om te reizen
en verschillende landen en

culturen te zien. In mijn huis en
tuin is dat zichtbaar. Prachtige
met vogels geborduurde
kledingstukken uit Guatemala,
uit Afrika een reiger gemaakt
van een stuk drijfhout.
Maar na een aantal jaren
trok Nederland me wel
weer, dus via Washington en
nog wat tussenstops kon ik
uiteindelijk bij de gemeente
Amsterdam aan de slag als
loopbaanadviseur voor de
afdeling Werk en Inkomen.
Daar heb ik met veel plezier
jaren gewerkt.
De stad is natuurlijk heerlijk,
maar een tuin of een buiten
had ik niet. Dus toen heb ik me
ingeschreven bij Ons Buiten
en begon het wachten op het
juiste huisje.

Dit kocht Lily, zonder huisje erop

Lily naast zelfontworpen huisje

In die jaren kwam er ook af en
toe in de winter een huisje in
de aanbieding. Ik trof het. De
aanbieding die ik zag, betrof
een tuin zonder huisje. Het
huisje bleek een sloophuisje
en de vorige koper had het
al gesloopt en opgeruimd.
Ik wilde heel graag een
huisje ontwerpen, en kon
dus meteen aan de slag. Op
24 december 2005 zette ik
mijn handtekening onder het
overdrachtscontract.
Het braakliggend stuk grond
gaf mij de gelegenheid om
meteen te starten met het
ontwerpen en de planning. Met
een eigen ontwerp kun je breed
denken, de beperkingen komen
daarna... Ik had slechts één
harde eis: uitzicht vanuit alle
hoeken van de kamer en vanuit
bed.
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Het ontwerp kwam er en de
bouw kon beginnen. Een goed
bouwbedrijf zette in één
week mijn ontwerp om in een
prachtig huisje. Weliswaar
casco, maar het begin was er.
Vervolgens braken er maanden
aan van isoleren, leidingen
trekken, riolering ingraven et
cetera.
Daarna werd het tijd om het in
te richten. Dat was nog steeds
heel veel werk, erg tijdrovend,
maar zo ontzettend leuk om
te doen. Ik heb altijd veel
ideeën en een grote fantasie
en ben daarbij erg creatief.
Als enthousiaste morgenster
(iemand die op straat spullen
vindt, BH) heb ik de leukste
vondsten gedaan die ik nu in
het huisje kwijt kon. Langzaam
maar zeker creëerde ik mijn
droomhuisje en een heerlijke
tuin.
Ik hoop hier dan ook nog heel
veel gelukkige jaren te hebben,
zittend en genietend onder de
prachtige blauwe regen. En veel
te lezen en te tekenen voor
onder andere de glossy en de
jaarkalender.’
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IN DEZE RUBRIEK
DOEN WE VERSLAG
VAN BESTE OF
BIJZONDERE
WERKBEURTERVARINGEN
IN WOORD
EN BEELD

MIJN BESTE BEURT
Tekst & beeld: ARIEN DE JONG

Sameera is om kwart over twaalf nog enthousiast
bezig met haar tuinbeurt. Ze houdt niet van half
werk en wil het afmaken. En zeker deze beurt,
want het is één van de leukste klussen ooit,
vertelt ze stralend.

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

‘Ik word hier helemaal blij van. Vanmorgen
mocht ik eerst bloemzaden uitkiezen om deze
twee nieuwe perkjes op het middenveld mee te
vullen. Ik dacht eerst vooral aan de bestuivers,
de bijen en de vlinders, maar daarna ook aan de
mensen die hiervan gaan genieten. Mijn keuze
viel op zakjes met verschillende mengsels en
kleurencombinaties, maar ook op wat bloemen
die ik niet kende om uit te proberen, zoals wilde
afrikaantjes en Chinees ridderspoor.
Eerst heb ik er nieuwe, schone biologische aarde
op gelegd en dat toen link los geharkt. Nu ben ik
de laatste zaadjes erin aan het leggen. Ik bedek
ze goed, want ik hoop dat ze allemaal uitkomen.
Straks komt Carla om het geheel te besproeien. En
dan wordt het spannend. Ik ga minimaal één keer
per week kijken om te zien wat er groeit en bloeit
en hoe mooi het wordt.’

Chinees ridderspoor
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KOOK
Kunst
Tekst en illustraties:
LILY VAN DE VELDE

Het tuinseizoen van 2022 is inmiddels
al lang en breed begonnen. De eerste
feestelijkheden zijn achter de rug.
Tegen de tijd dat deze glossy bij
iedereen op de mat ligt, hebben we
ook al van een extra feestelijke editie
van TuinKunst kunnen genieten. Maar
de échte feestweek hebben we nog
voor de boeg, begin augustus.
Dus deze keer: niet koken, niet bakken,
braden of grillen, maar drank maken!
Géén drankje dat méér feest uitstraalt
dan een cocktail. Nou ja, punch doet
het ook goed en een mocktail kan de
sfeer ook verhogen...
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Een cocktail is een mengsel van
minimaal drie ingrediënten waarvan
er twee drinkbaar moeten zijn en één
alcohol moet bevatten. Kenmerkend
voor cocktails is dat er vaak met
prachtige kleuren wordt gewerkt en
dat ze soms ook nog uitbundig versierd
worden met fruit of kleurige rietjes.
Het woord cocktail zou zijn afgeleid
van ‘coctel’, een Maya-woord voor
gefermenteerde
vruchtensappen.
Het werd in de 16de eeuw door
Spanjaarden aangetrofen in Yucatan
(in het huidige Mexico). Ze namen het
concept mee naar Europa, waar het
later in het Engels verbasterd is tot
cocktail.

Punch
1 grote watermeloen
1 les prosecco
of cava
200 gr aardbeien
100 gr blauwe bessen
100 gr frambozen
50 ml wodka
1 bosje munt

• Snijd van de bovenkant van de
watermeloen een dekseltje af. Haal het
vruchtvlees eruit en doe dit in een kom.
Haal er aan de onderkant ook een plakje
af, zodat de watermeloen blijft staan. Hol
de watermeloen verder uit, maar zorg voor
voldoende dikte: je moet straks de drank erin
kunnen gieten, maar het moet er ook niet
uitlopen. De zwarte pitten verwijderen en
vruchtvlees klein snijden.
• Voeg de blauwe bessen, frambozen en de
verse aardbeien (zonder kroontje) toe aan
sap en vruchtvlees van de watermeloen.
Voeg wodka toe en mix tot een punch.
• Voeg de ijsklontjes toe aan de punch.
Je kunt bijvoorbeeld ook bevroren blauwe
bessen of frambozen nemen, als dat
makkelijker is op de tuin.
• Maak de prosecco of cava voorzichtig open
en voeg deze toe aan de punch. Even roeren
en serveer de punch.
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REPORTAGE | EEN ALV MET EEN ORANJE TINTJE

Onze Henk benoemd tot

Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

Tekst: HANNEKE WEBER
Beeld: CARLA KRISTEL

De cijfers waren klaar, gecontroleerd en nog eens gecheckt.
Voor de notulen gold hetzelfde. De uitnodiging was keurig
op tijd de deur uit. Presentielijsten, machtigingsformulieren,
consumptiebonnen, de hele riedel was voorbereid, de zaal
werd van klaverjasruimte weer omgetoverd naar alv-zaal:
we konden van start met de algemene ledenvergadering.
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Nou hebben we sinds een paar
jaar een agendapuntje waarbij
een tuinder speciaal genoemd
en geroemd wordt voor zijn
of haar inzet. We zetten die
persoon dan even in ’t zonnetje.
Daarmee tonen we als bestuur
onze waardering voor die
tuinders die vele stappen meer
zetten voor Ons Buiten dan de
verplichte uren en met wie we
zo ontzettend blij zijn. Omdat
we in ons jubileumjaar alles een
beetje anders en feestelijk willen
doen, hadden we ook grootse
plannen met het zonnetje.
Daar ging echter iets meer
voorbereiding aan vooraf en
geduld en zwijgzaamheid dan
andere jaren.
Er waren al eens tuinders
geweest die aangaven dat
er iemand een lintje zou
verdienen. Nou, dat vonden
wij ook! Dus daar gingen we
achteraan: aanvraag indienen
met motivatiebrief, wachten
op goedkeuring. Die kwam,
dus nog twee motivatiebrieven
en een lijvig vragenformulier
ingevuld en weer gewacht.
Na goedkeuring ging de
aanvraag een stapje verder en
moest er weer naar gekeken
worden en weer werd het
wachten.
Nou dien je zo’n aanvraag
in bij de gemeente waarbij
iemand is ingeschreven. In dit
geval vond ik dat niet kloppen.
Immers, we hadden het hier
over een geboren en getogen
Amsterdammer van een rasecht
Amsterdams tuinpark. En dan
zou eventueel een ambtenaar

uit de Haarlemmermeer iets
moeten vertellen? Dat voelde
scheef! Dus vele telefoontjes
later begreep de mevrouw van
gemeente Haarlemmermeer
dat het inderdaad anders moest.
De aanvraag werd vervolgens

voorgelegd aan gemeente
Amsterdam en jubel en juich:
Amsterdam ging ook akkoord.
Op naar de provincie, alwaar

wederom het doopceel werd
gelicht en de motivaties werden
bekeken. Ook dit liep na enig
wachten soepeltjes door.
Toen resteerde de kanselarij
en viel al het wachten in het
niet: ons echte geduld werd
op de proef gesteld. Eindelijk,
op 26 april 2022 kwam het
verlossende telefoontje:
Henk van der Raaij krijgt een
lintje en niemand minder dan
de locoburgemeester van
Amsterdam zou het komen
opspelden. Naarstig overleg
met de assistent, want ze
zou die dag helemaal niet in
Amsterdam zijn. Maar na wat
geschuif in de agenda zou het
moeten lukken. Aan ons de
taak de ledenvergadering zo in
te delen dat alles naadloos zou
aansluiten en ervoor te zorgen
dat er een lessenaar zou staan
voor de toespraak. Er werd nogal
vreemd naar me gekeken toen
ik om een lessenaar vroeg, maar
deze werd natuurlijk meteen
geregeld! De Thalys lag echter
wel een beetje dwars - er was
vertraging. En zo zaten we
gezellig met elkaar een poosje
een uitgebreide rondvraag
te behandelen, terwijl ik
ondertussen mijn telefoon
goed in de gaten hield. Daar
kwam het appje binnen:
het bezoek was gearriveerd
met een super goody bag!
De rest hebt u kunnen
meemaken, wat een feest!
Gefeliciteerd Henk! Het is je van
harte gegund en we zijn nog
trotser op je!
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GROENTJES
GROENTJES
RIAN KNOP

BLOEMEN KUN JE ETEN!
Je weet het hè, het is feest op
Ons Buiten. En wat doen we als
het feest is? Juist: taart bakken!
Omdat wij van tuinieren houden,
maken we een taart met eetbare
bloemen. Want bloemen zijn niet
alleen mooi om naar te kijken,
heel veel soorten bloemen zijn
ook eetbaar en een prachtig,
kleurige versiering voor op je
taart.
Welke bloemen heb jij in je tuin
staan? Hieronder zie je wat
voorbeelden van bloemen die
je kunt eten. Er zijn er nog veel
meer! Zorg er wel voor dat je ze
zelf hebt gekweekt of dat je ze bij
een biologische bloemenwinkel
koopt. Bloemen die met gif zijn
bespoten, kun je niet eten! Je zou
ze ook hier kunnen bestellen:
www.eetbarebloemenshop.nl

Dit zijn korenbloemen:

Hieronder
staan goudsbloemen, je kunt er
ook een zalfje van maken.

Hier zie je viooltjes. De andere
kleuren en soorten viooltjes kun je
ook eten.

Deze ken je vast, het zijn
paardenbloemen:

De bekendste eetbare bloem is
de Oost-Indische kers. Je herkent
ze aan de mooie oranjerode
kleur en een zoete, peperachtige
smaak. Alles is eetbaar: de
blaadjes, de bloemetjes en zelfs
de uitgebloeide bloemen.
Maar wist je dat ook de bloemen
hiernaast eetbaar zijn?
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En dit zijn dahlia’s:

Waar smaken de bloemen naar?
• Dragon-afrikaantje: kleine
gele, ijne blaadjes met zoete
dragongeur én -smaak
• Bergamot: de bloemen hebben
een citrusaroma, van de blaadjes
wordt earlgreythee gemaakt
• Damastbloem: de jonge blaadjes
smaken naar waterkers
• Goudsbloem: de bloempjes
hebben een kruidige, wat
peperachtige smaak
• Fuchsia: de blaadjes hebben
een beetje een appelsmaak
• Witte dovenetel: deze smaakt
lekker naar honing
Je kunt ook bloemetjes invriezen
als je zelf ijsblokjes maakt, dat
ziet er heel mooi uit.

En nu bakken!

Genoeg gepraat over
bloemen, we gaan
bakken: het is feest!
Ingrediënten voor een gezonde en
bloemige feesttaart
Voor de knapperige bodem:
• 225 gram amandelen
• 1/2 kop zonnebloempitten
• 2 eetlepel hennepzaad
• 12 verse dadels, zonder pit
• 2 eetlepels kokosolie
• 1 theelepel zeezout

• Blend de noten en zaden in
een blender of keukenmachine
gedurende 1 minuut.
• Voeg daarna de dadels,
kokosolie en zeezout toe.

Topping

• Doe de frambozen, het
limoensap en de zaden van
de granaatappel in een blender en
mix tot een dikke prut.
• Giet de topping boven op de
cashewvulling en plaats de taart
opnieuw 30 minuten in de vriezer.
HET FEEST KAN BEGINNEN!
Haal de taart 30 minuten voor het
serveren uit de vriezer. Werk de
taart af met verse, biologische
bloemen naar keuze.
Bron: www.greenkitchenstories.
com

Voor de vulling:

• 1 ½ kopje rauwe cashewnoten
(deze moet je 2 uur weken in een
bakje water)
• 2 biologische citroenen, sap en
zeste
• 1 theelepel vanillepoeder of 1/2
vanillestokje
• 1/3 kop (0,8 dl) gesmolten
kokosolie
• 1/3 kop (0,8 dl) honing of
agavesiroop
• 1 eetlepel rozenbottelpoeder
(hoeft niet, maar is wel erg lekker)

in de blender.
• Giet de vulling over de korst en
zet dit ongeveer 30 minuten in de
vriezer.

• Doe dit in een taartvorm die je
bekleed hebt met bakpapier. De
randen moeten ook bakpapier
hebben!
• Bewaar in de koelkast.
Vulling

• Verwarm de kokosolie en honing
in een kleine steelpan op een laag
vuurtje. Vraag hulp!
• Blend ondertussen de geweekte
cashewnoten, het citroensap en
zeste, vanillepoeder (of stok),
kokosolie, honing en rozenbottel

Voor de topping:

• 2 middelgrote granaatappels
(zaden)
• 1/3 kop (0,8 dl) bevroren
frambozen
• sap van een halve limoen

KINDERPORTRET
Voornaam: Gabriëlla
Leeftijd: 15 jaar
Groep: Derde klas
middelbare school
Lievelingsspel:
30 seconden
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Lievelingsdier:
Hond

Lievelingsplek
op de tuin:
De kantine
Hobby’s:
Musical - zingen,
dansen, acteren
Dit koop ik in de
kantine:
Ben & Jerry’s-ijsje
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Tuintips
ASTRID MOL

Zomerklusjes
Op uw plaatsen, af:
• Pluk bij kuipplanten de dode
bloemen weg. Dan bloeien
ze langer door. Hangen de
bloemen er slapjes bij na een
warme dag? Zet de pot een uurtje
in een emmer water, zodat de kluit
zich kan volzuigen.
• Rozen bijmesten voor een
tweede bloei. Snoei eerst de
ranken een stukje terug en haal
uitgebloeide rozen weg.
• Hagen en vaste planten
bijmesten na een warme periode.
Kuip- en potplanten hebben
wekelijks (vloeibare) mest en
dagelijks water nodig.
• Zolang je bloeiers als pronkerwt
(Lathyrus) blijft knippen, gaan
deze
eenjarigen
door
met
bloemen maken. Knip vroeg in juli
uitgebloeide vaste planten terug
zodat ze nieuwe bloemknoppen
kunnen vormen.
• De blauweregen (Wisteria)
heeft twee snoeibeurten per
jaar nodig, in het
vroege
voorjaar
en ’s zomers na de
bloei. Dan knip je
de lange zijtakken
tot ongeveer 40
centimeter terug.
•
Controleer
of
de planten bladluis
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hebben. Spuit ze weg met een
harde waterstraal. Plaats teentjes
knoflook rondom de planten,
want luizen hebben een hekel aan
sterke geuren. Plant ook lavendel,
salie en uien tussen de planten; dit
werkt luizenwerend. Of maak een
oorwormpot. Kijk verderop hoe je
die maakt.
• Zaai in juli bladgroenten in
je moestuin om in augustus
te kunnen oogsten. Denk aan
andijvie, pluksla, postelein, paksoi,
Chinese kool, spinazie, rucola en
tuinkers. Dun eerder geplante
zaailingen uit, zodat ze de ruimte
krijgen om te groeien.
• Fruit oogsten in je eigen tuin
kan bijna de hele zomer. Vooral
kleinfruit zoals bessen, frambozen
en aardbeien oogst je aan het begin
tot halverwege de zomer. In juli en
augustus kun je genieten van je de
kersen- en pruimenoogst.

Bladluis

Natte voeten tijdens de
vakantie
Ga je op vakantie? En zijn
de
buren
ook
weg?
Dan
kun je heel eenvoudig een
bewateringssysteem
voor
de
potplanten maken. Zet de potten
dicht bij elkaar, maak een sliert

van dik katoen (lont) of een in
elkaar gedraaide strook van een
oud laken. Hang het begin van
de sliert in een regenton of een
bak gevuld met water en draai de
vochtige sliert over de aarde in de
plantenpotten. Je kunt ook pinnen
met daarin de lont in de aarde
steken die de plant druppelsgewijs
bewateren. Nog een idee: vul een
petfles met water, maak een klein
gaatje in de dop en zet de fles
ondersteboven in de aarde. Zo
houden je planten het een tijdje
uit.

nectar en pollen voor vlinders,
hommels en bijen. Bekende
weefplanten zijn beemdkroon
(Knautia macedonica), dropplant
(Agastache),
ooievaarsbek
(Geranium),
Zeeuws
knoopje
(Astrantia) en kattenkruid (Nepeta).
Topper onder de weefplanten is
de ijzerhard (Verbena bonariensis)
met lila-paarse bloemschermpjes
op lange, stevige stelen.

Weefplanten tegen onkruid
Weefplanten zijn planten die de
verschillende delen in een border
aan elkaar ‘weven’, doordat ze

Anemonopsis macrophylla

Sprookje in de schaduw

Beemdkroon

weinig blad en lange bloemstelen
hebben. Ze maken van de border
één groot bloemenboeket. Als
de border is dichtgegroeid, krijgt
onkruid geen kans meer. Maar ook
belangrijk: weefplanten hebben

Heb
je
een
doods
schaduwstukje
in
de
tuin, plant daar dan de
Anemonopsis macrophylla.
De
betoverend
mooie,
witte, wasachtige bloemen
hangen aan dunne steeltjes
en
zorgen
voor
een
sprookjesachtige sfeer.
Het is een langzaam
groeiende plant, maar
zeer het wachten
waard.
Hij
wordt
50
centimeter
hoog
en
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bloeit in juli/augustus. Hij staat
graag in diepe schaduw waar geen
zon komt en het liefst op een niet
al te winderige plek.

judaspenning
(Lunaria), muurbloem
(Erysimum cheiri) en teunisbloem
(Oenothera). Zodra ze na het

Dahlia’s

Dahlia’s in de pot
Wil je dahlia’s, maar vind je dat
opgraven en schoonmaken in
het najaar gedoe? Koop ze dan in
pot en graaf ze met pot en al in.
Handig, want na de bloei zet je
de pot inclusief knol binnen om
te overwinteren. Zorg er dan wel
voor dat de aarde in de pot goed
droog is. Bij ingegraven potten
moet je de hele zomer goed
opletten of de potkluit vochtig is.
Gebruik dus grote potten
met voldoende grond om
uitdroging te voorkomen.
Dahlia’s hebben graag
natte voeten, zeker als ze
in bloei staan.

Tweede leven
Het zaad van tweejarigen
kun je na de bloei direct
weer opkweken.
Grote kans van slagen
heb je met stokroos
(Alcea rosea),
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Stokroos

ontkiemen twee paar blaadjes
hebben gevormd, kun je ze in
potjes verder laten groeien. Zet ze
op een schaduwrijke plek en geef
regelmatig water. In september kun
je ze al uitplanten. Zie je zaailingen
rondom de moederplanten? Die
kun je nu al voorzichtig verhuizen
naar een geschikt plekje. Ze
vormen dit jaar alleen blad, maar
volgend jaar staan ze in bloei.

Lekkerste tomaten

Tomaten

Basilicum

Wil je een mediterraan gevoel op
je terras? Zet dan tomatenplanten
in potten. Neem een pot die groot
genoeg is: reken op 20 liter per
plant. Je kunt elk soort tomaat
gebruiken,
maar
compacte
struiktomaatjes hoef je niet te
steunen of te dieven. Zet de pot
op de meest zonnige plek van het
terras, liefst tegen een zuidmuur.
Regent het veel, verschuif de
pot dan tijdelijk onder een afdak.
Tomaten zijn namelijk gevoelig
voor natte bladeren en gaan
er snel van schimmelen. Geef
regelmatig water en elke twee
weken voeding. En voor een lekker
aroma: plant er basilicum bij.

Licht en luchtig gras
Als je gras er een beetje triest
uitziet, dan is het tijd om het te
beluchten (er gaten in prikken).
Daardoor krijgt de bodem licht
en lucht, kan regenwater beter
worden afgevoerd en kunnen
voedingstoffen
beter
worden
opgenomen. Er zijn apparaten
voor deze klus, en sandalen met
spikes, maar je kunt ook gewoon
een riek gebruiken. Steek de riek
zo’n 10 tot 15 centimeter recht in
de grond en schud deze zachtjes
heen en weer voor je hem omhoog
trekt. Houd een afstand van 10 tot
15 cm aan voor de volgende prik.
Best een klus dus, als je een groot
grasveld hebt...

Gazon beluchten
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Oppassen met snoeien

Oorwormpot

Let op als je in de zomer hagen
en bomen wilt snoeien. Want
in de broedperiode van 15
maart tot 15 juli is het strafbaar
om nesten te verstoren, kapot
te maken of te verwijderen.
De
Dierenbescherming
en
Vogelbescherming raden dringend
aan om met snoeiwerkzaamheden

Heb je zonnebloemen, dan heb
je ook oorwormen. Griezels,
maar wel nuttig.
Oorwormen
eten
graag
bladluizen,
mijten, en de
eieren van deze
diertjes:
een
goede reden om
een oorwormpot te maken.
Je kunt ze erin laten wonen in
de strijd tegen ongedierte, je kunt
ze er ook in vangen en ergens
anders weer uitzetten. Zo maak
je de oorwormpot: bind een pluk
stro, hooi of houtwol samen met
een touw, vouw de pluk dubbel
en trek de touwuiteinden door het
gat van een stenen bloempot. Om
de oorwormen in de pot te lokken,
kun je die eerst een paar dagen
op de grond leggen op een plek
waar je oorwormen hebt gezien.

Heggenmus eieren

te wachten tot na het broedseizoen.
Het beste is zelfs om te wachten
met snoeien tot laat in het najaar
Na 15 juli kunnen er namelijk nog
steeds nesten van de heggenmus
of de winterkoning in de struiken
zitten. Vaak krijgen vogels ook een
tweede leg, waardoor een leeg
nestje toch nog in gebruik kan zijn.

Heggenmus
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Hang daarna de pot in een boom
of tussen de zonnebloemen.
Eenmaal gesetteld in de pot zullen
ze ’s nachts voor je op jacht gaan
en de tuin verlossen van de luizen
en mijten.
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Illustratie: Claudie de Cleen

D e Kartuizer anjer staat op de Rode Lijst
als ‘zeer zeldzaam en sterk afgenomen’.

JACHTLUST

De eigenheimers
SASKIA BOERMA

Het belangrijkste gereedschap van een kavelindeler is
een liniaal. Daarlangs worden rechte lijnen getrokken
en een kavel is dan ook meestal een keurige rechthoek.
Zo niet mijn tuin: die heeft een punt, een vreemde punt
om precies te zijn. Dat komt doordat er aan het einde
van de Westsingel een afwijkend stukje grond overbleef
voor de laatste twee tuinen op de hoek.
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Ik weet niet of een voorganger
uit 1927 verantwoordelijk is
geweest voor de basisindeling
van mijn tuin. Vermoedelijk
ziet deze er evenwel heel
anders uit dan kort na de
Tweede Wereldoorlog. Toen
zullen de meeste bomen
op volkstuinparken zijn
gekapt om te gebruiken als
brandhout voor kachel en
fornuis.
Het taxusbos op de punt
zal dan ook niet ouder zijn
geweest dan zo’n 75 jaar. Ik
ben geen fan van taxussen
en ruim tien jaar geleden liet
mijn buurman Piet Broerse
er op mijn verzoek dan ook
een stelletje verdwijnen. Dat
leverde een flink gat op dat
ik opvulde met wat struiken:
een hortensia, Weigelia,
Deutzia, een brem en de
Rosa Violetta; een klimroos
die tegen wat schaduw kan
en in juni bloeit met kleine
paarse bloemen. Alles kappen
leek mij een te groot gapend

gat op te zullen leveren, dus
er bleven nog wat taxussen
staan. Zo’n vier jaar geleden
hing er bij het afvalpunt aan
de Henk Sneevlietlaan een
bord met de mededeling dat
je taxussen gratis kon laten
snoeien, omdat het snoeisel
goed te gebruiken is als
chemotherapiemedicijn. Wie
twijfelt, komt te laat en zo
bleek het een jaar geleden dan
ook niet meer mogelijk om die
taxussnoeiers te laten komen.

Geen boltaxussen
Nu kon ik opnieuw de hulp
inroepen van twee uit de
kluiten gewassen familieleden
die jaren geleden korte
metten hadden gemaakt met
mijn rododendronbos, maar
eerst wilde ik liever proberen
met mijn eigen accuzaag
de taxussen te lijf te gaan.
Voor het zo ver kwam, kreeg
ik opeens hulp aangeboden
van een medetuinder die
een paar weken later met
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groot materieel en een ‘maat’ aan
het werk ging. Op de vraag tot welke
hoogte er gezaagd moest worden,
antwoordde ik: ‘Ongeveer een meter,
zodat ik er bollen van kan maken.’
‘Onmogelijk dat je deze sprieten ooit
nog bolvormig gesnoeid krijgt’, was de
reactie. Volgens de hulpen was tot de
grond toe afzagen het beste; hetgeen
geschiedde. Bezoekers kunnen nu nog
beter mijn tuin inkijken en ik de tuin
uit: pret voor twee dus.
Kart(h)uizer of Karthauser
Voor de ontstane ruimte kon
de jacht op inheemse planten
beginnen. Nu bleek vorig jaar dat
je daar in de grote tuincentra met
een lantaarntje naar moet zoeken.
Kennelijk zijn er inmiddels ook
anderen die ‘eigenheimers’ in hun
tuin willen, want opeens bleek
Intratuin dit jaar een grote tafel met
planten van kwekerij Cruydthoek te
hebben staan. Dat werd toeslaan.
Ik kocht beemdkroon, borstelkrans,
de echte koekoeksbloem en een
Kartuizer anjertje. Dit anjertje
(Dianthus cartusianorum) werd
wellicht al duizend jaar geleden
door gelijknamige monniken in hun
kruidentuinen gekweekt, omdat je

Volgens de hulpen
was tot de grond toe
afzagen het beste;
hetgeen geschiedde
Kartuizer anjer

Kartuizer anjer (detail)
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er een medicijn tegen reuma en
ook zeep van kunt maken. Volgens
de website van de Nederlandse
Vereniging van Botanische Tuinen
klopt dit herkomstverhaal helemaal
niet. Daar lees je: ‘De Karthuizer anjer
is niet vernoemd naar de religieuze
orde van de Karthuizers, maar naar
Frederik en Johan Karthauser, twee
18e-eeuwse natuuronderzoekers.’
Nou ja, dan zijn er nu verschillende
voorouders; wellicht dat een gang
naar de Artis Bibliotheek de ware
waarheid oplevert. De Kartuizer
anjer staat op de Rode Lijst als ‘zeer
zeldzaam en sterk afgenomen’. Door
de gekweekte soorten in onze tuinen
aan te planten, kunnen we dus mooi

voor terugkeer zorgen. Wel heeft
hij op veengrond wat happen kalk
nodig.
Wat is nu beemd? (citaat uit
Jip en Janneke)
De beemdkroon (Knautia arvensis)
komt eveneens op de Rode Lijst
voor en wel als ‘vrij zeldzaam en
matig afgenomen’. Zoals zijn naam
al zegt, kwam hij vroeger veel in
bermen voor. Omdat gemeentes
die graag netjes gemaaid zien, is
hij zo vaak gekortwiekt voordat hij
zaad gemaakt had, dat hij daaruit
bijna verdwenen is. Mocht het
lukken van mijn beemdkroon flink
wat zaad te oogsten, dan kan dat
weer uitgestrooid worden in de
bermen langs de lanen van Ons
Buiten. Ook goed voor allerlei
insecten.
De jachtlust is nu even
tevredengesteld en met nog wat
verplaatsingen is het recente
taxusgat binnenkort helemaal
weggewerkt. Die rare punt blijft,
maar volgens mij is hij over een
maand of wat wildaantrekkelijk.

Borstelkrans

Beemdkroon

Mocht het lukken
van mijn beemdkroon
flink wat zaad te
oogsten, dan kan dat
weer uitgestrooid
worden in de bermen
langs de lanen van
Ons Buiten

Koekoeksbloem
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Tekst & beeld: ARIEN DE JONG

WIE? ROB VAN VUUREN (69)
en MARIJKE WARNAAR (71)
WAAR? LINALAAN

Rob en Marijke mochten in
november 2021 eindelijk hun ideale
tuin en huisje kopen. Sindsdien zijn
deze pensionado’s op Ons Buiten
op ‘ontdekkingsreis’. Ze hadden,
wonend op 8-hoog, geen enkele
ervaring met tuinieren en weinig
met klussen. Als ik ze spreek voor
dit artikel, hebben ze net voor het
eerst geslapen. Dat was wel wat
onrustig. Allerlei nieuwe geluiden
en om vijf uur werden ze gewekt
door heel vroege vogels.
‘We hebben ons twintig jaar
geleden al ingeschreven omdat
we verlangden naar rust, ruimte en
natuur. Ons Buiten vonden we het
mooiste tuinpark, mede vanwege
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de ligging ten opzichte van onze
woning op 8-hoog vlak bij Station
Lelylaan. We hebben een paar keer
ingeschreven op tuinen, maar we
kwamen er niet voor in aanmerking.
Ook hadden we het allebei nog
druk met ons werk. Toen we allebei
gepensioneerd waren, werden we
wat fanatieker. En toen zagen we dit
voorbij komen. Geen klushuis, geen
klustuin, maar perfect onderhouden
en prachtig achtergelaten door de
vorige eigenaren André en Tanja.
Heel goed voor ons als leken, om
zo te beginnen. André heeft dit
huisje 27 jaar geleden zelf gebouwd.
We hebben goed contact met hen
via WhatsApp. Zo blijven zij ook
betrokken bij dit paradijsje, dat

ze wegens fysieke
moesten verlaten.’

Toen we allebei
gepensioneerd waren,
werden we wat
fanatieker. En toen
zagen we dit voorbij
komen. Geen klushuis,
geen klustuin, maar
perfect onderhouden
en prachtig
achtergelaten

problemen

Ontdekkingsreis
Marijke: ‘Het is zo leuk om te kijken
wat er allemaal gebeurt in de tuin.
Het is echt een ontdekkingsreis.
We komen er door alles wat er
nu opkomt achter, dat de vorige
eigenaren van blauw, lila en paars
hielden. En dat er in dat vijvertje
zes of zeven prachtige goudvissen
zwemmen. Vannacht hebben we
hier voor het eerst geslapen. En wat
je dan allemaal hoort... Er scharrelt
van alles om het huisje en door de
tuin en we werden vroeg gewekt
door een concert van verschillende
vogels. We hebben het overigens
ook getrofen met de overburen.
Bij hen kunnen we heel goed
terecht met tuinvragen, maar ook
met praktische kwesties, zoals
zonnepanelen en gaslessen.’

Moestuinieren
Rob en Marijke genieten echt van
de rust na een lang werkzaam
leven, maar hebben ook zin om

wat te ondernemen. Marijke werkte
bij ATAZ, de trombosedienst, als
prikster. Dat vond ze leuk werk,
vooral om bij mensen in de wijk
thuis langs te gaan. Rob was
schoolleider, conrector, op een
scholengemeenschap voor havo,
vwo en gymnasium in Uithoorn.
‘Aan de siertuin hoeven we
voorlopig niet veel te doen, die
is perfect, fantastisch. Daarom
hebben we onze zinnen gezet op
het moestuinieren. Er staat achter
het huis een mooie glazen kas om
zaden in op te kweken en naast het
huis staan door André getimmerde
stevige
moestuinbakken.
We
hebben er nog weinig verstand
van, kopen zakjes zaad bij de
Lidl en volgen de instructies die
daarop staan nauwgezet op. Sla,
wortels en tuinbonen zitten er al in,
pompoen, doperwtjes en andere
groenten komen nog. En dan kijken
wat er gebeurt. En als we het niet
weten, kunnen we dus altijd te rade
gaan bij André en Tanja. Wat wil een
mens nog meer?’

JUNI 2022 | 31

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 betaalgegevens. Zodra je hebt betaald, ontvang je het
eerstvolgende nummer en gaat je abonnement in.
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