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Met vriendelijke groet,

Beste tuinders,

Als deze glossy op uw mat valt, schrijven we bijna kerst 
2022. We hebben een memorabel jaar achter de rug: 
het jaar na coronabeperkingen, het jaar na financiële 
beperkingen door achterblijvende inkomsten, het jaar na 
ongezelligheid en eenzaamheid voor velen en o ja ... het 
jaar van ons 100-jarige bestaan. Een mooi en compleet 
overzicht van dit jaar kunt u lezen op onze website onder 
het kopje ‘jubileum 100 jaar’. Voor hier in vogelvlucht: 
nieuwjaarsduik, opening tuinseizoen, ontvangst erepenning 
van Amsterdam, een koninklijke onderscheiding voor 
Henk, een TuinKunst met Karin Bloemen om nooit te 
vergeten, een prachtige fototentoonstelling, de feestweek, 
de supergezellige herfstfair en natuurlijk alle ‘normale’ 
vieringen die we zo gedurende het seizoen langs zien 
komen. Goed voor de vereniging, goed ook voor ons 
allemaal. Met dank aan iedereen die zich op enigerlei wijze 
heeft ingezet dit jaar.
Zo met de kerst in aantocht wordt het voorzichtig tijd 
om vooruit te kijken naar het komende jaar. Nee, niet 
zo’n vreselijk druk jaar als afgelopen jaar, maar toch… Er 
hebben wat verschuivingen plaatsgevonden binnen de 
commissies en er vallen wat vacatures open. Zo hebben 
Niels en Debby van het huidige JOC-bestuur aangegeven te 
willen stoppen met bestuurlijke werkzaamheden. Gelukkig 
blijven ze wel in beeld voor hand-en-spandiensten. Debby 
Jansen en Niels van Gestel: dank. Jullie moesten buiten 
alle praktische zaken ook het bestuurlijke geneuzel van 
het bestuur aanhoren. Om een nieuw JOC-bestuur neer te 
zetten, denk ik dat we sowieso meer mensen nodig hebben: 
vele handen maken licht(er) werk. Als je als bestuur de 
evenementen kan wegleggen bij mensen die zich op de 
evenementen toeleggen, dan kun je het overzicht houden, 
de administratieve kant afhandelen en blijft het een 
behapbare klus. Het leek mij dan ook een goed plan om in 
deze rubriek een dringende oproep te doen. Willen allen die 
het jeugd- en ontspanningswerk een warm hart toedragen 
zich aanmelden om bij een of meerdere evenementen 
te helpen? Gelukkig hebben we al een aantal gegadigden 
die zich willen (blijven) inzetten voor onze jeugd, vooral 
tuinders die zelf zijn opgegroeid op ons tuinpark. Zij weten 
hoe belangrijk het is om een fijne jeugd te hebben op Ons 
Buiten. Maar hopelijk komt mijn oproep ook binnen bij 
‘nieuwe’ tuinders. We zijn een vereniging, en u weet het … 
de vereniging zijn we zelf!

Lieve mensen: een 
heel fijne kerst, mooie 
jaarwisseling en tot ziens op 
de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 8 januari.
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Tekst: ARIEN DE JONG
Beeld: ARIEN DE JONG & MICHAEL FLOOR

Het jubileumjaar is bijna ten einde, 
als ik fotograaf Michael Floor op ons 
tuinpark tref. Hij haalt de laatste 
foto’s uit de frames en wil graag 
vertellen over zijn expositie: hoe 
het allemaal begon, hoe het project 
verliep en hoe hij alles heeft ervaren.

‘Mijn vrouw en ik en onze  kinderen 
hebben nu zo’n tien jaar, tot volle 
tevredenheid, een tuin op Ons Buiten. 
Vanaf het begin was ik geïntrigeerd 
door de verschillende mensen in deze 
minisamenleving. Een soort afspiegeling 
van de Amsterdamse bevolking  met 

tuinders van allerlei pluimage; jong, oud, 
links, rechts,  prosecco- en bierdrinkers, 
doeners en denkers en alles 
daartussenin en omheen. Zo fotogeniek. 
Ik wilde aanvankelijk alle sociale dingen 
fotograferen, maar dat was al eerder 
gedaan, dus niet zo interessant.  Toen 
ik de oproep zag om ideeën te leveren 
voor het eeuwfeest, dacht ik meteen: 
ik wil iets doen met die diversiteit aan 
mensen. Honderd portetten van al die 
bijzondere tuinders en karakters leek 
me een prachtig idee.

Niet meteen heel soepel
Toen ik mijn  voorstel presenteerde 
aan het bestuur, was het niet meteen 
superenthousiast, maar het vroeg me 
wel een begroting te maken. En die viel 
niet mee. Analoog fotograferen kost 
geld en ook de aanvankelijk bedachte 
lijsten gingen in de papieren lopen. 
Aangevraagde subsidies werden niet 
gehonoreerd, maar ik begon toch vast. 
Ik maakte tot april veertig portretten  
van tuinders, vooral tijdens de 
zaterdagse werkbeurten. Ze vonden het 
bijzonder, dus ik ging door. En ik startte 
een crowdfundingactie onder tuinders 
en binnen mijn eigen netwerk. Sponsors 
konden verschillende artikelen krijgen, 
zoals prints van hun foto’s, maar ook 
bijvoorbeeld bierviltjes met hun foto 

erop. Het bestuur was onder de indruk 
van de foto’s, ze vonden het toch heel 
bijzonder, dus ik ging door. In mei en 
juni maakte ik nog zestig foto’s en we 
bedachten een goedkopere oplossing 
voor de frames. Het bestuur besloot op 
de valreep het tekort van acht procent 
op de begroting te dekken.’ 

Ongemakkelijk, bijzonder en 

dapper
Michael vond het contact met de 
geportretteerden heel mooi. ‘De meeste 
mensen wilden wel, dat was bijzonder 

foto-expositie Michael Floor
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en dapper, omdat het voor veel tuinders 
ook ongemakkelijk was. Dat had ik net 
ook toen jij (Arien) me fotografeerde. 
Maar je doet het echt samen. En de 
reacties waren alleen maar positief. 
Verschillende tuinders vertelden dat 
ze samen naar foto’s keken en er 
gesprekjes over voerden. Contact. 
Een overbuurman hier werkt bij Het 
Parool en bracht mij in contact met 
de beeldredactie daar. Uit dat contact 
volgde een prachtige reportage met 
veel foto’s in de bijlage PS in augustus. 
En via weer een ander contact worden 
deze honderd portretten ook voor de 
eeuwigheid bewaard in het Stadsarchief 
aan de Vijzelgracht. Ja, dit was echt een 
fantastisch project.’
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D e winter is aantocht en 
de laatste bollen moeten 
nodig de grond in. Door 

de ruimte die ontstond na de 
kap van mijn taxusbosje konden 
er fl ink wat bollen ingeslagen 
worden. Aan het eind van de 
lente had ik al besloten de 
ruimte achter de heg fl ink 
te voorzien van narcissen en 
blauwe druifjes. Daar kan ik 
medetuinders die last hebben 
van de eikenprocessierups best 
eens een plezier mee gaan doen. 
Onlangs las ik namelijk dat het 
stuifmeel van juist deze bollen 
in trek is bij  sluipwespen en 

gaasvliegen waarvan de larven 
korte metten maken met de 
eikenprocessierups. Nu heb ik 
geen eik in mijn tuin, dus die 
jeukende plaaggeesten zie ik ook 
niet.  Well icht dat voornoemde 
wesp en vlieg die bij  mij de 
narcissen en blauwe druifjes 
bezoeken in tuinen met eiken 
zorgen voor nageslacht dat zich 
tegoed doet aan die hinderli jke 
rups.

Terreinveroveraars
Een nieuwe lente, een nieuwe 
tuin en daar verheug ik me nu al 
op, want mijn enthousiasme over 

‘al les wat groeit en bloeit en alti jd 
weer boeit ’  was aan het eind van 
de zomer behoorli jk tanende. 
De borders waar ik vorige jaren 
tevreden naar keek, zag ik deze 
zomer veranderen in halve 
wildernissen. Sommige planten 
hadden namelijk groeispurten 
genomen en dat zowel in de 
hoogte als in de breedte. 
Bescheidener bloeiers hadden ze 
zo goed als weggedrukt. Tot de 
terreinveroveraars behoren zeker 
de Persicaria’s (duizendknoop, 
maar niet de gevreesde Japanse), de 
Eupatoriums (koninginnekruid) en 
de l iefl i jke, zachtblauw bloeiende 

 JACHTLUSTWinter in aantocht

D e  b o r d e r s  w a a r  i k  v o r i g e  j a r e n 
t e v r e d e n  n a a r  k e e k ,  z a g  i k  d e z e  z o m e r 

v e r a n d e r e n  i n  h a l v e  w i l d e r n i s s e n . 

SASKIA BOERMA
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Aster macrophyllus ‘Twil ight’ .  Ook 
de eerder door mij in deze rubriek 
aanbevolen Strobilanthes wist 
niet meer van ophouden: hoger, 
breder en bovendien opduikend 
op plaatsen waar hij  helemaal niet 
was neergezet. Nu zorgt deze in 
de nazomer met z ’n blauwpaarse, 
trompetvormige bloemen voor 
nog fl ink wat kleur in de tuin, maar 
als je de Salvia’s,  de Phloxen en  
de Geranium Rozannes niet meer 
ziet,  weet je dat je in de herfst 
drastisch moet gaan optreden.  

Meer studie
Met al dat groene geweld was de 
jachtlust in augustus zo goed als 
verdwenen. Dat kwam ook doordat 
de ruimte achter de heg in de verste 
verte nog niet het aanzien bood 
dat ik langslopende medetuinders 
en bezoekers in het vooruitzicht 
had gesteld. De ontstane ruimte 
vergt nog behoorli jk wat zorg 
en aandacht. Daar zal ook de 
nodige studie naar inheemse en 
wilde planten aan vooraf moeten 
gaan. In het voorjaar zal de witte 
judaspenning in combinatie met 
de nu geplante bollen en later de 
wilde hyacinten zorgen voor wat 
hoveniers noemen ‘ornamentale 
waarde’.   Maar daarna moet er nog 
het nodige bijgeplant en -gezaaid 
worden. Van onze voorzitter kreeg 
ik als dank voor drie keer plantjes 
water geven het boek Wild gardens ; 
een mooie inspiratiebron, want ik 
hoop met wilde planten die niet 
tot de onkruiden gerekend worden 
nog meer variatie in de beplanting 
aan te brengen. Als het goed is, 
trekt de flora dan ook meer fauna 
en dat dan vooral in de vorm van 
vlinders en insecten.  

Op naar Italië
Eind augustus reisde ik via Parijs 
naar het uiterste noorden van 
Ital ië en met een bezoek aan een 
paar  bijzondere tuinen hoop je 
dan ook weer wat ideeën op te 
doen. In Parijs is de Jardin des 
plantes  een indrukwekkende 
hortus botanicus, maar de borders 
buiten waren vooral gevuld met de 
bekende soorten, die de hoveniers 
repeterend hebben aangeplant. 
Zeker leuk is het dat tussen die 
toch wat brave bloemenstroken 
ook groenten zi jn gezet, waarbij Aster macrophyllus ‘Twil ight ’
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Bedek het loodkruid 

in de herfst met 

een laag bladeren

de palmkool (Cavolo nero) er vroli jk 
uitspringt. In Triëst stond het park van 
Castello di Miramare op het programma, 
waar tuinmentor Monty Don (presentator 
van Gardeners’  world) eerder een bezoek 
aan bracht. Het kasteel staat een eindje 
buiten de stad op een rotspunt, met 
uitzicht over zee: aantrekkeli jke plek voor 
een optrekje. Nu bleek het park – afgezien 
van borders rond het kasteel -  vooral een 
hogergelegen bos met romantische vijvers. 
Daar was het bij  een temperatuur boven de 
dertig graden goed toeven, maar inspiratie 
doe je er niet speciaal op, zolang je zelf 
geen tuin van zo’n 22 hectaren hebt. Dat is 
overigens net iets meer dan de omvang van 
Ons Buiten. 

Rijke postbodes
Nu hebben in vorige eeuwen meer 
mensen kastelen gebouwd op rotspunten, 
waarvandaan je de omgeving goed in de 
gaten kunt houden en het uitzicht over 
een blauwe zee voor een kalm gemoed 
zorgt. De Italiaanse tak van de adell i jke 
familie Thurn und Taxis,  in Italië Torre 
e Tasso geheten, is schatri jk geworden 
door ervoor te zorgen dat zi j  als enige de 
post mocht bezorgen in diverse Europese 
landen, inclusief de Nederlanden. Vorsten 
bouwden paleizen, deze postbodes gaven 
de voorkeur aan kastelen op markante 
locaties. Nog wat verder buiten Triëst, 
in Duino, wonen nog steeds nazaten 

van de Torres e Tasso’s. Hun kasteel is 
helemaal niet zo groot en het grondgebied 
eromheen beslist bescheiden van omvang. 
De tuin is evenwel imposant vanwege 
allerlei al dan niet mediterrane bomen en 
struiken en natuurli jk het verpletterende 
uitzicht. Langs het pad naar de ingang 
had de tuinman gekozen voor een 
plantje dat het hier uitmuntend deed: de 
Ceratostigma plumbaginoides, oftewel 
het loodkruid. Een slimme zet als je 
bezoekers voor je tuin wilt winnen, want 
mensen die een kwekerij  of tuincentrum 
bezoeken, lopen alti jd het eerste op de 
blauwbloeiende planten af.  Hier in Duino 
viel ik als een blok voor deze blauwe 
weelde en na thuiskomst spurtte in naar 
een tuincentrum om te kijken of er nog 
een paar te kri jgen waren. Nou, zowaar 

Park van Castel lo di Miramare

Ceratostigma plumbaginoides ( loodkruid)
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h e t  b o e k  ‘ W i l d 
g a r d e n s ’  i s  e e n  m o o i e 

i n s p i r at i e b r o n , 
w a n t  i k  h o o p  m e t 

w i l d e  p l a n t e n 
d i e  n i e t  t o t  d e 

o n k r u i d e n  g e r e k e n d 
w o r d e n  n o g  m e e r 

va r i at i e  i n  d e 
b e p l a n t i n g  a a n  t e 

b r e n g e n

nog één. Dat is een begin, maar 
reken maar dat ik er komend 
voorjaar al snel op uit zal gaan 
om er meer te bemachtigen. 
Geen idee of het loodkruid het 
op laaggelegen veengrond net zo 
goed doet als op de rotspunt aan 
de Middellandse Zee. Zo ja, dan 
gaat er een brief naar de Torres 
en Tasso’s met een bedankje voor 
de inspiratie, gefrankeerd met 
een paar bijzondere postzegels.

Onder een dekentje
Voor de zekerheid zocht ik 
op internet naar tips voor de 
verzorging van de Ceratostigma. 
Weldra kom je dan op de website 
van de Tuinen van Appeltern, 
waar staat dat je het loodkruid in 
de herfst moet bedekken onder 
een laag bladeren. Dit om te 
voorkomen dat de plant, zoals de 
Appelterners schrijven ‘het loodje 
legt ’ .  Dat lukt half november 
nog uitstekend, want terwij l  ik 
de laatste hand leg aan deze 
Jachtlust,  zie ik heel wat blad dat 
nog moet vallen.

Strobilanthes

Eupatoriums (koninginnekruid)
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Winterzwemmen 
in de Nieuwe Meer

Winterzwemmen…. Sommige mensen moeten er 

niet aan denken en anderen zijn verslaafd geraakt 

aan de koude duik. Er lijkt voorlopig nog geen 

einde te komen aan de stoet enthousiastelingen.

Sinds 2021 zijn er nog nooit zoveel 

openwaterzwemmers en winterzwemmers 

geweest. Wat verklaarbaar is: tijdens de 

coronaperiode waren alle zwembaden en 

sportscholen gesloten. Het open water lonkte en 

beviel erg goed.

Tekst en beeld: BABS HOGENKAMP
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Bij de zwemsteiger AmsterDecks 

Nieuwe Meer (amsterdecks.com) komen 

de hele dag door zwemmers voor 

een portie endorfine. Op de website 

staat: ‘Amsterdecks zijn openbare 

vlonders die informatie over de 

waterkwaliteit tonen. Door de actuele 

watercondities te tonen en de mogelijke 

oorsprong van verontreinigingen 

toe te lichten, bieden we betrokken 

burgers handelingsperspectief om te 

participeren in een schoner Amsterdam.’ 

Mooi bedacht - in de praktijk komen 

mensen er om te zwemmen. 

Op de steiger kun je de 

watertemperatuur aflezen. Dat kan 

op de website ook. Op 10 november 

was het water 13,41 graden. Eind 

augustus bereikte het water de hoogste 

temperatuur van het jaar: 24,01 graden. 

En het water koelt steeds verder af. 

Toen we begin dit jaar, eind januari, 

de nieuwjaarsduik maakten, was de 

temperatuur het laagst: 5,59 graden. 

Brrrr. Dan zwemmen er dus ook 

mensen!

In een artikel van NU.nl zijn een 

aantal artsen aan het woord over het 

zwemmen in open water, ook buiten het 

seizoen. De volgende uitspraken zijn uit 

dit artikel overgenomen.
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Hoogleraar cardiologie Leonard Hofstra 

van het VUmc:

‘Mensen die het koude water trotseren, 

melden zich voor 29% minder ziek.’

‘Na de kou gaat je bloeddruk omlaag, 

maar de positieve effecten van de 

betere doorbloeding blijven.’

Monique Tjon-A-Tsien, huisarts:

‘Kou maakt endorfine aan en endorfine is 

een gelukshormoon. Daarom kom je zo 

blij uit het water.’

Karel, 35 jaar, uit Amstelveen is vrij 

nieuw op de steiger. Sinds september 

dit jaar gaat hij één à twee keer per 

week het water in. Meestal op zijn vrije 

donderdag en in het weekend: ‘Een 

vriend heeft mij enthousiast gemaakt 

om het eens te proberen. Ik heb een 

drukke baan en het zwemmen maakt 

mijn hoofd leeg. Het water is nu circa 

13 graden, maar toch voelt het de ene 

dag kouder dan de andere. Ik neem wel 

altijd mijn saferswimmer [zwemboei 

voor openwaterzwemmers, red] mee, 

dat voelt veiliger. Je bent beter zichtbaar 

voor andere watergebruikers als boten, 

je waardevolle spullen kunnen mee en 

bij kramp kun je je eraan vasthouden. 

Een aanrader voor iedereen.’

Lieke, 74, nu IDFA-fietskoerier, runt 

op de Nieuwe Meer de zeilschool ‘De 

Roerkoning’. 

‘Ik kom elke dag zwemmen. En dat 

doe ik nu voor het derde jaar. ‘s Zomers 

zwem ik vanaf mijn zeilboot. Het is hier 

altijd gezellig druk. Vaak gaat het met 

ploegen: om 8 uur, om 10 uur en daarna 

wordt het wat rustiger. Ondertussen leer 

je je medezwemmers wel kennen. Saskia 

komt meestal om 5 uur ’s morgens. Zij 

gaat na het zwemmen het bos opruimen, 

slapen of een boek lezen.

Er is een vrouw die altijd met step en 

hond komt. Zij is een keer gevallen, 

waarna haar step in het water viel. 

Gelukkig bij een ondiep stuk. Zij had 

gelukkig niets en de step werd weer uit 

het water gevist. Er ontstaan ook (zwem)

vriendschappen. Die mensen spreken 

dan samen af.’

Rob komt hier bijna elke dag, meestal 

rond 7 uur, maar ‘s zomers om half 6. Hij 

doet dit al vier jaar en hij zwemt omdat 

hij van het water houdt.  

Er zijn veel verhalen en de redenen 

waarom iemand zwemt, zijn verschillend. 

Maar bij iedereen overheerst het 

geluksgevoel. De eerdergenoemde 

huisarts Tjon-A-Tsien heeft echt gelijk:  

Iedereen komt blij uit het water!!!!

Voor meer informatie: 

www.boardshortz.nl/winterzwemmen 

en www.amsterdecks.com.
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KooKKunst
Tekst en illustraties: 
LILY VAN DE VELDE

Alweer de laatste glossy van dit feestjaar. Wat 

is het jaar omgevlogen en wat hebben we een 

hoop leuke activiteiten gehad om dit jubileum 

te vieren! Na een lange zonnige zomer liet de 

herfst een beetje op zich wachten. Hoewel 

in augustus in mijn tuin sommige planten 

er al verdroogd uitzagen door gebrek aan 

water, bleven de bomen onwaarschijnlijk lang 

groen en volop in blad dit jaar. Waar waren de 

flamboyante herfstkleuren?

Vandaag krijg ik alvast een voorproefje van wat 

ons de komende maanden te wachten staat. 

Loodgrijze lucht. Voor mijn huis staat nog wel 

een aardig groene boom doorspikkeld met gele 

blaadjes, maar aan de horizon zijn alle bomen 

al kaal en zwart en is mijn uitzicht veranderd 

in een onderbelichte zwart-witfoto. Bij vlagen 

waait er een regenbui voorbij en midden op de 

dag moet ik licht aandoen om de bijlage van de 

krant te kunnen lezen. Ik verlang onmiddellijk 

naar kleur en licht.  De juiste stemming om iets 

te schrijven voor de komende jaarwisseling. Het 

moment waarop wij collectief ons verlangen 

naar kleur en licht omzetten in het versieren van 

je huis met dennengroen en bonte, gekleurde 

ballen en kaarsen in alle soorten in maten. In 

deze stemming bedacht ik dat er op je bord 

ook behoefte is aan kleur. 
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Gegrilde radicchio of roodlof met 
kervelsalsa
 (bijgerecht)

Verhit de oven op de grilstand.
Dep de sla droog en snij elk kropje in parten. Bestrijk de sla met de 
olijfolie en strooi er zout over. Grill de parten radicchio tot ze licht 
kleuren. Schep op een serveerschaal.

Pureer de ingrediënten voor de salsa in de keukenmachine of 
gebruik een mengbeker en staafmixer en serveer bij de gegrilde 
radicchio.

2 kropjes radicchiosla, grondig 
gewassen

4 el olijfolie
grof zeezout

Voor de salsa:
1 bos kervel

2 el witte wijnazijn
1 el kappertjes
4 ansjovisfilets

2 lente-uitjes
100 ml olijfolie

Soep van gepofte biet met crème fraîche 
en pittige kiemen
(voorgerecht, 4 personen)

Verwarm de oven voor op 200 graden of 180 graden hete lucht.
Schil de knolselderij en de winterpeen en snijd ze in blokjes 
van circa 2 x 2 centimeter. Pel de ui en snijd in kwarten. Leg de 
groenten met wat olijfolie, de takjes tijm en de laurierblaadjes en 
knolselderijblaadjes (loof) op een groot stuk aluminiumfolie en vouw 
goed dicht.
Boen de bieten goed schoon onder stromend water, snijd ze 
in kwarten en pak elke biet in aluminiumfolie in. Doe nu alle 
aluminiumpakketjes in de oven en laat gedurende een uur poffen in 
de oven. Prik er eventueel in om te controleren of ze goed gaar zijn.
Neem de groentepakketjes en de bieten uit de oven en laat ze een 
half uurtje rusten. Breng intussen de groentebouillon aan de kook.
Doe de bieten met de mierikswortelpuree, balsamicoazijn en een 
flinke opscheplepel groentebouillon in een blender en laat 1 minuut 
draaien. Haal intussen de laurier en tijm uit het groentepakketje en 
voeg de groenten aan de inhoud van de blender toe. Draai volledig 
glad. Voeg nu de gladgedraaide puree aan de rest van de bouillon 
toe. Schil een stuk van de mierikswortel.
Verdeel de soep over mooie borden en schep in ieder bord een 
eetlepel crème  fraîche. Garneer met een toefje kiemen en ten slotte 
kun je er nog wat verse mierikswortel overheen raspen.

¼ kleine knolselderij 
en een paar blaadjes loof

½ winterpeen
½ rode ui

scheutje olijfolie
2 laurierblaadjes

2 takjes tijm
4 grote rode bieten
1 l groentebouillon

2 el mierikswortelpuree
3 el balsamicoazijn

125 ml crème fraîche
pittige kiemen

(verse mierikswortel)
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M
et verbazing loop ik achter 

Teun aan, een nieuw stuk 

Amsterdam gaat voor me 

open. Waar ik in de auto aan voorbij 

scheur op weg naar Schiphol, of om 

voor mijn moeder te zorgen, is dus 

niet zomaar een strook groen. Er 

liggen verborgen pareltjes waar ik 

niet van wist. En dát is precies wat 

kunstenaar Teun Castelein voor 

ogen heeft: kennismaken met al het 

moois in De Oeverlanden, met een 

zandsculpturenfestival. 

Het stadsdeel had Teun gevraagd een 

kunstproject voor te stellen om De 

Oeverlanden in de belangstelling te 

zetten, en hij wil zo veel mogelijk mensen 

aanspreken. Zandsculpturen lijken hem 

perfect daarvoor, en zodoende loop ik met 

een aantal collega-zandsculptors met Teun 

mee om verhalen te horen over het gebied 

en het park te verkennen. 

Iemand gaat bij de kunstenaarskolonie/

broedplaats Nieuw en Meer een zandbeeld 

maken. Achter het paviljoen Aquarius 

komt een hoge toren, een ander staat 

midden in het veld naast het domein van 

de herenliefde, er verschijnt een sculptuur 

bij NME-centrum de Waterkant en 

‘Marjon, jij gaat iets maken bij Ons Buiten’. 

Ik weet nog niet of ik daar enthousiast van 

word. Tuinpark? Die heggetjes, alles mooi 

aangeharkt, ieder z’n tuintje, die zitten 

niet op mij te wachten, en wat kan ik daar 

maken?

Thuis breek ik mijn hoofd over de 

opdracht. Het is lastig om niet te vervallen 

in een negatief verhaal als het moet gaan 

over het tuinencomplex en de overlast 

en onveiligheid door hangjongeren direct 

buiten de poort. Ook jongeren zoeken een 

plek om samen te komen, te hangen, net 

als de tuinders op het terras hun koffie 

en biertje drinken om de dingen van de 

dag door te spreken. Dat gaat gepaard 

met dingen die jongeren nu eenmaal 

graag samen doen: hangen, flirten, 

muziek, roken en drinken, en ook drugs 

en grenzen verkennen. Kortom: er zijn 

overeenkomsten, maar ook ergernissen 

en hoe ga ik die werelden bij elkaar 

brengen? Een gezamenlijke brainstorm 

en tig overleggen verder wordt mijn 

idee goedgekeurd. Ik ben opgelucht, 

omdat er iets uitrolt wat erg fijn lijkt om 

te maken. De hangjongeren worden het 

complex binnengebracht, maar dan wel op 

voorwaarde dat ze zich aanpassen aan de 

omgeving: ze worden verbeeld als een in 

model gesnoeide heg.

Aan de slag!

In september is het zover. Ik kom het 

terrein op met schep, gereedschap en 

mijn schetsontwerp. Teun heeft gezegd 

dat er hulp komt van ene Henkie, ik 

Tekst: MARJON KATERBERG
Beeld: BABS HOGENKAMP & MARJON KATERBERG

Het Amsterdam 
Sand Sculpture Festival 2022

Ons Buiten in zand
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ben benieuwd… In de verte hoor ik een 

motor aankomen en even later maken 

we kennis met Henkie, de man met de 

spullen, kennis en ervaring. En sigaar. Hij 

verplaatst voor ons het zand en gooit het 

in de bakken, zodat wij dat aan kunnen 

stampen tot een hard blok. In anderhalve 

dag staat er een toren van drie meter, en 

de volgende dagen verrijzen er nog vier 

torens, verspreid over De Oeverlanden. 

Henkie en zijn collega’s van de werkploeg 

zijn voor dit project onmisbaar. Het scheelt 

dat we niet al het zand naar boven gooiend 

hoeven te scheppen, want met liefdevol 

onderhouden groot materieel gaat het 

stukken sneller en het is fijner voor de 

spieren. Staand op mijn toren zie ik Henkie 

geconcentreerd de happer bedienen en 

zand neerleggen waar het nodig is, drie 

meter hoger. Ik schep het om en stamp 

het aan, de laatste ronde voelt wel als 

opluchting. Het voelt niet meer piep, maar 

eerder kraak na 32 jaar zand, zegt mijn 

rug.  Zo dankbaar dat Henk met al zijn 

ervaring die happer bestuurt, en als die 

sigaar daarbij helpt, dan vind ik het best! 

We komen er wel en de aanmoedigende 

belangstelling doet de rug weer rechten. 

Morgen begint het echte scheppen!

Tien dagen blaadjes

Het schetsontwerp bevat twee jongeren, 

chillend op een scooter. Voorop kijkt de 

bestuurder op zijn mobiel, weggedoken in 

bontkraag, pet op; zijn maat achterop doet 

een lachgasballonnetje. Vanochtend op de 

parkeerplaats zag ik de zwarte ballonnen 

liggen, toen ik mijn spullen uitlaadde.  

Iedereen die ik komende dagen spreek, 

weet meteen waar het beeld over gaat. 

Kan ik het ook zo maken dat het duidelijk 

een in vorm gesnoeide heg is? Ik hoop het, 

maar dat weet ik duizenden zandblaadjes 

verder pas… Een beetje nerveus zet ik de 

schep in het blok om de ruwe vorm uit te 

blokken. Het is gewoon beeldhouwen: 

alles wat niet bij het beeld hoort, haal 

je weg. Zand gaat lekker snel, en ligt me 

beter dan metaal;  het werkt als klei, maar 

je kunt lekker groot en snel werken. Wel 

is het zorg dat je alles ondersteunt: een 

uitgestoken arm kan wel, maar alleen als 

daaronder bijvoorbeeld een mantel de 

boel ondersteunt. Buiten werken vereist 

dat het beeld door het weer veel te lijden 

kan hebben en stevig opgezet wordt, al 

blijft het natuurlijk zand (zoals later blijken 

zal). Het weer werkt mee, de vogels zingen 

en ik ook als er tenminste niemand in 

de buurt is. Vaak komen er mensen een 

praatje maken. Ik leg uit wat de bedoeling 

is en kijk ondertussen even of het klopt 

wat ik aan het doen ben. 

Al gauw ontstaat er een werkritme en 

vullen dagen zich met plezier in vormgeven 

en puzzelen hoe de jongen achter op de 

scooter moet zitten. Diepgebogen over 

zijn ballonnetje, maar ja, hoe moet dat 

ondersteund worden? De overhang is 

best groot, maar uit ervaring weet ik dat 

het wel zal houden… Maar dan die benen 

nog. Ze moeten er wel stoer uitzien, baas 

op de scooter, dus ik kies voor weinig 

detail en grote vormen: grote donsjacks, 
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het uniform van de hangjeugd. De benen 

leiden je ogen mee de hoogte in naar 

de bestuurder die niet bezig is met de 

toeschouwer, maar met zijn schermpje. 

Het beeld wordt van boven naar beneden 

afgewerkt, dus nu ik er nog bij kan, begint 

het blaadjes plakken om het geheel een 

gesnoeide heg te laten lijken. Zo’n in vorm 

gesneden heg – een topiarium - kan een 

kegel zijn, een bol of ook wel eens te zien: 

de vorm van een dier. Maar ik maak dus 

hangjongeren. 

Blijmakend werk

Het lijkt erop dat dit idee gaat werken; 

gesprekken met voorbijgangers geven 

vertrouwen. Blijmakend, zeker ook door 

die gesprekken: wat lopen er toch een 

hoop leuke mensen rond! Mijn eerste 

indruk, al die strakgeschoren heggen, 

deden me vrezen dat ik ook gesnoeid zou 

worden als ik niet uitkeek (of juist wel, 

met de kop boven de sculptuur uit), maar 

niets is minder waar. Warme mensen, fijne 

woorden, hulp bij sjouwwerk van de tent, 

want het regent niet alleen uitnodigingen 

om koffie te komen halen. Het is een 

komen en gaan van mensen die vragen 

stellen, een compliment geven of even 

bijpraten sinds de dag ervoor. 

Ik kom meer te weten over de tuinders, 

het reilen en zeilen en wat zo’n tuinpark 

betekent voor velen. Hier smeedt 

vertoeven in de natuur, vrijheid van 

buitenzijn en samen werken aan een fijne 

omgeving  een verbondenheid om samen 

een leefbaar paradijsje te scheppen. De 

fototentoonstelling van Michael Floor 

brengt al die verschillende mensen zo 

prachtig in beeld, en nu is het nader 

kennismaken. Tuinders op weg naar de 

tuin, bestuurders met wachtende taken, 

of bezoekers die de hond uitlaten, zelfs de 

dealer komt buurten om te horen wat het 

beeld voorstelt. Dagelijks spreek ik leuke 

mensen en prijs me gelukkig met deze 

plek. Ik voel me welkom. Over de heggen 

kijkend blijkt Ons Buiten een community 

van mensen die voor en met elkaar zorgen 

dat dit plekje Amsterdam voor iedereen 

een fijne plek is om te wandelen of rond 

te kijken en te genieten van een drankje in 

het hart van het park: de kantine.

De laatste dag breekt aan. Het is 

doorwerken om het beeld te voorzien van 

zoveel blaadjes, maar het resultaat doet 

me iedere keer weer lachen en doorgaan. 

Zelden zo’n maf beeld gemaakt: een ‘bosje 

van mensen’, maar het voelt raak. Teun 

komt er met werkploeg een schapenhek 

omheen zetten. Ik ben wat minder blij, 

want dat dekt een deel van de sculptuur 

af. Het gesteggel begint: kunnen de palen 

de grond in? Nee; krabben achter de oren. 

Mogen we de boomstammen gebruiken 

als anker?Ja; hou jij dat hek effe vast, dan 

doe ik… Nee beetje hierheen, nee, toch 

stukkie daarheen... Uiteindelijk staat er 

een schapenhek om het beeld. Iedereen 

blij en trots op de lastige prestatie, dus 

ik zeg maar niks meer. Het is natuurlijk 

ook een bescherming tegen aanraken van 

het beeld, even kijken met je handen is 

verleidelijk. En die werkbroek aan flarden 

door het ijzerdraad is bijkomende pech… 

Alles voor de kunst! Bovendien is het tijd 

om mijn aura af te spoelen en schoon aan 

te treden voor de opening. De wandeling 

met genodigden en belangstellenden start 

al bijna. 

Gezamenlijk kijken

Het is een hele tippel, maar leuk om 

alle sculpturen van mijn collega’s te 

zien. Iedereen heeft een eigen stijl van 



 DECEMBER 2022  | 19

beeldhouwen, en het is verrassend te 

zien hoe de ideeën in zand zijn omgezet. 

Een vrolijke optocht trekt door de 

Oeverlanden en staat stil bij alle werken. 

We zijn niet de enige gebruikers van de 

ruimte; ik heb ‘innig’ contact met een 

Schotse Hooglander en koester nog een 

week een mooie blauwe plek. Alles voor 

de kunst was toch het motto? 

Die avond is het startsein voor vier 

weken Amsterdam Sand Sculpture 

Festival. Het is hartverwarmend te weten 

dat zoveel vrijwilligers mensen vertellen 

over de Oeverlanden en de sculpturen. 

Door weer en wind loodsen gidsen het 

publiek. De Ons Buitencrew is daarbij 

rijk vertegenwoordigd, blijkt tijdens de 

afsluiting. Al die tijd staan de sculpturen 

zonder beschadiging in de openbare 

ruimte. Mijn sculptuur had wel te lijden 

van de harde, aanhoudende regen, maar 

dat past ook wel weer bij het beeld.

Het is fijn je te realiseren dat zand-

sculptor een superjob is, waarmee je 

mensen iets moois laat beleven. Iedereen 

heeft wel eens met zand gespeeld, maar 

om een zandbeeld boven je uit te zien 

torenen en zo groot te beeldhouwen, 

is toch altijd weer iets speciaals. En dat 

andere mensen het de moeite waard 

vinden om mee te helpen scheppen - 

letterlijk - is fantastisch! Ik kom op de 

leukste plekken ter wereld, en ben blij dat 

ik nu een nieuwe prachtplek vlak bij huis 

heb ontdekt.

Onderdeel van iets moois

Terug in mijn atelier over het IJ schilder 

ik nu de dagen aan elkaar. Ik klem de foto 

waarop een vriend staat op mijn bord en 

teken hem na, samen met zijn twee 

beste maten. Ze kijken alle drie naar 

een telefoon, want daarop is de vierde 

vriend te zien die in het buitenland woont. 

Een glas in de hand, lachend: aan alles 

merk je dat ze blij zijn elkaar te spreken. 

De opdracht was hun vriendschap te 

verbeelden, ze zijn er blij mee. Het doet 

me denken aan wat ik op Ons Buiten 

meemaakte. Ik was twee weken lang 

zomaar ineens onderdeel van een gezellige 

groep tuinders. Allemaal anders en ieder 

met een eigen verhaal, maar verbonden 

door die ene plek: Ons Buiten. Er bloeide 

meer dan alleen prachtige rozen en 

lavendel, ik zag mensen die zorgden voor 

hun tuinen, het complex, de organisatie en 

elkaar. Daar bloeide ik zelf ook van op!  

Met dank, en tot ziens.

Marjon Katerberg, beeldend  kunstenaar en 

maker van het zandbeeld op Ons Buiten
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MET EEN KNAL HET 
ONS BUITEN-FEESTJAAR UIT!

GROENTJESGROENTJES

Als er feest is, is het in Nederland 
een traditie om te knallen. Op de 
tuin doen we dat als afsluiting van 
de familiedag. Een hele tijd geleden 
werd er in Amsterdam ook vuurwerk 
afgestoken op Hartjesdag, een soort 
dag van de liefde, op 20 augustus. En 
we kennen natuurlijk allemaal het 
vuurwerk tijdens oud en nieuw.

Waar komt de traditie van vuurwerk 

eigenlijk vandaan? Buiten het lekker 

knallen tijdens een feestje had het 

afsteken van vuurwerk ook een andere 

reden. Lang geleden maakten de mensen 

lawaai met potten en pannen, om de 

boze geesten te verjagen en fris het 

nieuwe jaar in te gaan. Dit deden ze 

tot ver in de 19de eeuw. Ook werden 

in dorpen en steden de kerkklokken 

geluid en gingen de kinderen de straat 

op met lawaai-instrumenten. In andere 

culturen, de Chinese en de Indonesische, 

deden ze hetzelfde, maar dan met 

knalvuurwerk. In China deden de mensen 

bij het knalvuurwerk ook de drakendans. 

Allemaal om de boze geesten af te 

schrikken en buiten de deur te houden.

Doordat er halverwege vorige eeuw 

steeds meer Indonesische mensen in 

Nederland kwamen wonen, maakten 

de mensen kennis met de traditie van 

knalvuurwerk. In sommige delen van 

Nederland (het oosten en het noorden) 

gebruiken ze buskruit of carbid. Dat 

stoppen ze in melkbussen. Er zijn op 

oudjaarsdag wedstrijden wie het hardst 

en verst kan knallen. 

Nu wordt de knaltraditie een beetje 

anders. Op veel plekken in Nederland 

mag je met ingang van dit jaar geen 

vuurwerk meer afsteken. Het is gevaarlijk, 

er gebeuren veel ongelukken mee. 

En het is erg vervuilend, het klimaat 

lijdt eronder. In Amsterdam is ervoor 

gekozen om op een aantal plekken een 

groot siervuurwerk te maken. Dat zou zo 

mooi moeten worden, dat mensen zelf 

helemaal geen vuurwerk meer willen 

afsteken.

Als je nu toch graag zelf met een knal het 

nieuwe jaar in gaat, is er ook een ander 

idee: BOEMKLATS!

Een Boemklats kun je zelf maken. Het is 

een installatie zonder vuurwerk en je moet 

hem af kunnen schieten. Het kan er mooi 

uitzien, of juist een oorverdovende knal 

opleveren. Een goede Boemklatser is na 

te maken door anderen (je werktekening 

moet dus echt kloppen), is niet gevaarlijk 

en is natuurlijk spectaculair. Alles kan, jij 

verzint het! 
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RIAN KNOP
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KINDERPORTRET

Kyano

Voornaam: 
Kyano 

Leeftijd: 
10 jaar

Lievelingsspel: 
Fortnite

Lievelingsdier: 
hond

Hobby’s:
kickboksen

 
Lievelingsplek 
op de tuin: 
het grote veld

Dit koop ik in de kantine: 
Brain Licker (snoepje)

Er is een heuse Boemklats 

inspiratiewebsite, kijk maar eens:

https://www.alternieuw.nl/boemklats

insta @alternieuw

Hier zie je vast wat voorbeelden 

van ontwerpen.

Ga jij ook snel aan de slag met een mooi 

ontwerp? Als je een bouwtekening maakt, 

kun je deze ook delen en dan kan het 

zomaar zijn dat jouw Boemklatser door 

heel veel mensen wordt gemaakt. Het 

blad waarop je je bouwtekening kunt 

maken, kun je downloaden op de site: 

www.alternieuw.nl/boemklats.  

Om helemaal in de sfeer te komen, kun 

je op deze alternieuw-website ook een 

knallend vuurwerkdansje leren…

Heel veel succes met het ontwerpen 

en uitvoeren van jouw ontwerp en veel 

knalplezier!
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ASTRID MOL

Tuintips
Winterklusjes

Op uw plaatsen, af:

1. De beste tijd om bomen en struiken te 

planten, is wanneer ze in rust zijn (november 

tot eind maart) en bij regenachtig weer. 

Snoeien doe je ook in de winter.

2. Houd de vijver vorstvrij. Maak op tijd een 

opening in het ijs door een pot met heet water 

op het ijs te zetten, zodat het ijs langzaam kan 

smelten. Maak geen wak; de trillingen van het 

hakken zijn funest voor het leven in je vijver.

 3. Houd je struiken sneeuwvrij. Valt de 

sneeuw met bakken uit de lucht? Let er dan op 

dat de takken niet te ver doorbuigen. Schud 

ze regelmatig even schoon.

4. Nu kun je fruitbomen en -struiken met 

kale wortels planten, en appel- en 

perenbomen, zwarte bessen, kruisbessen 

en rode en witte aalbessen snoeien. Trek 

oude kleren aan als je blauweregen snoeit. 

Het sap van de plant geeft onzichtbare 

vlekken die pas ná een wasbeurt 

zichtbaar zijn.

5. Help de vogels de winter door. Strooi 

voer op de voedertafel, hang vetbollen en 

pindaslingers op en strooi ook voer en fruit op 

beschutte plekjes in je tuin.

6. Hang nestkastjes op, want tijdens koude 

winternachten kunnen de koolmees, 

pimpelmees en zelfs de bonte specht slapen in 

je nestkastje.

7. Vermoed je dat er een egel in je tuin huist? 

Zet dan af en toe wat egelvoer of kattenvoer 

bij z’n schuilplaats, en wat water (geen melk!). 

Haal het weg als het donker is.

8. Het klinkt gek, maar denk nu al aan de 

vlinders die de komende zomer in je tuin 

zullen rondfladderen. Ruim je tuin in de 

winter niet te vlijtig op, zodat er eitjes, rupsen 

en poppen kunnen overleven.

9. In de prille lente verzorg je alvast 

de bloemen. Als in februari de sneeuw 

verdwenen is, kun je compost strooien op de 

bloembedden. Geef de kuip- en potplanten op 

vorstvrije dagen water.

10. Maak je tuingereedschap schoon en slijp 

de messen en scharen. Even invetten en droog 

opbergen in de schuur.
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Vuurwerk in je tuin
Vuurwerk afsteken: steeds 

minder mensen doen eraan mee en 

het mag ook niet (meer). Hoeft ook 

niet, want er zijn veel planten die wat 

betreft bloeiwijze en kleur voor een 

waar lichtspektakel zorgen. Hiermee 

wensen we iedere tuinder een 

knallend, fleurig en gezond 2023!

De vuurwerkplant ‘Dictamnus albus’, 
soms ook essenkruid genoemd, 
heet niet zomaar vuurwerkplant. Hij 
produceert zoveel etherische olie, dat je 
hem al op grote afstand ruikt. Op warme 
dagen kan de olie vlam vatten door de 
brandglaswerking op de druppeltjes 
olie. Als het ook windstil is, kun je blauwe 
vlammetjes zien. Als je een aansteker 
bij de verdampte olie houdt, ontstaat er 
heel even een spetterend vuurwerk.

Vuurpijlen of fakkellelies, zoals 
Kniphofia’s in de volksmond worden 
genoemd, zijn niet te missen in de tuin. 
Aan hun lange stengels verschijnen 
opvallend gekleurde bloemen die wel 
wat weg hebben van een vuurpijl. 

Kniphofia 
‘Limelight’ is een 
compacte vuurpijl 

met vrij korte stelen met citroengeel-
groene bloemen.
Een prachtig siergras met roodpaars 
gestreept blad en roze pluimen is de
Pennisetum setaceum ‘Fireworks’, beter 
bekend als Lampenpoetsersgras. Het 
is een grassoort die door het jaar heen 
van kleur verandert, van wit naar lila naar 
dieppaars. De pluimvormige bloemen 
kun je drogen.

De dahlia ‘Rejmans Firecracker’ knalt 
de borders uit met z’n rood met 
gele bloemen. De gestreepte en 
gespikkelde bloembladen zijn aan het 
uiteinde gespleten. Een plant vol met 
deze bloemen heeft wel veel weg van 
siervuurwerk.

Niet alleen mooi om te zien, ook grappig 
om te horen. De witte, parelvormige 
bessen van de sneeuwbes groeien in 
trosjes, wat hem heel geschikt maakt 

voor decoratie. 
Maar wat nog leuker is: 

de besjes zijn echte 
knalerwten. Ze geven 
een knallend geluid als 

je ze met een flinke klap op de grond 
gooit. 
Sterretjesgras of rapsterretjes is een 
alpineplantje voor de rotstuin of potten. 
De sterachtige bloemen bloeien in 
vele kleuren van wit naar roze tot 
dieprood. Alleen voor liefhebbers van 
een echte rotstuin, want ze zijn nogal 
kieskeurig qua verzorging, standplaats 
en grondsoort.

Oooh en aaah rolt uit je mond als de 
Echinacea of zonnehoed ‘Burgundy 
Fireworks’ in bloei komt. De stervormige 
felgekleurde bloemen trekken de 
aandacht naar de border. De knoppen 
zijn oranje, maar als ze zich openen, zijn 
ze binnen een week knalrood. Dit geeft 
in de border een mooi tweekleurig 
effect.

Solidago rugosa ‘Fireworks’ is een 
guldenroede met een bloemscherm. 
De bloei bestaat uit vele kleine bloemen 
compact bij elkaar in een lange aar. 
Na de bloeitijd zijn de uitgebloeide 
bloemen nog steeds mooi om te zien. 
Solidago rugosa ‘Fireworks’ is een 
magneet voor insecten en vlinders.



Kleurrijke terrasplanten in de 
winter

Potten en plantenbakken met 
uitgebloeide zomerbloeiers belanden 
doorgaans in de schuur waar ze 
blijven tot de lente. Zonde, want met 
een aangepaste beplanting kun je ze 
in het najaar omtoveren tot kleurrijke 
blikvangers op je terras. Boor eerst 
een drainagegat in de bloempotten, 
of bekleed ze aan de binnenkant 
met noppenfolie. Beplant de potten 
met kleine groenblijvende struikjes, 
winterbloeiers of planten die heel vroeg 
in het voorjaar bloeien. Kies planten met 
bessen, bont getinte bladeren en grillige 
vormen en vul ze aan met bloembollen 
die je vroeg in het voorjaar verrassen. Zo 
heb je een fleurig terras, het hele jaar 
door.

Tuinvogeltelling 2023

Tel mee met de jaarlijkse Tuinvogeltelling 
op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 
januari 2023. 
Tijdens de telling werk je samen met 
duizenden andere tellers aan een 
onderzoek naar de stand van onze 
tuinvogels. Tellen doe je door één keer 
een half uur de vogels in je tuin of op je 
balkon te tellen. Je telling geef je door 
via de web-app mijntuinvogeltelling.
nl. Vul je telling maandagochtend 30 
januari in vóór 12 uur. Eerst je kennis 
testen? Dat kan via mijntuinvogeltelling.
vogelbescherming.nl/telling.

Wintermoestuin

In de herfst en de winter wordt het 
misschien wel kouder, maar ook dan 
kun je volop aan de slag in de moestuin. 
Je kunt veel groenten oogsten voor de 
kerstdagen, zoals pastinaak, prei en 

diverse koolsoorten. Als de temperatuur 
zakt, bedek dan de grond met stro. 
Tijdens de herfst en de winter kun je 
broccoli, spruiten, wortels, koolraap, 
selderij, erwten, rabarber, bloemkool en 
spinazie kweken. Bedek de koolsoorten 
met netten tegen hongerige duiven. 
Verwijder ook alle vergeelde bladeren, 
zodat schimmelziekten zoals grauwe 
schimmel en valse meeldauw geen 
kans krijgen. Heb je rabarber in de 
tuin? Dan kun je ze nu uitgraven en 
delen. Herplant ze in grond die je hebt 
aangevuld met bemeste aarde.
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@sarahvandongenillustrations



26 |  DECEMBER 2022

Tekst en beeld: BABS HOGENKAMP

O
p een mooie zonnige 
herfstdag bezoek ik de 
tuin van Armin en zijn 
vrouw Joanna. Hun twee 

kinderen zijn volwassen. Joanna 
was afwezig, dus ik sprak alleen de 
superenthousiaste tuinder Armin.

Na een jarenlange inschrijving en lang 
wachten op een kans, was het ineens 
BINGO! Armin en Joanna kwamen 
in aanmerking voor een droomhuisje 
aan de Hillegondalaan. Het huisje 
is prachtig gelegen aan het eind 
van een doodlopend pad. Er is een 
panoramisch uitzicht op water, bomen 
en groen, heel veel groen.

We gaan zitten op de royale, 
overdekte veranda met uitzicht op 
planten, bomen en groentebakken. 
Armin vertelt:

‘Ik ben in 1984 vanuit Iran naar 
Nederland gekomen. Hier ben ik 
afgestudeerd aan de kunstacademie 
in de richting audiovisueel. Behalve 

filmmaker ben ik ook mede-uitvinder 
en adviseur van een nieuw product: 
TIERRAFINO. Een soort stuc voor 
binnenmuren van klei en zand en 100% 
natuurlijk. Als kind in Iran speelde ik 
heel vaak in de wijngaard van familie 
met aarde en leem. Dit stucmateriaal 
van leem/aarde doet mij denken aan 
die tijd in Iran.

Wat mij ook aan Iran herinnert, zijn 
de fruitbomen met lekkernijen. De 
bomen hingen vol met perziken, 
pruimen, appels en meer. Ik hoefde 
maar naar buiten te lopen en daar 
begon het plukken en genieten van 
al het heerlijks. Ik heb inmiddels 
de wijngaard met druiven geërfd 
en daardoor kan ik genieten van de 
wijn, de stroop en de rozijnen die de 
druiven opleveren. Ik ben dan ook 
heel erg blij en gelukkig dat ik nu in 
Nederland een eigen plek heb waar ik 
van alles kan planten en laten groeien. 
Veel bomen met veel soorten fruit is 
een grote wens van me. Maar naast 
fruit wil ik ook groenten uit eigen tuin.

Ik ben een moestuin begonnen 
door van houten pallets bakken op 
goede hoogte te maken. Dit heeft 
als voordeel dat ik alles staand kan 
bijhouden. Ook de slakken moeten 
meer moeite doen. Om het ze nog 
moeilijker te maken, heb ik om de 
staanders metalen schuursponsjes 
gedaan. Dit werkt fantastisch en 
hierdoor heb ik veel uit eigen tuin 
kunnen eten.

BINNEN
IN ONS BUITEN
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Dit jaar, met deze mooie lange zomer, 
heb ik onder andere een overdaad 
aan aardappelen, wortels, aubergines, 
tomaten, bieten, paprika, bonen en 
courgettes kunnen oogsten. Aan 
kruiden als peterselie, bieslook et 
cetera had ik ook geen gebrek. En de 
walnotenboom was weer erg gul met 
noten.

Ik heb de grote wens dat andere 
tuinders ook meer groenten, kruiden 
en fruit gaan verbouwen, zodat we 
deze kunnen uitwisselen. Logisch 
hierbij lijkt me dat dit 100% biologisch 
gebeurt. 

Mijn ervaring is dat het proces van het 
planten en zien groeien van kruiden, 
fruit en groente heel erg goed is 
voor je lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid. Dat gun ik iedereen.
Een aanrader dus!’

Ik hoefde maar naar 
buiten te lopen en 

daar begon het 
plukken en genieten 
van al het heerlijks



Voor blijvend gebruik van het 

keurmerk Natuurlijk Tuinieren is een 

periodieke herkeuring noodzakelijk. 

In 2017 haalde Ons Buiten een hoog 

slagingspercentage van wel 96%. Dit 

jaar haalden we een percentage van 

maar liefst 104%. Uitzonderlijk hoog, 

dankzij vele bijzondere elementen. 

Die score en de hartelijke felicitaties 

van Herman Vroklage van de AVVN 

worden zeer gewaardeerd. Erik 

legt uit waaraan we dit allemaal te 

danken hebben.

Een mooie zonnige dag voor 
een herkeuring
Op 14 mei 2022 haal ik de 
keurmeester Ellen op van het 
treinstation. Ze heeft al een lange 
reis vanuit Zeeland achter de rug 

en heeft zich goed kunnen inlezen. 
We fietsen via het prachtige 
landschapspark de Oeverlanden 
naar Ons Buiten. Geweldig vindt 
Ellen het dat we ons ook hebben 
beziggehouden met de omgeving 
van ons tuinpark. De natuur 
houdt zich niet aan menselijke 
afbakening. Alles is overal: 
ijsvogels, spechten en vleermuizen 
vliegen in het tuinpark en het 
landschapspark. Vlak na het witte 
bruggetje staan we even stil bij 
de ingestorte ijsvogelwand, die 
we niet in ere hebben kunnen 
herstellen vanwege een overdaad 
aan omgewaaide bomen en dus 
tijdgebrek in het voorjaar. En we 
staan stil bij de zwarte berken 
die daar staan. Een berk met 
een heel aparte schors. Zeker 
de moeite van het bekijken 

waard. Ook de majesteitelijke 
paardenkastanje staat er mooi 
bij. Bijna lyrisch is Ellen over de 
grote verlandingsoever, waar op 
dat moment nog steeds de grote 
ratelaar staat te bloeien. Deze plant 
is een zogenaamde halfparasiet 
die gebruikmaakt van wortels van 
gras om aan voldoende water en 
mineralen te komen. Een overdaad 
aan riet behoeft regelmatige 

NATUURLIJK 
TUINIEREN

Tekst: ERIK HOOIJBERG
Beeld: Wikipedia & internet

          Herkeuring 
   Natuurlijk Tuinier en 
Tuinpark Ons Buit en

IJsvogel
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maaibeurten, het liefst met de 
zeis en afvoer van het maaisel. Op 
die manier immers verarmt de 
grond en krijgen andere zeldzame 
plantensoorten meer kans op groei 
en bloei. De dotterbloemen en 
koekoeksbloemen zijn nagenoeg 
uitgebloeid, maar we ruiken de 
watermunt al een beetje en de 
lisdodde (rietsigaar) groeit gestaag.

Zwartpetje tegen roodpetje: hak 
mij een woning
We lopen met de fiets aan de 
hand door de lanen. Ellen is heel 
enthousiast over de enorme 
aantallen en volwassenheid van 
de bomen op het park. Ik wijs haar 
op een els die op sterven na dood 
lijkt en daarmee een broedplaats 
is geworden voor insecten en 
insecteneters. Grootvader Ed 
vertelde daarover zijn kleinkind dat 
zwartpetje, een vrouwtjes bonte 
specht, aan haar partner roodpetje 
vroeg een nieuwe nestholte te 
hakken. De eerste holte te hoog, 
de tweede en derde te laag tot 
het eindelijk goed genoeg was 
voor een nestholte waarin dit 
seizoen wel drie tot vier jongen zijn 
grootgebracht. Kleinkind voelde 
zich bedot met het verhaal over 
de holtes, maar ik vind dit een 

mooie illustratie van de ecologische 
waarde van rechtopstaand dood 
hout.

Bloempercelen, wolkentuin en 
boomaanplant
Onze voorzitter belt op om te 
vragen waar we blijven. Koffie 
en broodjes staan klaar voor een 
heerlijke lunch en ongepland 
overleg met Saskia (assortiment 
en voorlichting in de winkel), Henk 
(de werf en de mannenploeg), 
Carla (tuinbeurters en projecten 
Natuurlijk Tuinieren) en Hanneke 
(begeleiding oude tuinders, 
bestuurszaken en nieuwe 
bomenaanplant). Ieder vertelt
 vanuit zijn/haar eigen invalshoek 
hoe we gezamenlijk bijdragen aan 
de schoonheid van ons tuinpark en 

hoe we proberen de biodiversiteit 
steeds maar weer te vergroten. De 
keurmeester vindt het allemaal 
geweldig: de nieuwe bloemperken, 
de nieuwe boomaanplant en de 
nieuw aangelegde wolkentuin. 
Maar ook de oudere werken 
en werkzaamheden vindt ze 
prachtig: de monumentale 
bomen, de hagedissenburcht, 
de kindermoestuin, de 
speeltuin, de zonnecollectoren 
en regenwateropvang. Ook 
het gefaseerd maaien van de 
grasstroken en de aanblik van 
het bloeiende grote veld met 

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius)

Bonte spechten

alles is overal: 
iJsvogels, spechten 

en vleermuiZen 
vliegen in het 

tuinparK en het 
landschapsparK
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boterbloemen, paardenbloemen en 
madeliefjes vallen goed.

Verdere natuurontwikkeling
website OB
Het complimenteuze rapport is 
voor tuinders natuurlijk in te zien, 
maar hieronder alvast een aantal 
tips van Ellen:

•  Uitbreiding natuurvriendelijke 
oevers, bijvoorbeeld met 
gevlochten wilgentakken.

•  Uitbreiding van ecologisch 
beheerde bloemrijke rand rond het 
speelveld.

•  Uitbreiding inheemse 
plantensoorten in grasstroken 
langs de sloten door gefaseerd 
maaien en afvoeren van het 
maaisel.

•  Het tiny forest (het bosje) mag 
uitgebreid worden op andere 
plaatsen, ook in particuliere tuinen.

•  Aandacht voor nieuwe 
boomaanplant; bijvoorbeeld een 
mannelijke hanendoorn en andere 
soorten ter vervanging van dode 
elzen en berken.

•  Uitbreiding van takkenrillen en 
wallen, ook met grotere stukken 
van stevige stammen.

•  Uitbreiding van het aantal 
nestkasten voor vogels en 
vleermuizen.

•  Herhaald advies is om meer 
cursussen en voorlichtingsavonden 
te organiseren over natuurlijk 
tuinieren, moestuinieren, snoeien, 
tuinaanleg en soortgebruik.

•  Nieuw is het advies om groene 
wandbedekking van de opstallen 
aan te leggen met behulp van trillen 
of andersoortige vlechtschermen.

Al met al een fijn rapport dat 
uitnodigt om door te gaan op de 
ingeslagen weg naar meer soorten 
planten, insecten, vogels, amfibieën 

en zoogdieren. Ons Buiten als 
groen oase in de steeds meer 
verdichtende stad. Ik heb er zin in 
en begin met het ophangen van 
nestkasten die we cadeau hebben 
gekregen van een standhouder 
tijdens tuinkunst en van het AVVN.

Bronnen: eigen aantekeningen, en 
het rapport Inventarisatie- en 
herbeoordelinglijst Nationaal 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 
Tuinpark Ons Buiten, Amsterdam 
2022. Erik Hooijberg (groen@ons-
buiten.nl)
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Vleermuzien

Paulownia tomentosa

Caltha palustris

Maclura Pomifera
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Tekst: ANNE-MICHELLE VAN DOCKUM
Beeld: BABS HOGENKAMP &

ANNE-MICHELLE VAN DOCKUM

Wat was de laatste 

dag van het 

seizoen een 

mooie herfstdag: mooie 

blaadjes, een kampvuur en 

ook nog eens heel lekker 

weer. Om 13.00 begon de 

voortreffelijk leuke herfstfair. 

Er was voor iedereen iets 

te doen: een markt met 

kraampjes met allerlei 

hebbedingetjes en veel 

eettentjes. Ook onze imker 

was van de partij, dus we 

konden genieten van onze 

Ons Buitenhoning.

De herfstfair
LEEK WEL EEN ZOMERFAIR
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Voor de kinderen was er een 

schaatsbaan opgezet: hoe leuk was 

het om tijdens onze herfstfair te

kunnen schaatsen. Ook een 

rodelbaan mocht niet ontbreken; 

de kinderen hadden lol voor tien. 

De allerkleinsten vermaakten zich 

uitstekend op een springkussen.

We werden de hele dag vermaakt 

door Erik en Peter die mooie 

liedjes zongen. Toen het wat 

donkerder werd, brandden er 

overal vuurkorven. Je kon lekker 

op hooibalen zitten, met of zonder 

een dekentje, en genieten van de 

muziek die uit de boxen galmde. 

Of natuurlijk lekker swingen, 

dansen en meezingen. Ons Buiten 

ging weer uit zijn dak op de muziek 

van dj Joey.

Dank aan organisator Marco. En aan 

alle vrijwilligers die meegeholpen 

hebben.
Organisator Marco
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Marry en Diny
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OPROEPEN

Nieuwe EHBO’ers gevraagd!
Tekst: Sonja Bijenhof

De EHBO-commissie op Ons Buiten is op zoek naar versterking. De nieuwe data voor de 
cursus van 2023 zijn bekend. Als je kunt en geïnteresseerd bent: geef je vooral op voor de beginnerscursus!

De beginnerscursus wordt betaald door 
het tuinpark en gegeven door professionele opleiders via het Oranje Kruis. De cursus 
is verspreid over vier zaterdagen, start 
in maart en gaat door met minstens tien 
cursisten. Als er veel meer aanmeldingen 
komen, wordt de cursus twee keer gegeven. Voorwaarde is dat je minstens vijf jaar 
blijft en ongeveer drie á vier keer per jaar een paar uur bij een evenement aanwezig bent. De cursus behandelt algemene EHBO, maar is ook aangepast aan de situatie op 
het tuinpark. Bijvoorbeeld de verschillende leeftijdsgroepen, van senioren tot heel (en veel) kleine kinderen. 

Dagen en tijden van de lessen

Opleiding EHBO (beginnerscursus): 
zaterdag 4, 11, 18 en 25 maart van 9.00 tot 16.00. De laatste zaterdag bestaat uit een examen. De commissie heeft minimaal tien 
cursisten nodig om deze cursus door te laten gaan.

De herhalingslessen (voor alle EHBO’ers) 
vinden plaats op zaterdag 15 en 29 april. 
Op deze dagen kunnen de mensen van 
de beginnerscursus kennismaken met 
de bestaande groep. En tijdens deze 
herhalingslessen komt er altijd andere stof aan bod dan in de beginnerslessen.

Doe je mee?

Je kunt je opgeven door een mailtje te 
sturen aan Stephanie Sol van de EHBO-
commissie: westera@gmail.com. Graag met je naam, tuinnummer, telefoonnummer en 
e-mailadres. Je kunt Stehanie ook bellen of appen: 0642558686.
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Vraag om informatie en beeldmateriaal

Tekst en beeld: Babs Hogenkamp

Sinds 2015 ben ik de gelukkige gebruiker van een tuin met tuinhuis 

aan de Hillegondalaan 390.

Een bijzonder veelkantig huisje waar ik als een blok voor viel. 

Op het tuinpark bleek het een bekend huisje, want ik werd 

regelmatig aangesproken met de opmerking: ‘Mevrouw, wist u dat 

dit huisje kan draaien?’ En: ‘Het is een oud tbc-huisje, wist u dat?’

Dat wist ik niet, maar de vorm zou er wel op kunnen duiden. Hoe 

ik ook op internet gezocht heb, ik heb dit huisje niet gevonden. 

Ook bij de verbouwing ervan vond ik geen directe aanwijzingen 

over het wel en wee van dit speciale huisje. Wel een oude 

plattegrond waarop het gespiegeld lijkt te zijn. En ik vond onder 

de verschillende lagen vloerbedekking veel oude kranten: De 

Waarheid en het Wierings Weekblad uit de jaren 1954-1956. Erg 

leuk en interessant. Maar het huisje zal ouder zijn. Maar hoe oud?

Ooit kwam er een vrouw langs die vertelde dat zij er vroeger bij 

haar oma wel logeerde. Ik heb haar helaas nooit meer gezien. 

Was zij tuinder of bezoeker? Dat er foto’s van het huisje in een 

boek staan, vertelde een andere voorbijganger. Zij is niet meer 

met het boek met foto’s teruggekomen. Jammer.

Dus nu probeer ik het via de glossy: ik ben op zoek naar verhalen 

over mijn huisje en nieuwsgierig naar foto’s die andere tuinders 

misschien hebben. Wie kan mij helpen? Mijn dank is heel groot. Je 

kunt mailen naar Babs Hogenkamp: babsamsterdam1@gmail.com.

Gezellig langskomen kan natuurlijk ook altijd: Hillegondalaan 390.

Verhalen, anekdotes, geruchten, historie, roddels et ceteraDe redactie is erg benieuwd naar bijzondere verhalen van onze tuinders.
Wat voorbeelden:-  Een heel bijzondere boom in je tuin die niemand kent of die speciale 
vruchten heeft die goed zijn tegen bijvoorbeeld gordelroos.
-  Een tuinhuisje waarvan de architect bekend is of dat gewoon een 
bijzonder uiterlijk heeft. (Of iets zou kunnen, zie oproep hierboven).
-  Een huisje waar iemand woont of woonde die bekendstaat of - stond 
vanwege een bijzondere gave of beroep of ???? -  Een verhaal over de oorlogstijd: wat gebeurde er eigenlijk op het 
tuinpark? Waren er onderduikers of Duitsers? Werd er groente verbouwd? 
-  Verhalen uit vroegere tijden die nog niet bekend zijn (dus geen feesten 
of evenementen).

Heb je een interessant verhaal voor ons? Je hoeft het niet zelf op te 
schrijven. We ontvangen heel graag een mail op het volgende e-mailadres: 
babsamsterdam1@gmail.com. Als je daarin kort vertelt wat voor leuks of 
interessants je kunt bijdragen, dan nemen we contact met je op.Namens de redactie,Babs Hogenkamp: babsamsterdam1@gmail.com
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 AANBOD

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

blad Ons Buiten? Neem dan nu een abonnement! 

Je ontvangt vier nummers per jaar voor € 17,50.

Stuur een e-mail naar redactie@ons-buiten.nl 

met daarin duidelijk je naam, adres en postcode. 

Dan ontvang je zo spoedig mogelijk onze betaal-

gegevens. Zodra je hebt betaald, ontvang je het 

eerstvolgende nummer en gaat je abonnement in.


