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Groen gemaal

Kwekerij van Houtum
Een ecologische kwekerij van vaste planten, met een ziel, waar het nog steeds een wáár ontdek-
kingsavontuur is! www.kwekerijvanhoutum.nl. Leverancier van een nieuwe lijn tuin producten 
op geheel plantaardige basis en daarnaast ook biologisch gecertificeerd! Deze lijn wordt pro-
fessioneel al jaren gebruikt door bijvoorbeeld de Keukenhof. In de product lijn bevinden zich 8 
producten welke een dekking geven voor de gehele tuin. www.bio-kultura.nl

Kwekerij De Ent
Aan de rand van Amsterdam in Ouderkerk a/d Amstel zit al jaren deze kwekerij van inheemse 
en andere planten in alle soorten en maten. Sterke planten, die het prima doen in Nederland, 
dat is zijn specialiteit. Zoekt u een speciale variatie, Sjaak kan hem voor u vinden. De kwekerij 
levert meestal aan tuinontwerpers, hoveniers en gemeenten, maar u als plantenliefhebber bent 
van harte welkom.

Boekhandel Jimmink
In het hart van Amsterdam Zuid, in de Rivierenbuurt ligt Boek-
handel Jimmink aan de Rooseveltlaan.Boekhandel Jimmink is 
een uitgebreide Algemene Boekhandel waar literatuur num-
mer één staat. Maar we hebben ook veel andere specialisaties: 
kunst, antiek, geschiedenis, poëzie, architectuur, kinderboeken, 
binnenhuisarchitectuur, flora, fauna, fotografie, spannende boe-
ken, etc., etc., etc. www.jimminkboek.nl

Supershirts
Is it a bird? Is it a plane? No! It’s Supershirt®! Dit jonge, frisse 
Amsterdamse merk brengt exclusieve zelf ontworpen T-shirts. 
Supershirt® heeft haar productie in eigen handen onder de 
naam Superette®. Hierbij wordt alleen gedrukt met inkt op 
waterbasis. De unieke prints worden ook nog eens gedrukt op 
biologisch katoen, bamboevezel en eucalyptus boompulp (lyo-
cell). Dus verantwoord én supertrendy! www.supershirts.nl

Insectenhuisjes
van Bastiaan Meijer
We doen van alles om vogels de winter door te helpen. We 
hangen vetbolletjes en pindasnoeren voor ze op. We plaatsen 
vogelhuisjes en speciale vogeldrinkbakjes in de tuin. Anders is 
het voor insecten. Daarom is Bastiaan speciaal voor insecten 
huisjes gaan maken in keramiek. Het aardige is, de beestjes 
hebben gevoel voor vormgeving. www.insectenhuisjes.nl

 Ratatouille Traiteur
Op de markt staat Ratatouille Traiteur, met gastvrouw Ernie Nauta, Zij verzorgt zondag de hap-
jes en drankjes voor de bezoekers. Koffie, thee en biosapjes, lekkere lunchhapjes, verschillende 
soorten broodjes en afhankelijk van het weer iets warms. Ook verkoopt ze honing, confit de 
Canard en huisgemaakte aoili en andere sausjes. Op Ceintuurbaan 181 in Amsterdam vindt u 
haar sfeervolle traiteurswinkel met brasserie.  www.ratatouille-traiteur.nl

 De Bloemenboot
De Bloemenboot is vandaag aanwezig met een ruim assortiment kleurrijke planten voor balkon 
en geveltuin! Voor zon en schaduw, een- of meerjarig, laag struikgewas of klimmers...
Daarnaast zijn we specialist op het gebied van bruidswerk, biedermeiers, boeketten, bloemstuk-
ken en rouwarrangementen. Altijd leuk om een afspraak te maken! bloemenboot@hotmail.com

BIJ-zondere Geveltuinenmarkt    zondag 22 april 11.00-16.00 uur
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Open Tuinendag De Pijp
Op 30 juni tussen 11 en 17 uur is het alweerde 14e keer dat tuinenliefhebbers kunnen gaan ge-
nieten van de verborgen juweeltjes in De Pijp. De eigenaren gaan de volgende dag bij elkaar op 
bezoek om elkaars tuin te  bewonderen. Met een genoeglijke gezamenlijke maaltijd sluiten ze 
het weekend af. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Wilt u ook uw tuin openstellen, loop dan 
even langs bij Mini en Siska, zelf veteranen bij dit jaarlijkse feestje. Wie de tuinen wil bekijken 
kan voor 2,50 euro een passe-partout (met tuinbeschrijvingen) kopen. Die geeft toegang tot alle 
tuinen en is bij iedere tuin verkrijgbaar o.a. de Oranjekerk, hoek Van Ostadestraat en 2e van 
der Helststraat. www.wijkcentrumceintuur.nl/NMT/otd.

Stadshout
Stadshout heeft het doel om deze bomen uit eigen stad te verwerken tot geregistreerd, gezaagd 
en gedroogd stadshout, en zo te behouden voor de stad en haar bewoners, in de vorm van 
eerlijke produkten. Een duurzame en ekologische oplossing, want er wordt minder hout geïm-
porteerd en getransporteerd en de CO2 blijft ook nog eens in het hout zitten! Lees op pagina 
6 meer over de produkten, die ze van het hout maken en die op de Geveltuinenmarkt worden 
aangeboden.www.stadshout.nu

    Kinderboerderij De Pijp
Kinderboerderij “de Pijp” geeft als een groene parel “lucht en licht” aan de dichtbebouwde wijk 
Oud Zuid in Amsterdam.Het is nog een verrassing met welke dieren ze vandaag langskomen, 
maar het is altijd leuk! Konijnen knuffelen, cavia’s borstelen of pony rijden en dat midden in het 
park! www.kinderboerderijdepijp.nl

         Versvoko
Het is nog niet zover dat u in de Pijp uw biologische krop sla zelf uit de grond kunt trekken. Maar 
groenten kopen van een boer in de buurt kan al wel. VersVoko de Pijp bestaat sinds 8 januari 
2011 en richt zich vooralsnog op het kopen van groenten, maar het assortiment kan in de toe-
komst uitgebreid worden. Deelnemers maken onderdeel uit van een team. Deze teams verde-
len onderling de verschillende taken, die gedaan moeten worden om de VersVoko mogelijk te 
maken. Interesse in het eten van biologische groenten uit de buurt en buurtgenoten ontmoeten? 
Kom dan naar de Geveltuinenmarkt voor informatie. www.depijp.transitiontowns.nl

Vogelvrije bomen!
Wat vindt u eigenlijk van het nieuwe bomenbeleid in Zuid? En van de conceptbomenverorde-
ning? Samen met politici van diverse partijen willen we dat heel graag horen. Kom het ons ver-
tellen, positief of negatief. Wij willen het graag weten en gaan daarmee dan verder.
Om zichtbaar te maken over hoeveel bomen het gaat kunt u een setje rode boomtouwen mee-
krijgen om bomen in uw straat of buurt, die straks onder de nieuwe verordening vallen, te mar-
keren. www.bomenridders.nl.

                       IVN-Amsterdam
IVN staat voor Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. IVN Amsterdam richt zich vooral op 
de natuur in de stedelijke omgeving en de daarmee samenhangende ‘groen-in-de-stad’ thema’s. 
Het huidige bezoekerscentrum ‘de Rietschuur’ naast de Stadsboerderij ‘de Amsteldieren’, is 
iedere zondagmiddag geopend van 13.00-16.00. Het centrum is het vertrekpunt van excursies in 
het Amstelpark; er zijn regelmatige wisselende fototentoonstellingen te zien en er is een infor-
matiebalie met folders, boeken en wandel-en fietsroutes. Er worden in het centrum ook cursus-
sen gegeven. www.ivn.nl/amsterdam/

Groen Gemaal
Vrijwilligers en arbeidsherintreders staan achter de kraam en bieden u plantenpakketten aan, 
speciaal geselecteerd voor geveltuinen en balkonbakken. Sterke planten, gewend aan het Ne-
derlandse klimaat. Met een handige informatiefolder erbij. Allen om meer biodiversiteit in de 
geveltuinen te krijgen, goed voor bijen, vlinders en vogels en goed voor het milieu. Het - net 
gerenoveerde - monumentale Groen Gemaal heeft een kleine werf die dient als ecologisch 
plantenruilcentrum. http://wijkcentrumceintuur.nl/wijkcentrum/groen-gemaal/

 Boomtuinadoptie
Die straat kan best wel groener en die rotzooi onder de bomen 
wat minder. Dat kan door een boomtuintje aan te leggen onder 
een boom in uw straat. Twee vliegen in een klap. Wilt u meer 
weten over wat daarbij komt kijken? Kom dan langs! Op de 
kraam is allerlei informatie over geschikte planten, hoe aan te 
leggen en wat de regels binnen het stadsdeel zijn of worden. 
www.wijkcentrumceintuur.nl/NMT/boomtuinen

Bijenvraagbaak
Een informatie kraam bemenst door imkers uit Zuid. Voor al 
uw (on)mogelijke vragen over bijen, we zullen ons best doen 
uw vraag te beantwoorden. We hebben een bijenkrant liggen, 
die u heel snel laat zien wat u kunt doen om uw tuin bijvriende-
lijker te maken. We hebben informatie over imkeren, demon-
straties, honing maken en nog veel meer. Om 12 uur is er een 
bijenbabbel met de bijenkorf van het Sarphatipark als illustratie.
www.bijenstichting.nl, www.bijenhelpdesk.nl

 Beschermde soorten
Hier komt van alles te weten over de mussen, gierzwaluwen en 
vleermuizen en hoe we ze kunnen en moeten helpen. Welke 
planten kunnen helpen, hoe verbeter je de schuil en nestelgele-
genheid in je tuin of in je buurt. Welke nestkasten en waar?
Voeren of niet? Kom het rustig vragen!

BIJ-zondere Geveltuinenmarkt    zondag 22 april 11.00-16.00 uur

Graag heten wij u welkom op de  
Geveltuinenmarkt, de aftrap van 
het plant, kweek en groeiseizoen 
voor uw (gevel)tuin. U vindt ons in 
de combi-kraam van bijen, gierzwa-
luwen, mussen, boomtuinadoptie 
en nog zo wat aan onderwerpen. 
Voor de 19e keer organiseren we dit 
geveltuinen evenement in De Pijp. 
Met de bedoeling om meer groen te 
krijgen in de buurt. Met meer dan 
1650 geveltuinen is De Pijp al aan-
zienlijk groener geworden. Maar 
het kan nog beter! Kom ons uw 
ideeën vertellen, uw vragen stellen 
of doe mee met de cursussen, acti-
viteiten en acties.  
www.wijkcentrumceintuur.nl/NMT
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12-13.30 uur 

Bijenbabbel 
De imker uit het Sarphatipark 

vertelt over wilde- en honingbijen, 
imkeren in de stad, bijenplanten en pro-
blemen met landbouw en bijenziektes. 

Aanmelden via l.voshaar@wijkcen-
trumceintuur.nl, kosten: een  

donatie ten behoeve van het 
bijenproject in Zuid.

Bijenbehuizing
Bijenhotels, bungalows en villa’s. Van alles 

is er al bedacht om huisvesting  voor wilde 
bijen te bieden. Op www.jaarvandebij.nl staat 

een bouwtekening voor een bijenvilla en op www.
bijenhotels.nl/ staan nog veel meer inspirerende voor-

beelden.
Bij Stadshout op de Geveltuinenmarkt is een bijenho-

tel te koop. U kunt zelf kiezen hoe groot uw hotel 
wordt. De zeshoekige houtblokken (18x18x18 

cm), die los of per set verkrijgbaar zijn, kunt 
u ter plekke zelf inboren. Voorgeboorde 

exemplaren zijn op geveltuinendag 
uiteraard tegen meerprijs ook 

leverbaar.

Stadstuinen en stadslandbouw 
dragen bij aan het overleven van de 

bij en ze hebben deze ook nodig voor 
bevruchting. Verschillende soorten plan-

ten en bomen bloeien op verschillende mo-
menten in het jaar.

Dat hebben bijen, vlinders en andere insecten nodig 
om te overleven.

Bijen houden van Bio
Dus variatie in nectar en stuifmeeldragende planten is heel be-

langrijk voor een goed werkend ecosysteem. En wilt u vogels 
in de tuin, dan heeft u insecten nodig. Al die tuinen, moes-

tuinen, gevel-, boom- en volkstuinen bij elkaar zijn het 
groene geraamte van de stad. 

Bij elkaar kunnen die veel meer variatie in be-
planting leveren dan openbaar groen. Dat 

hebben we nodig voor een prettig woon-
klimaat en de bij heeft al die planten 

nodig om te overleven.

Eko is oké
Als een van de oorzaken van de bijen-

sterfte wordt een landbouwgif genoemd. 
Chemisch gif heeft vaak van dit soort nare  

BIJwerkingen. Wij sluiten ons graag aan bij een 
biologisch verantwoorde aanpak van plagen. Er zijn 

veel middelen, die veel minder slecht zijn voor het milieu 
en voor bijen, vlinders en vogels. Kunt u ook zelf gebruiken 

in de tuin of moestuin.
U kunt ook helpen is b.v. door stoffen, zaden en bollen te 

kopen waar geen pesticiden zijn gebruikt bij de teelt. Dat 
scheelt al een hele boel.

Er zijn ook steeds meer bedrijven die deze pro-
dukten aanbieden zoals ecobollen van Hoeve 

Vertrouwen, biologische shirts van Super-
shirts en vele anderen. Op Ecogoodies.

nl vindt u een handig overzicht van 
leveranciers van ekoprodukten.
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Honingbijen leven in volken. In 
de zwermtijd, vanaf mei, kan het 

zijn dat er plots een zwerm neer-
strijkt in een boom,  onder een afdak 

of waar ze zich maar prettig voelen. Zeer 
zelden overleven deze volken het in Nederland 

in het wild. Het is dan ook zaak dat de zwerm ‘ge-
schept’ wordt en een thuis krijgt in een bijenkast. Laat 

een zwerm honingbijen niet doodgespuiten, maar bel een 
imker om de zwerm te laten weghalen. Die is bovendien blij 

met een nieuw volk.

Bijen scheppen  
Kijk goed of het om bijen gaat en niet om wespen 
of hommels. Amsterdamse imkers die zwermen 

scheppen kunt u vinden op http://bijenzwer-
men.webklik.nl/page/Amsterdam. In stads-
deel Zuid kunt u ook bellen met het Na-

tuur- en milieuteam in De Pijp: 020 
400 45 03 of 676 48 00.

Bijenvoedsel
Het seizoen is weer begonnen. Lek-

ker aan de gang in uw (gevel)tuin. Kies 
dit jaar bewust voor voedsel(dracht)plan-

ten, planten voor de biodiversiteit. Veel van 
de planten met die prachtige dubbele bloemen 
zijn vooral daarop doorgekweekt en leveren geen 

voedsel meer. Op de Geveltuinenmarkt wor-
den allerlei soorten planten aangeboden, 

die dat wel zijn. En ook nog sterk en 
mooi. Kijk ook op www.bijentuin.

nl en www.bijenhelpdesk.nl voor 
lijsten van drachtplanten.

Bijenacties
In kaart brengen waar de voed-

selplanten staan binnen de vlieg-
radius vanaf elke imker op een Google 

maps kaart. Dan kunnen we zien welke 
soort planten ontbreken in de buurt van die 

bijen en kijken waar we die kunnen toevoe-
gen. Gezonde bijen zorgen voor bestuiving 

en honing. U wilt toch ook graag appels 
aan uw boom………..en lekker oog-

sten uit uw moestuin? En met de 
kinderen maken we bijenbom-

men !

                                       
In onze dichtbebouwde steden is ieder stukje groen en 

natuur van grote waarde. Iedereen kan helpen onze kleine 
beetjes natuur in de stad te beschermen. In de Flora en fauna-

wet staat beschreven welke dier- en plantensoorten beschermd 
zijn. Toekijken hoe beschermde natuur verdwijnt? Dat hoeft niet, u 

bent zelf de beste – en meestal zelfs de enige – handhaver, want de Al-
gemene Inspectie Dienst heeft veel te weinig personeel (per 1 januari 2012 

werd het totale aantal inspecteurs teruggebracht van 38 naar 22 voor heel 
Nederland!) . Of het nu gaat over vogels, vleermuizen of insecten: de mens neemt 

steeds meer plek in en vernielt ondertussen het leefmilieu voor de andere soorten 
waarmee we samen leven. En dit, terwijl dat helemaal niet nodig is met weinig kosten 

en moeite voorkomen kan worden. Terwijl iedereen de mond vol heeft van biodiversiteit, 
ecologie,duurzaamheid en klimaatverandering mogen als het bestuur van stadsdeel Zuid zijn 

zin krijgt voortaan alle bomen die minder dan 20 centimeter in doorsnee zijn zonder vergunning of 
inspraak van de buren gekapt worden.  

Bescherm de natuur, begin bij u zelf
De broed- en verblijfplaatsen van huismussen en gierzwaluwen zijn het hele jaar door be-

schermd. Die van vleermuizen vallen zelfs onder de zwaardere Europese wetgeving. Huiseige-
naren, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars zijn bij de aanvraag van een om-

gevingsvergunning (de vroegere bouw- en kapvergunningen) verplicht voor renovatie of 
sloop een omgevingscheck uit te voeren als vermoed wordt dat er een of meerdere 

beschemde soorten in het gebouw aanwezig zijn.Ze moeten dan een hokje aan-
kruisen en uit de praktijk blijkt dat wanneer dit hokje niet aangekruist wordt, 

de boel gewoon gesloopt kan worden. Weg vogels en vleermuizen!
Elders in deze krant kunt u lezen hoe u uw steentje bij kunt dragen 

om het bijen, mussen, gierzwaluwen, en vleermuizen naar de zin 
te maken. Hulp of informatie nodig? Bij het Natuur- en milieu-

team op tel. 4004503 kunt u een excursie aanvragen om te 
onderzoeken wat er in uw buurt rondvliegt en waar ze 

zitten.

Bijenbehuizing
Bijenhotels, bungalows en villa’s. Van alles 

is er al bedacht om huisvesting  voor wilde 
bijen te bieden. Op www.jaarvandebij.nl staat 

een bouwtekening voor een bijenvilla en op www.
bijenhotels.nl/ staan nog veel meer inspirerende voor-

beelden.
Bij Stadshout op de Geveltuinenmarkt is een bijenho-

tel te koop. U kunt zelf kiezen hoe groot uw hotel 
wordt. De zeshoekige houtblokken (18x18x18 

cm), die los of per set verkrijgbaar zijn, kunt 
u ter plekke zelf inboren. Voorgeboorde 

exemplaren zijn op geveltuinendag 
uiteraard tegen meerprijs ook 

leverbaar.

Stadstuinen en stadslandbouw 
dragen bij aan het overleven van de 

bij en ze hebben deze ook nodig voor 
bevruchting. Verschillende soorten plan-

ten en bomen bloeien op verschillende mo-
menten in het jaar.

Dat hebben bijen, vlinders en andere insecten nodig 
om te overleven.

Bijen houden van Bio
Dus variatie in nectar en stuifmeeldragende planten is heel be-

langrijk voor een goed werkend ecosysteem. En wilt u vogels 
in de tuin, dan heeft u insecten nodig. Al die tuinen, moes-

tuinen, gevel-, boom- en volkstuinen bij elkaar zijn het 
groene geraamte van de stad. 

Bij elkaar kunnen die veel meer variatie in be-
planting leveren dan openbaar groen. Dat 

hebben we nodig voor een prettig woon-
klimaat en de bij heeft al die planten 

nodig om te overleven.
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Stadshout heeft speciaal 
voor de Geveltuinen-
markt in samenwerking 
met Natuur- en millieu-
team De Pijp een bijenho-
tel ontwikkeld dat hier te 
koop wordt aangeboden.

U kunt zelf kiezen hoe groot 
uw hotel wordt. De zeshoe-
kige houtblokken (18x18x18 
cm), die los of per set verkrijg-
baar zijn, kunt u ter plekke 
zelf inboren. Voorgeboorde 
exemplaren zijn op de gevel-
tuinenmarkt uiteraard tegen 
meerprijs ook leverbaar. .
Natuurlijk kunt u ook weer 
(uiterlijk voor woensdag 18 

april) een geveltuinbak of 
geveltuinverhoging bestel-
len zodat u deze op Gevel-
tuinenmarkt kunt vullen met 
aarde en plantjes. De bakken 
kosten 120,- euro per strek-
kende meter (prijs minimaal 
1 meter), de geveltuinverho-
gingen 100,- euro per strek-
kende meter (prijs minimaal 1 
meter). 
Bakken en verhogingen wor-
den op 22 april geplaatst. 

Maak uw bestelling kenbaar 
op post@stadshout.nu en 
maak voor 18 april het be-
drag van uw bestelling over 
naar de rekening van Stich-
ting Stadshout 198371241, 

o.v.v. Geveltuinenmarkt & de 
gewenste lengte van uw bak/
verhoging.
www.stadshout.nl

In een klein, uitgesleten 
gaatje bij een regenpijp 
vliegen 16 gierzwalu-
wen naar binnen om in 
de grote gootbekisting 
boven het balkon een 
nestje te maken en een 
of twee jonkies groot te 
brengen. De timmerman 
en schilders van Woning-
bouwvereniging de Keij 
moesten de boel opknap-
pen en timmerden het gat 
dicht. 

Gelukkig wist de bewoonster 
van het pand dat hier gierzwa-
luwtjes nestelden en waar-
schuwde zij het Natuur- en 
milieuteam. Na overleg met 
de inspecteurs van de wo-
ningbouwvereniging werd het 
gaatje hersteld en zelfs voor-
zien van een stalen ringetje, 
waarin ‘gierzwaluwen’ werd 
gegraveerd. Zo is voor de toe-
komst duidelijk dat het hier 

om beschermde vogels gaat, 
waarvan de nesten nooit 
mogen worden verstoord 
of weggehaald. Meer weten? 

Wilt u een excursie bij u in de 
buurt om te weten te komen 
waar deze bijzondere stadsvo-
gels broeden? 

Bel dan met het Natuur- en 
milieuteam De Pijp, tel. 020 
400 45 03, Vragen naar Thea 
Dammen. 

Een tweede leven voor 
stadsbomen

Zouden ze nog leven? 
Komen ze weer in het-
zelfde nestje terug? Heb-
ben ze de twee keer 
zeven, acht of negen-
duizend kilometer lange 
vliegtocht naar zuidelijk 
Afrika zonder één keer te 
landen volbracht, etend 
en slapend in de lucht? 

Rond of iets voor Koningin-
nedag verwachten we de 
eerste gierzwaluwen die 
naar Amsterdam komen om 
te broeden terug. Hopelijk 
bestaat hun nest dan nog. In 

de Oranjekerk staan in de 
toren 32 nestkasten voor 
ze klaar, waarvan er in 2011 
acht nesten bebroed werden. 
Waarom ze de 24 andere kas-
ten niet gebruiken weten we 
niet. Gierzwaluwen zijn heel 
gevoelig voor verstoring en 
kunnen hun jongen in de steek 

laten als dit gebeurt. Daarom 
hebben we ze nooit bekeken.
Maar als alles goed gaat kun-
nen we de komende maanden 
genieten van het intieme leven 
van onze Oranjekerkgierzwa-
luwen. Ze gaan meedraaien in 
het jaarlijkse Beleef de Lente 
evenement van de Vogelbe-

scherming (www.beleefdelen-
te.nl). Dit jaar kunt u 24 uur 
zeven dagen in de week (niet 
doen, hoor!) getuige zijn van 
het lief en leed van de ooie-
vaar, boerenzwaluw, kool-
mees, merel, steenuil, oehoe, 
lepelaar, grauwe kiekendief, 
ijsvogel en slechtvalk En onze 

gierzwaluwtjes, als het ze ge-
lieft in de juiste nestkast plaats 
te nemen, want het zijn eigen-
zinnige vogels. 
Komende week worden de 
webcams in en voor een van 
de nestkasten geplaatst en 
dan maar wachten …
Wanneer begint de lente nou? 

Houd de gaatjes in de gaten!
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Vergeet-
me-
nieten 
en rode 
bieten
Grenzend aan het Huis 
van de Wijk de Pijp ligt 
een groene oase, een 
binnentuin van 900 vier-
kante meter, op 1-hoog. 
Eronder verstopt zich een 
parkeergarage.
Deze buurttuin heeft een 
rijk en kleurig verleden: 
jong en oud hebben hier 
tuincursussen en natuur-
klubs gevolgd , groenedu-
catie genoten.

Na een kaalslag in het betaal-
de buurtwerk _na verlies 
van de ‘enige echte’ tuinman 
Stephen Scholte_ heeft het 
Huis van de Wijk de Pijp, met 
verenigde vrijwillige krachten 
een doorstart van de tuin 

gemaakt. En ziet! De vergeet-
me-nieten steken fier hun 
kopjes in de wind, de rode 
bieten in de kas groeien als 
kool. En hoort! merel Leo en 
mezen bezingen vol overgave 
de groei en bloei van bomen
en struiken.

Iedere ochtend fietst, rent 
en speelt een groep peuters 

in de tuin. Iedere dag werken 
buurtbewoners aan het on-
derhoud van het GROEN en 
halen bezoekers hun hart op 
aan uitlopende rozen, kleurige 
grassen, kruidenperken en 
gekweekte groenten.
De tuin is geopend van 
maandag t/m vrijdag, overdag. 
Bewoners uit de wijk kunnen 
tegen een jaarlijkse vergoed-

ing een paar vierkante meters 
‘bebouwen’, met groente en/
of kruiden, bloemen.
Ik schrijf dit stuk over de tuin, 
op een bankje daar. Ik mompel 
tegen Leo: ‘vergeet me niet’. 
Ik ruik de onlangs gesnoeide 
wilg; ik zie de narcissen tevre-
den heen en weer wiegen. 
Ik koester de aangenaam
autoloze op-adem-komende 

plek en langzaamaan, in een 
warme voorjaarszon, word ik 
zelf een beetje een bietje.
De tuin presenteert zich ook 
op de a.s. Geveltuinendag 22 
april en doet, als vanouds, 
mee met de Open Tuinendag 
de Pijp op 30 juni 2012.

Tot weder zien,
Karolien Kok 30/3/2012

8 
tips

Heb je geen tuin, maar wil je 
toch in de aarde wroeten? 
Word dan straattuinier! In 
bijna iedere straat is wel een 
lege bomenbak of een kale 
blinde muur te vinden, die om 
versiering vraagt.
Met alleen al een paar tulpen 
of een klimplant kun je die een 
beetje aankleden. Straattuine-
ren heeft zijn eigen charme. 
Mensen spreken je aan, maken 
een praatje met je en op een 
mooie dag ben je lekker bui-
ten in de weer. Elke keer als 
je de deur uitgaat zie je het 
resultaat van je eigen werk en 
als je weer thuiskomt word je 
verwelkomd door de bloemen 
die er de vrucht van zijn. Dat 
is leuk voor jezelf, maar ook 
voor de buren. Het zijn niet 
alleen de tulpen of
klimplanten die hen blij 
maken. Wie zorgt voor de 

planten op straat, geeft een 
ander het gevoel dat er ie-
mand is die omziet naar de 

Voor straattuineren
straat en dat geeft een veilig 
gevoel. Wat heb je nodig om 
een goede straattuinier te 

worden? Hieronder staan wat 
tips!

Maarten Wesselink

Geen tuin, dan ga je toch gewoon de straat op?
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Het verheugt ons dat er 
in het concept bomenbe-
leid ook een passage is ge-
wijd aan boomtuinen.  
Het is geweldig dat daar-
mee een nieuwe moge-
lijkheid tot vergroening 
van sociaal contact wordt 
gecreëerd. 
Het stadsdeel voorziet 
echter een aantal proble-
men bij het aanleggen van 
boomtuinen. Een moge-
lijkheid om die op te los-
sen is boomtuinen regis-
treren en de verzorgers 
opleiden. Daar willen de 
Natuur- en milieuteams 
en wij, van de werkgroep 
Boomtuinadoptie, graag 
een rol in spelen. Er is al 
een folder in de maak om 
mensen voor te lichten 
over boomtuintjes en hoe 
daarmee om te gaan.

Geschikte boomspiegels
In het algemeen is een boom-
tuintje niet nadelig voor 
bomen. Het actieve deel 
van de beworteling van ou-
dere bomen zit ver buiten de 
boomspiegel. De opnameca-
paciteit van de bomen wordt 
dan ook niet negatief beïnv-
loed door een boomtuin.
Bij jonge bomen levert dit wel 
problemen op, vooral in de 
jeugdfase. In deze periode zijn 
de bomen kwetsbaar, hebben 

een zeer beperkt wortelges-
tel en zijn de bomen afhan-
kelijk van de water- en zu-
urstofvoorziening binnen de 
boomspiegel. Het algemene 
advies luidt dan ook om bij 
jonge bomen geen beplanting 
of halfharde verharding in de 
boomspiegel toe te passen. 

Ophogen
Wij hebben verschillende 
bomenexperts geconsulteerd 
over de gevolgen van ophogen 
omdat er veel verhalen ron-
dgaan hierover. Volgens hen 
kan 5 centimeter ophogen 
geen kwaad.  
Om een boomtuin een kans 
te geven is een beetje voeding 
noodzakelijk. Ondiep worte-
lende planten zoals campanula 
en hondsdraf krijgen dan een 
kans om aan te slaan. Wij 
vragen het stadsdeel om be-
perkte ophoging van 5 cm in 
de regels op te nemen.

Boomtuinadoptie
Er is door onze werkgroep 
een concept boomtuinadop-
tieformulier gemaakt, afgeleid 
van het geveltuinaanvraagfor-
mulier. Deze kunnen dan net 
zoals bij geveltuinen door 
de natuur- en milieuteams 
worden geregistreerd en be-
geleid.
Daarmee wordt vastgelegd 
wie er verantwoordelijk is 
voor de boomtuin en zijn de 
verzorgers direct te bena-
deren als er werkzaamheden 

in de straat gaan plaatsvin-
den. In het verleden werden 
bij herinrichting boomtuinen 
geruimd zonder overleg waar-
door de mogelijkheid om evt. 
planten te redden ontbrak, 
wat tot veel teleurstelling en 
kwaad bloed heeft geleid bij 
bewoners.

Hekjes
Als er niets mag met een 
boomspiegel, dan is het on-
derhoud niet aantrekkelijk, 
je kunt niks planten, want 
honden poepen in je tuintje, 
fietsen en vuilniszakken 
worden erin gezet. 
Wij adviseren om een open 
hekwerk, vastgeschroefd op 
de banden, wel toe te staan. 
Er is een voorstel van de 
Stichting Stadshout voor zo’n 
soort hekje gemaakt van hout 
uit Zuid, maar nog wel met 
paaltjes. Een aangepaste ver-
sie met hoekijzers zou bij een 
aanvraag als bouwtekening 
meegegeven kunnen worden 
aan de verzorger. Ook is het 
mogelijk dat we een work-
shop geven waar bewoners 
hekjes kunnen maken.

Herkenbaarheid
Daarnaast is het zowel voor 
de bewoners als de me-
dewerkers van het stadsdeel 
handig als duidelijk is dat een 
boomtuin geadopteerd is. 
Er is door een plaatselijke 
kunstenares een voorstel 
gemaakt voor een markering. 

Het idee erachter is dat als je 
kunt zien dat een boomtuin 
geadopteerd is, je er attent 
op wordt dat er iemand tijd 
en aandacht aan besteedt en 
er netter mee om gaat. Dat 
markeren zou ook kunnen 
door een en hetzelfde soort 
hekje rondom alle geadop-
teerde boomtuinen.

Boombakken
Het onderhoud van opge-
hoogde boombakken zou 
door bewoners overgenomen 
kunnen worden. Door middel 
van dezelfde procedure als bij 
boomtuintjes: adoptie door 
een bewoner, herkenbaar 
maken, en bewoners onder-
steunen bij het onderhoud.
Boombakken hebben 
tenslotte al veel weg van 
boomtuintjes. Hiermee zou 
het probleem van de vervuil-
ing van de bakken worden 
aangepakt. 

Het voornemen om bij een 
herinrichting de boombakken 
met bomen te verwijderen zal 
in De Pijp tot een aanzienlijke 
verschraling van het toch al 
beperkte groen leiden. Wij 
pleiten voor behoud van die 
bomen in de smalle straten 
van De Pijp. Wat het oplevert 
overschrijdt ruimschoots wat 
het kost. 
Wat wel verbazing wekt is dat 
in het voorgenomen beleid 
het Dagelijks Bestuur van het 
stadsdeel, in tegenstelling tot 
de rest van het bomenbeleid, 
i.p.v. van DEregulering een 
voorstel doet tot extra regels 
voor boomtuinen?  
De Pijp en Zuid kunnen 
groener, laten we er samen 
alles aan doen om dat ook te 
bereiken. Groene boombak-
ken en boomtuintjes kunnen 
een bijdrage leveren aan dat 
streven.

werkgroep Boomtuinadoptie

Er ligt een nieuwe bo-
menverordening en bo-
menbeleidsplan.  Waar 
we al bang voor waren 
is gebeurd. Onder het 
mom van bezuiniging en 
deregulering worden 
de bomen vogelvrij ver-
klaard. 
Niet alleen wordt de 
bescherming van bomen 
aanzienlijk verslechterd, 
ook gaat ons bomenbe-
stand teruglopen, want 
de verplichte herplant wil 
men afschaffen.

Hoe maken we het duidelijk 
aan het Dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Zuid, dat dit veel te 

lichtzinnig is dit plan? Dat we 
onze kinderen niet met zo’n 
erfenis willen opzadelen?
Tijdens de inspraak is er door 
veel groepen en personen een 
zienswijze ingediend, die de 
conceptverordening behoor-
lijk beargumenteerd bekriti-
seerd. U kunt een flink aantal 
ervan lezen op www.bomen-
ridders.nl/artikelen.php

Kom bij ons rode touwen 
halen op de Geveltuinenmarkt 
om de bomen in uw omgeving, 
formaat tussen de 31 en 65 
cm omtrek, te markeren.

Bij het ingaan van de nieuwe 
verordening kunnen die al-
lemaal zonder vergunning 
gekapt worden.

www.bomenridders.nl

Vogelvrij in Zuid
Het stadsdeel maakt zich 
blijkbaar geen zorgen om hoe-
veel bomen het gaat. Voordat 
de conceptverordening in de 
raadscommissie besproken 
wordt moet de mogelijke 
gevolgen zichtbaar te maken 
zijn. Als we allemaal 5 bomen 
of meer markeren gaat dat 
best lukken.

Op de Geveltuinenmarkt van 
22 april kunt u met uw me-
ning en vragen terecht bij de 
bomenridders, die daar samen 
staan met diverse politici uit 
Zuid. Op verschillende manie-
ren kunt u laten horen wat u 
er van vindt. 

Meer weten? 
Lilian@bomenridders.nl  
www.bomenridders.nl

Meer boomtuinen in Zuid

In memoriam Jaap de Jong
Jaap op zijn fiets. Overal in Oud Zuid kon je hem tegen-
komen. Boodschappen doen voor de geveltuinendag, hout 
laten zagen voor nestkasten, pannenkoeken bakken, nest-
kasten timmeren en ophangen, je kon het zo gek niet be-
denken, een telefoontje was genoeg en hij stond weer voor 
ons klaar. In zijn eentje benaderde hij alle grote en kleine 
ondernemers in De Pijp om het Nazomerfestival te spon-
soren. Hij heeft mede mogelijk gemaakt dat het festival er 
steeds weer kwam. Hij dacht mee en kende iedereen in de 
buurt.

Voor de felicitatiedienst stond hij bij de ouderen met een 
bloemetje voor de deur en verdeelde hij de oliebollen. 
En dan de korfbalclub: hij zorgde voor de prijzen voor de 
tombola om de kampen met kinderen te bekostigen en 
ging mee op kamp. Hij stond er achter de bar en regelde 
van alles. Eigenzinnig, dat wel maar als hij zich iets had 
voorgenomen dan kwam het er ook.

Hoewel hij net op de lijst stond voor een open hartopera-
tie is hij op Goede Vrijdag  toch weer op zijn fiets naar de 
"club" gegaan om bij thuiskomst in elkaar te zakken.

Het afgelopen jaar hadden we het er hier op het wijkcen-
trum over om hem nu eindelijk eens te nomineren voor 
vrijwilliger of Amsterdammer van het jaar. Maar het kwam 
er weer eens niet van, want hij wilde er niet van horen. Nu 
is het te laat. We zullen hem ontzettend missen.

Thea Dammen en Lilian Voshaar, Natuur- en milieuteam De Pijp


