
Doe 
mee 
aan het 
bijenlint 

Help de bij! het diertje dat 
honing produceert en zorgt 
voor bevruchting is in nood. 
Wie wil helpen hoeft alleen 
de bloemetjes maar buiten te 
zetten. Samen vormen die een 
voedsellint 
Doe je mee aan het bijenlint? 
Zet dan ‘bijvriendelijke’ plan-
ten in je (gevel)tuin of op je 
balkon!
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Zet de bloemetjes buiten!
Hoge opbrengst
Egyptenaren wisten al dat bijen bloe-
men nodig hebben om honing te 
leveren. Ze vinden er nectar en stu-
ifmeel in, wat ze met hun  pootjes 
overbrengen van de meeldraden 
op de stamper. Door die  bestuiving 
ontstaat een vrucht. Bijen gaan van 
bloem naar bloem en verspreiden het  
stuifmeel zodat de opbrengst van bi-
jvoorbeeld een boomgaard flink kan 
stijgen. Zonder bijen of andere insec-
ten moet de mens het zelf doen, een 
dure grap. Bijen en bloemen zijn dus 
belangrijk voor de mens. Dat is altijd 
zo geweest.

Meedoen met het bijenlint
De laatste jaren is er veel sterfte 
onder de bijen. Of het door ziekte 
of bestrijdingsmiddelen komt weten 
we nog niet precies. We kunnen de 
bij in nood helpen door in onze eigen 
buurt te zorgen voor veel bloeiende 
planten, in geveltuinen en op balkons. 
Die vormen dan samen een ecolo-
gisch lint voor bijen. Langs dat bijen-
lint kan het diertje het hele jaar door 
voldoende nectar en stuifmeel vin-
den. Let wel op in cultuurvariëteiten 
,zoals dubbele bloembollen, zit nau-
welijks nog nectar en door het dub-
bele blad kan de bij niet bij het hart 

Het boodschappenlijstje
Er zijn teveel bijvriendelijke 
planten om op te noemen. 
Dus een lijstje is wel handig 
bij een bezoek aan tuincen-
trum of plantenmarkt. Op in-
ternet vind je nog veel meer 
namen onder ‘bijvriendelijke’ 
planten. Kijk maar eens op 
bijenhelpdesk.nl!

Tijm, lavendel, mar-
jolein, dille, bieslook, 
kervel, prei, (de krui-
den wel laten bloeien!) 
stokroos, leeuwenbek, 
ooievaarsbek, mon-
nikskap, (herfst)
anemoon, horten-
sia, begonia, salvia, 
brem, coreopsis (meis-
jesogen), helleborus, 
campanula, dahlia, 
dopheide, winterheide, 
clematis, crocus, klap-
roos, vlinderstruik, en 
zonnehoed.

van de bloem komen. Neem liever 
composieten (zie weetjes), die zijn 
goed voor de bij. En planten met ver-
schillende bloeiperiodes, dan vindt de 
bij het hele jaar door voedsel.

Geen gif  
Bijen en gif gaan (net als mensen en 
gif ) slecht samen. Ook al staat op het 
etiket dat het anders is. En vaak zijn ze 
overbodig. Een goed betreden terras 
wordt niet groen. Waarom een gro-
ter terras aanleggen dan je gebruikt. 
Zonde van het werk (en geld!). Laat 
de natuur het werk maar doen. Bla-

deren verteren vanzelf en maken de  
bodem vruchtbaar. Overgebleven 
stengels van planten zijn mooi als er 
sneeuw op valt en wilde bijen wil-
len er nog wel eens in overwinteren. 
En ieder voorjaar naarstig de klim-
op tegen de muur snoeien houdt de 
bloei in het najaar tegen. Juist in die 
periode hebben ze het voedsel in die 
onopvallende bloemen van de klim-
op hard nodig.

Zelf aan de slag
Geen (gevel)tuin of balkon? Zoek 
een verloren stukje grond in de buurt 

en strooi een bijenvriendelijk zaden-
mengsel uit, bijvoorbeeld rondom de 
voet van een boom (boomtuintje). 
Of bedenk zelf iets en ga er mee aan 
de slag. Bloemen zijn altijd goed voor 
de bij en ook de mens is er nog nooit 
minder van geworden. 

Maarten Wesselink

Maarten Wesselink
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Aids medicijn
In het oude Egypte werd ho-
ning gebruikt als een aspirientje, 
een middel tegen alle lichamelij-
ke kwalen. Tegenwoordig wordt 
het gif van bijen in de farmaceu-
tische industrie gebruikt om me-
dicijnen mee te maken. Afgelopen 
jaar hebben onderzoekers aange-
toond dat het hoofdbestanddeel 
van het bijengif een belangrijke bij-
drage kan leveren aan de bestrij-
ding van het hiv-virus dat Aids ver-
oorzaakt. 

Bijendans
Er is geen insect waar zoveel 
onderzoek naar is gedaan als 
de honingbij. Bioloog Karl Rit-
ter von Frish heeft onderzocht 
hoe bijen elkaar aanwijzingen 
geven over gevonden voed-
selbronnen. Ze voeren dan de 
‘bijendans’ uit. Hij kreeg er in 
1973 de Nobelprijs voor. 

Composieten
Samengestelde bloem, in het La-
tijn composieten, hebben een 
bloembodem met veel  onzicht-
bare bloempjes. Om toch in-
secten aan te trekken staan er 
bloemblaadjes (lokbloemen zon-
der nectar en stuifmeel) omheen 
zodat het toch één mooie bloem 
lijkt. Al die bloempjes bevatten 
samen veel nectar en stuifmeel. 
Composieten hebben een ge-
neeskrachtige werking en wor-
den gebruikt in homeopathische 
geneesmiddelen. Voorbeelden 
zijn paardenbloemen, distels, 
goudsbloem (calendula) en zon-
nehoed (echinacea).

Dure grap
In een provincie van China was 
na overmatig gebruik van land-
bouwgif bijna geen insect meer  
over. Toen moesten ze met de 
hand gaan bestuiven. Nor-
maal kun je een appelboom-
gaard van 0,4 hectare met 1-2 
bijenkorven bestuiven. Zelf 
doen kost 200 arbeidsuren. 
Een dure grap. Zonder insec-
ten daalt de wereldvoedsel-
productie (naar schatting) met 
tien procent. Dat kost Neder-
land een miljard euro. 

Zwerm bijen in
 de tuin

?

Niet schrikken, niet bestrijden 

maar een imker bellen!

Die komt ze graag en gratis 

‘scheppen’. Adressen via de po-

litie, Natuur-en milieuteams of 

www.bijenhouden.nl/pagina/

kaart/zwerm.html

bijenweetjes
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20ste 
Geveltuinen-
markt De Pijp 
Zondag 21 april 11-16 uur
Thema van de Geveltuinen-
markt dit jaar is het Bijenlint. 
Samen kunnen we met alle 
(gevel)tuinen, balkonplanten 
en bakken bijdragen aan een 
ecolint met voedsel voor bijen 
door het hele stadsdeel. Plant 
bijvriendelijk en doe mee om 
de bijen te helpen overleven.
Meld je aan voor het bijenlint, ont-
vang een vignet voor aan je raam en 
laat daarmee zien dat je het belangrijk 
vindt wat er met onze bijen gebeurt. 
Op de markt is een kraam waar u al-
lerlei informatie en advies kunt krij-
gen om uw (gevel)tuin bijvriendelijke  
te maken.

Dit jaar laten twee (biologische) kwe-
kers Kwekerij Van Houtum uit 
Doorn en Kwekerij De Ent uit 
Ouderkerk a/d Amstel een mooi as-
sortiment zien. Van Houtum heeft 
bovendien biologische tuin- en pot-
grond en compost en hele fijne bio-
logische meststoffen. De Ent heeft 
dit jaar extra allerlei groenteplantjes 
in het assortiment. En natuurlijk is de 
Bloemenboot  weer aanwezig met 
allerlei kleurig plantgoed.
De vrijwilligers van het Groen Ge-
maal verkopen zon-, halfschaduw- 
en vlinderpakketten en klimplanten 
tegen kostprijs. (zie rechts) 
De pakketten zijn samengesteld uit 
inheemse sterke vaste planten die 
voedsel geven aan bijen, vlinders en 
vogels. En dit jaar speciaal een pak-
ketje met eetbare planten!

Op de markt is van alles te doen en 
te zien. Informatie over bijvriendelijk 
en dus duurzaam tuinieren, Beleef 
de Lente mee met de gierzwaluwen 
in de Oranjekerk, vergeten groen-
ten van Elzo, biologische hapjes en 
drankjes van Ratatouille Traiteur, 
IVN infokraam,  Supershirts, 
Stadshout, OpenTuinendag De 
Pijp, Insectenhuisjes van Basti-
aan Meijer en nog meer. Volg de 
website voor de laatste informatie. 
De kinderen kunnen beestjes knuf-
felen van de Kinderboerderij De 
Pijp en samen met Alwino Bubbe-
lino megabellen blazen!

Geveltuinendag  
Olympiaplein
Zaterdag 20 april 
11.00-15.00 uur
Een goede en leuke manier 
om de buurt een stukje groe-
ner te maken en een goed 
moment om andere buurtbe-
woners te ontmoeten.     
 
U kunt deze dag plantenpakketten, 
losse planten en kruiden kopen. U 
kunt gratis snoei- en bloeiadvies en 
andere informatie krijgen over uw 
geveltuin, tuin, balkon en groen in het 
algemeen. U kunt gratis aarde halen 
en het oude zand brengen. Er zijn di-
verse kinderactiviteiten. Er is een kle-
dingruilbeurs

Overzicht deelnemers (voorlopig):
Kwekerij Kriekenoord, Diemen 
Biologische planten van Nicole
Bloemen en planten Erik Anggrek
Adrie Zeldenrijk: zelfgemaakte 
producten uit eigen moestuin, inge-
maakte groenten etc.
Stichting Stadshout: oude bomen 
uit Amsterdam worden hergebruikt. 
Vrienden van het Beatrixpark: 
informatie over rondleidingen krui-
dentuin etc. 
Wij krijgen Kippen: info over 
duurzame energie en zonnepanelen
De Windvogel: coöperatie rond-
om windenergie
IVN: informatie over natuur, plus 
deze dag kleine natuurrondleidingen 
rondom het Olympiaplein
De Gezonde Hap: catering Terras
De Stoet: levende muziek van swin-
gende vijfmansformatie
Kinderactiviteiten: onder andere 
schminken en kleine beestjes kijken 
met bioloog Michel Koper.

Informatie
Meer informatie of wilt u meehelpen 
met de voorbereidingen of op de dag 
zelf neem dan contact op met: Bart 
Nooij, Natuur- en milieuteam Sooz, 
662 82 37, e-mail: b.nooij@soozam-
sterdam.nl

Informatie 
Meer informatie of wilt u meehelpen 
met de voorbereidingen of op de 
dag zelf neem dan contact op met: 
Lilian Voshaar, Natuur- en milieu-
team De Pijp 400 45 03, e-mail: 
l.voshaar@wijkcentrumceintuur.nl.
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Planten te 
koop!
Vrijwilligers die planten-
pakketten met sterke 
inheemse plantjes ver-
kopen, dat hoort tradi-
tioneel bij alle geveltui-
nendagen in Amsterdam.  
Elk jaar kopen we die ge-
zamenlijk in, omdat we 
graag willen dat uw gevel-
tuin een succes wordt. 
 
Die pakketten komt u tegen 
in de Jordaan, Bos en Lom-
mer, de Oostelijke Eilanden en 
nog meer plekken in de stad. 
En een deel van de opbrengst 
gaat naar een groenproject in 
de buurt.

Dit jaar hebben we voor u de 
volgende pakketten klaar staan: 
 
Zon: duizendblad, klokjes-
bloem, chrysant, montbretia, 
zonnehoed, ooievaarsbek, 
margriet, zonnehoed, salvia
Halfschaduw: zenegroen, 
stokroos, vrouwenmantel, 
lelietje der dalen, bosaard-
bei, ooievaarsbek, koekoeks-
bloem, smeerwortel, arme-
lui’s  orchidee
Vlinder: duizendblad, vlin-
derstruik, cichorei, lavendel, 
struikmalva, marjolein, ijzer-
hard.
Snoep: goudsbloem, oostin-
dische kers, bieslook, palm-
kool, slangenradijs, tuinbonen, 
bloedzuring, daslook, chinese 
bieslook, japanse andoorn. 
Bij die pakketten hebben we 
een handige folder met infor-
matie over de verschillende 
planten. Krijgt u er gratis bij!

Ook diverse klimplanten, 
waar wij goede ervaringen 
mee hebben zoals een prach-
tig roodbloeiende Kamper-
foelie, staan in onze groen-
kraam. 

Wilt u advies over welk pakket 
het beste in uw tuintje past? 
Geen probleem!

Groenspreekuur Olypmus
De rest van het jaar kunt u  
op woensdag met uw vragen 
terecht bij Huis van de WIjk 
Olympus tussen 15 en 16 uur.  
Groenspecialist Rob Evers is 
dan aanwezig en geeft u gratis 
advies. Hij heeft veel ervaring 
en kan (bijna) al uw vragen be-
antwoorden. 
In bijzondere gevallen kan hij 
eventueel bij u langskomen 
om ter plekke deskundig ad-
vies op maat te geven.
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Duurzame 
woning wordt 
voorlopig toe-
komstdroom
Elmo Vermijs is architecto-
nisch ontwerper en in zijn 
werk doet hij veel aan duur-
zaamheid en hergebruik van 
restmaterialen. 
In hun dagelijkse huishouden probe-
ren zij wel zoveel mogelijk te letten op 
duurzaamheid. Het zijn hele concrete 
dingen, zoals:  

Een composthoop in de achtertuin.
Weinig nieuwe spullen kopen. Vooral 
kleding, meubels, accessoires, speel-
goed et cetera zijn vaak tweedehands 
of zelfgemaakt, het liefst van restma-
terialen. 
Wekelijkse boodschappen doen op 
de Noordermarkt, zoveel mogelijk 
biologisch eten en seizoensgroenten 
kopen.
Eco-waspoeder, wasmiddel et cetera 
gebruiken. 
 
Ondanks dat een duurzame wo-
ning er voor hen nu niet inzet, heb-
ben Elmo en zijn vrouw wel dromen 
voor de toekomst: ‘Ooit hopen wij 
een huis te bewonen waarin je qua 
energie, water e.d. zelfvoorzienend 
kan zijn. Dat je dus werkt met filters, 
natuurlijke energiebronnen en kring-
loopsystemen. Het liefst hebben wij 
dan ook eigen kippen en geiten en 
verbouwen wij zelf onze groenten.’ 

Naast deze toekomstdroom, is er 
ook nog verleden: ‘Haha, ons eerste 
kind heeft minstens een jaar in katoe-
nen luiers gelopen en daardoor was 
hij heel vroeg zindelijk. Maar of dat 
nou echt duurzaam was...?’

Bewoners in 
actie voor  
gezonde lucht
Elizabeth Koier en vier ande-
re bewoners uit Zuid kwamen 
elkaar vorig jaar tegen op 
een voorlichtingsavond van 
Milieudefensie over gezonde 
lucht. Hierdoor gestimuleerd 
heeft het groepje vervolgens 
twee meetpunten in hun buurt 
opgehangen.

Wij willen luchtvervuiling aan de kaak 
stellen en het stadsdeel en de ge-
meente oproepen iets aan de slechte 
luchtkwaliteit te doen. Om ons ver-
zoek kracht bij te zetten hebben wij 
in de Rijnstraat en de A.J. Ernststraat 
meetbuisjes opgehangen die wij elke 
maand laten analyseren. Zo kunnen 
wij laten zien dat de lucht niet alleen 
op de plaatsen te vuil is waar de GGD 
meet, maar ook op andere plaatsen 
waar veel mensen wonen, werken, 
lopen, fietsen of naar school gaan. 
Wij hebben ook een aantal informa-
tieavonden georganiseerd, maar daar 
kwamen helaas niet al te veel mensen 
op af. Wel reageerden veel mensen 
geïnteresseerd op onze flyeracties. 
En gelukkig hebben wij het benodig-
de geld via donaties bij elkaar kunnen 
krijgen.

De actie voor schone lucht is nog niet 
afgelopen. Wij gaan door met hand-
tekeningen ophalen en over negen 
maanden willen wij de resultaten aan-
bieden aan het stadsdeel. 

Verder zou ik ook nog graag een keer 
een positieve actie willen organiseren 
over schone manieren om zo snel en 
makkelijk mogelijk te reizen. Bijvoor-
beeld een project waarbij mensen 
elektrische scooters met regendak 
kunnen proberen, of vouwfietsen, 
bakfietsen, car2go en allerlei andere 
schone alternatieven voor de auto.
Kortom, ik wil niet alleen zeggen dat 
ik iets belangrijk vind, maar ik wil ook 
actief proberen dingen te verbete-
ren.

doe het zelf
Wat doe jij aan duurzaamheid in je dagelijks leven?

In actie tegen 
RoundUp
Liesbeth  Nieuwenhuijse 
maakt  zich ernstig zorgen 
over het gebruik van het 
onkruidbestrijdingsmiddel 
Round Up in Amsterdam Zuid.
Dit terwijl er volgens Liesbeth veel
wetenschappelijk bewijs is dat het 
middel giftig en kankerverwekkend 
is en er goede alternatieven zijn. Zij 
heeft haar ongerustheid omgezet in 
actie. Zo heeft zij ingesproken bij ver-
gaderingen van het stadsdeel en heeft 
zij ingezonden stukken gestuurd naar 
diverse kranten. 

Het is vermoeiend werk, omdat je op 
veel onbegrip stuit bij het stadsdeel 
en verantwoordelijk portefeuillehou-
der Joep Blaas het gebruik van Round 
Up stug volhoudt. Helaas is er dus nog 
geen resultaat, maar ik ga gewoon 
door. Het is idee is nu om op plekken 

waar gespoten wordt, zoals in ber-
men, geveltuinen, plantsoentjes e.d. 
bordjes te plaatsen met een foto van 
verdord gras en via teksten te laten 
weten dat dit onder verantwoorde-
lijkheid van Stadsdeel Zuid gebeurt. 
Ook is gedacht aan een soortgelijk 
klein affiche voor alle ramen van hui-
zen op de begane grond met een ge-
veltuin, plantsoentje et cetera.’

‘Naast dat ik dagelijks kritisch het be-
leid van het stadsdeel en de gemeen-
te volg en ik de discussie aanga, pro-
beer ik duurzaam te consumeren. Zo 
ben ik vegetariër, eet ik biologisch en 
het liefst seizoensproducten van pro-
ducenten uit de buurt. Daarnaast 
doe ik alles op de fiets, omdat ik geen 
auto heb.’

Foto: Sooz
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Vlees eten 
met Fresco
‘We kunnen niet zonder de bio-
industrie’ zegt Louise Fresco, 
landbouw- en voedseldeskun-
dige, en universiteitshoogleraar 
aan de Universiteit van Amster-
dam. 
Zij houdt regelmatig warme plei-
dooien voor het in standhouden 
van de cultuur van ongebreideld 
vlees eten, inclusief de ‘kiloknal-
lers’, plofkippen, de McDonalds 
hamburgercultuur, de mestover-
schotten en het grootschalig ge-
bruik van antibiotica. 

Ik gun iedereen z’n eetpleziertjes, 
maar dan wel met een objectie-
vere kijk op de effecten van het 
uitdijende vlees eten. Want waar 
Louis Fresco aan voorbijgaat 
is het meest basale van de hele 
vleesconsumptiediscussie: Min-
der vlees eten maakt een einde 
aan vrijwel alle problemen die 
ontstaan door de bio-industrie. 

Want als iedereen één (extra) 
dag in de week geen vlees zou 
eten, dan is het CO2 probleem 
opgelost. Dan is de verschrikke-
lijke plofkippen- en kiloknallers 
industrie niet meer nodig. Dan 
kan meer landbouwgrond ge-
bruikt worden voor groenten. 
Dan hoeven bossen niet gekapt 
te worden. Zo simpel kan het zijn. 

Net zo simpel als de gedachte dat 
het warme pleidooi van Louise 
Fresco misschien vooral wordt 
gestuurd door de lobby van de 
voedselindustrie. Want de kassa 
moet blijven rinkelen.

Friemel

Diedje van Leeuwen voert niet 
alleen actie tegen het gebruik 
van het giftige onkruidbe-
strijdingsmiddel Round Up. 
Zij doet samen met haar man 
nog meer op het gebied van 
duurzaamheid. 
Wij scheiden thuis afval en doen ook 
al heel lang al het plastic afval in een 
daarvoor bestemde zak (uit Amstel-

veen!) en brengen die dáár naar de 
verzamelplaats. Wij eten vegetarisch, 
goed voor het milieu en de dieren. 
Wij zijn zuinig met leidingwater. Als 
wij een bad hebben genomen, bewa-
ren we het water om de wc door te 
spoelen. Wij gebruiken geen chloor, 
want als dat in het milieu komt maakt 
het alles wat leeft dood! Met schoon-
maakazijn of andere milieuvriende-
lijke middelen kan je het toilet ook 
schoonmaken.
In Amsterdam doe ik alles met de 
fiets, een enkele keer met de tram.
Wij zijn heel zuinig met spullen en 
hergebruiken vaak.  Ik neem altijd een 
tas mee als ik boodschappen doe, zo 
vermijd ik plastic tasjes. Reeds ge-
bruikte plastic zakken doe ik in mijn 
tas, zodat ik die opnieuw kan gebrui-
ken. Ik doe regelmatig mee met acties 
van allerlei milieu- en dierenbescher-
mingsorganisaties. 
Maar…… helaas ook nog een min-
punt: ik neem ongeveer één maal 
per jaar het vliegtuig. Tja, het leek zo 
mooi, maar ook ik ben niet perfect.
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Natuur en milieu in uitvoering  
(under construction)

Deze kaart is een aanzet voor het in kaart brengen van allerlei inspirerende bewonersinitiatieven in Amsterdam Zuid. Hij is zeker nog 
niet compleet of correct. U vindt hier projecten van bewoners, die hun plein onder handen hebben genomen, plekken waar moes-
tuintjes zijn aangelegd, bewonersgroepen die in actie zijn gekomen om hun leefomgeving te verbeteren, daktuinen en nog veel meer.  
Deze kaart is ook te vinden op: www.natuurenmilieuindepijp.nl/zuid_in_beeld. Helpt u mee om hem aan te vullen?

1 Tuin Sloterkade 
Sloterkade 10, vlakbij Surinameplein 
Beheer en onderhoud van tuin door 
bewoners. 
htcaland@dds.nl
 
2 Koeienweide Vondelpark
Beheer en onderhoud van Koeien-
weide en het daarop gelegen na-
tuureducatieve Jan Haakpad door 
bewoners.
b.nooij@soozamsterdam.nl

3 Jan Haakpad, Koeienweide
   Vondelpark
Natuureducatief pad voor rondlei-
dingen van kinderen en volwassenen 
door vrijwilligers.
b.nooij@soozamsterdam.nl

4 Buurttuin  
   Schinkelhavenstraat
Schinkelhavenstraat, bij woonge-
meenschap De Voorde
Beheer en onderhoud van buurttuin 
door bewoners. Gratis jeu de boules 
instructie bij goed weer op vrijdag- 
en/of zaterdagmiddag.
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

5 Speeltuin Het Bannetje
Banstraat 5-11, ter hoogte van einde 
van de Valeriusstraat  
Een groep ouders beheert speel-
tuin Het Bannetje in de Banstraat.  
Gezinnen met kleine kinderen uit de 
directe omgeving kunnen een sleutel 
krijgen.
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

6 Plantsoenen Johannes 
   Vermeerplein
Johannes Vermeerplein
Buurtbewoners onderhouden de 
plantsoenen op het Johannes Ver-
meerplein.
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

2 Sociaal Ondernemend 
   Opbouwwerk Zuid 
J.M. Coenenstraat 4
020-662 82 37
info@soozamsterdam.nl
www.soozamsterdam.nl

7 Groengroep Coenen-Lydia
Roelof Hartplein 2a
Beheer en onderhoud van groenperk 
voor Huis van de Wijk Coenen-Lydia 
door bewoners.
groengroep@huisvandewijklydia.nl

8 De Groene Fred
J.M. Coenenstraat 4
Het opzetten van buurtmoestuinen 
in Amsterdam Zuid.
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

9 Binnentuin Des Presstraat
Des Presstraat, tussen Cornelis Kru-
semanstraat en Lohmanstraat
Bewoners beheren de binnentuin 
van het voormalige schoolgebouw, 
nu atelierruimte.
d.vanbezooijen@soozamsterdam.nl

1 Daktuin Amsterdams 
   lyceum 
Amsterdams lyceum Valeriusplein

1 Streekdiner Hilton hotel
Apollolaan 138
Organiseert jaarlijks een duurzaam 
diner met streekproducten i.s.m. het 
Hilton hotel.
b.nooij@soozamsterdam.nl

10 Moestuin Herculesstraat
Begin Herculesstraat, op hoek van 
Olympiaplein. (Zie pag.7) 
Beheer en onderhoud van moes-
tuin door cliënten en bezoekers van 
Odensehuis en buurtbewoners. 
m.dezorzi@soozamsterdam.nl

11 Kindertuintjes  
     Sportstraat  
driehoekige pleintje tussen Tur-
nerstraat en Olympiaweg
Kinderen uit de buurt hebben een 
tuintje aangelegd. Beheer en onder-
houd door kinderen en bewoners.
d.leemans@12move.nl

12 Groententuin 
     Rijnsburgerstraat  
Rijnsburgerstraat 40
Beheer en onderhoud van grote tuin 
met groenten, kruiden en bloemen 
door bewoners. (Zie pag. 6)
b.nooij@soozamsterdam.nl

13 Kruidentuin Van Tuyll
Van Tuyll van Serooskerkenplein
Beheer en onderhoud van kruiden-
tuin door bewoners. Ook voor en 
door kinderen.
kruidentuinvantuyll@upcmail.nl 
www.kruidentuin-van-tuyll. jimdo.
com

14 Openbaar groen 
     Donarstraat  
Donarstraat t.o.v. 8
Beheer en onderhoud van openbaar 
groen door bewoners.
m.dezorzi@soozamsterdam.nl

15 Groenstrook Stadionkade
Stadionkade ter hoogte van 146
Beheer en onderhoud van lange 
groenstrook door bewoners.
m.potsdammer@upcmail.nl of roze-
roze@zonnet.nl

1 Vereniging Vrienden v/h/ 
   Beatrixpark 
www.vriendenbeatrixpark.nl
beatrixpark@hotmail.com

17 Artsenijhof Beatrixpark
www.vriendenbeatrixpark.nl/html/
beatrixpark-artsenijhof/beatrixpark-
artsenijhof.html
beatrixpark@hotmail.com

18 Moestuinproject
     George Gershwinlaan 
Beheer en onderhoud van moes-
tuinproject aan de Gershwinlaan 
op de Zuidas door bewoners. (Zie 
pag.6)
gershwinmoestuin@gmail.com

19 Moestuin bij Wedderborg
In de binnentuin tussen Wedderborg 
en Schierstins.

2 Tuin bij Hogewerf

De tuin rondom het appartementen-
complex wordt onderhouden door 
bewoners.
hvanwissen@gmail.com

3 Geveltuinenlint  
   Frieslandstraat 
mrbmdisselhoff@hotmail.com

3 Wijkontmoetingscentrum 
   Buitenveldert 
A.J. Ernststraat 112 
020- 644 99 36 
www.wocbuitenveldert.nl/ 
Aangesloten werkgroepen o.a.:
Commissie Ruimtelijke Ordening (mrbm-
disselhoff@hotmail.com) 
Commissie Vliegtuighinder 
(michael@turel.omnicrosoft.com) 
Bewonersplatform Zuidas  
(cisca.griffioen@gmail.com)

2 Vereniging Parken  
   Buitenveldert  
Amstelveenseweg 71 
www.parkenbuitenveldert.nl 
mr.bierenbroodspot@planet.nl

20 Postzegeltuintjes
G. van IJselsteinstraat
oossilbermann@planet.nl

4 Bewonersinitiatief  
   Gezondelucht in Zuid 
Kastelenstraat 11
www.milieudefensie.nl
margreetdv@hotmail.com

22 Ecolint Kleine Loopveld
www.zuid.amsterdam.nl
h.diemer@zuid.amsterdam.nl
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Natuur en milieu in uitvoering  
(under construction)

Deze kaart is een aanzet voor het in kaart brengen van allerlei inspirerende bewonersinitiatieven in Amsterdam Zuid. Hij is zeker nog 
niet compleet of correct. U vindt hier projecten van bewoners, die hun plein onder handen hebben genomen, plekken waar moes-
tuintjes zijn aangelegd, bewonersgroepen die in actie zijn gekomen om hun leefomgeving te verbeteren, daktuinen en nog veel meer.  
Deze kaart is ook te vinden op: www.natuurenmilieuindepijp.nl/zuid_in_beeld. Helpt u mee om hem aan te vullen?

23 Groene Quellijnstraat-
Groen straatproject met geveltui-
nen, plantenbakken, bomen en bal-
konbakken. (Zie pag.7) 
tetje@quellijn.demon.nl

4 Vereniging Frans Hals-
   tuinen
22 tuinen op een binnenterrein. 
Gezamenlijk wordt het terrein be-
heerd en individueel wordt een tuin 
gehuurd.
ellys2@xs4all.nl

1 Natuur- en milieuteam
   De Pijp van Wijkcentrum    
   Ceintuur
Gerard Doustraat 133
020-400 45 03
nmt@wijkcentrumceintuur.nl
www.wijkcentrumceintuur.nl
Aangesloten werkgroepen o.a.:
Bijenwerkgroep De Pijp
Bomenridders (info@bomenridders.nl)
Bomenwandeling werkgroep
Boomtuinadoptiewerkgroep
Computer Repair Café (giovannitien@
gmail.com)
Geveltuinenwerkgroep
Gierzwaluwwerkgroep
Mussenwerkgroep
Open Tuinendag De Pijp (minigroot@
planet.nl) 
Repair Café De Pijp (repaircafedepijp@
gmail.com)
Sarphatipark Medebeheer
Vlinderplantsoenploeg
Watertuinen Boerenwetering

24 Plantsoen Quellijnplein
hoek Quellijn/Gerard Dou
j.lammerse@hotmail.com/eaclous@
hotmail.com

25 Helofytenfilter  
     Sarphati  park  
Gezamenlijke binnentuin onderhou-
den en vogelvriendelijker maken.
t.dammen@wijkcentrumceintuur.nl

3 Vereniging Sarphatipark
Sarphatipark 43a
ver.sarphatipark@gmail.com

5 Daktuin Eerste Jan Steen-
   straat 
Eerste Jan Steenstraat 14-36

26 Melkfabriek Binnentuin
Eerste Jan Steenstraat
Gezamenlijke binnentuin onderhou-
den en vogelvriendelijker maken.
ria.cats@hotmail.com (zie pag. 7)

2 Werkgroep Watertuinen
Ruysdaelkade 163
Onderhoud watertuinen in de  
Boerenwetering.
t.dammen@wijkcentrumceintuur.nl

27 Van Ostade Groen
Van Ostadestraat
m.x.wesselink@gmail.com

3 Bijenkast Sarphatipark
groengemaal@wijkcentrumceintuur.
nl

28 Groen Gemaal 
     Sarphatipark 
Plantenruilcentrum met informatie 
over geveltuinen.
h.vrolijk@wijkcentrumceintuur.nl

29 Heimanspad Sarphatipark 
Aanleg, ontwikkeling en onderhoud 
van een eductief bospad. 
t.dammen@wijkcentrumceintuur.nl

1 Comité van der Helstplein
Bewonersgroep die zich inzet voor 
het behoud van platanen.
m.de.riedmatten@chello.nl

30 Groene Korte Tolstraat
Onderhoud van allerlei gevel- en 
boomtuinen en plantenbakken.
nmt@wijkcentrumceintuur.nl

6 Stichting Natuurtuin  
   Cinetol 
Tolstraat achter bibliotheek
joseboers255@gmail.com

2 Tuingroep Saffierstraat
petervanmaaren@hotmail.com

31 Appelbomen binnentuin 
Saffierstraat 
petervanmaaren@hotmail.com

32 Daktuin Van der Helst
Van der Helststraat 66
Moestuinproject.
a.prins@combiwel.nl

33 Kinderboerderij De Pijp
Lizzy Ansinghstraat
Onderhoud heemtuin  
kinderboerderijdepijp@online.nl

34 Medebeheer 
     H.Ronnerplein 
Onderhoud plantsoen en plein.
greeteilders@gmail.com miabouw-
huis@hotmail.com

35 Buurt en Speeltuin Ver-
     eniging Amsterdam-Zuid 
Gaaspstraat 8
www.speeltuinvuist.nl
info@bsvaz.nl

36 Buurtmoestuin Trompen  
     burg 
Trompenburgstraat hoek vechts-
traat
www.buurtmoestuin.nl/detrompen-
burg, pr.detrompenburg@buurt-
moestuin.nl

4 De Bomenstichting
Uiterwaardenstraat 308
www.bomenstichting.nl
020-330 60 08
info@bomenstichting.nl

Overigens zijn er nog meer 
interessante kaarten van Am-
sterdam, gemaakt door de 
Dienst Ruimtelijke Ordening.  
Kaarten met  b.v. monumen-
tale bomen, groene daken en 
iepen. Kijk daarvoor op  
maps.amsterdam.nl.

Kaart: J.W. Kleisen

Legenda:
Medebeheer
Bewonersgroep
Zelfbeheer
Werkgroep
Wijkcentra
Overig
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Buurttuin 
met een groot 
aantal groen-
ten, planten 
en kruiden
Begin 2011 zijn de buur-
vrouwen Misha en Esther 
begonnen met het opzet-
ten van een buurttuin in de 
Rijnsburgerstraat. Nu, twee 
jaar later is het een mooie 
tuin geworden. Maar hoe is 
het allemaal begonnen en hoe 
nu verder? 
Wij zaten vaak buiten op het stoepje 
en keken aan tegen een saai uitziend 
perkje.  Aangezien veel buren ook 
geen tuin hebben, ontstond het idee 
voor een tuin met bloemen, krui-
den en groenten. Wij hebben toen 
ook meteen een geveltuintje aange-
vraagd. Nou hadden wij wel groene 
vingers, maar helaas aan twee lin-
kerhanden. Gelukkig heeft Rober-
to Giancola, coördinator Openbare 
Ruimte van het stadsdeel ons enorm 
geholpen, waardoor er nu van alles 
groeit.

Gershwin, 
de moestuin 
waar muziek 
in zit
Dankzij de crisis en het ge-
brek aan investeerders heeft 
Stadsdeel Zuid braakliggende 
grond aan de Gershwinlaan 
(Zuidas) beschikbaar gesteld 
aan bewoners om te tuinieren. 
Al ruim een jaar is een groep 
enthousiaste buurtbewoners 
werkzaam op deze duurste 
grond van Amsterdam. 

Bloemen 
houden van 
mensen
Vlak naast buurtmoestuin 
Gershwin en de Boleniustuin 
aan de Zuidas, ligt ook nog 
een bloemen pluktuin die 
door een groep vrijwilligers 
wordt onderhouden. Hannie 
Heemskerk is daar één van. 
Zij legt uit wat de groep 
daar zoal doet.

Geveltuinen-
burendag in 
Diamantbuurt
De bewoners van  de    Diamant- 
buurt organiseerden vorig 
jaar hun eigen geveltuinen-
burendag. Binnenkort is er 
weer een. 
Peter van Maaren vertelt hoe hij via 
een vriendin/kennis, die bij  woning-
bouwvereniging Stadgenoot werkt, 
benaderd werd om lid te worden van 
de bewonerscommissie. Toen Stad-
genoot de tuintjes van de Smaragd-
straat wilde opknappen, omdat die 
straat de entree vormt voor een hui-
zenblok waar ze woningen willen ver-
kopen, besliste de bewonerscommis-
sie alleen mee te werken als de hele 
buurt zou worden opgeknapt. Stad-
genoot stemde ermee in. Er kwam 
een geveltuinendag waar de hele Dia-

mantbuurt aan mee kon doen. Peter: 
“Het was een geweldige dag en zowel 
kinderen als volwassenen hielpen 
mee. Er was materiaal voor ons gere-
geld  zoals gereedschap, kruiwagens, 
handschoenen en een vrachtwagen 
voor al het snoeihout. De buren zorg-
den voor eten en hapjes.” 
Hoe pak je het aan als je de straat wilt 
opknappen? Peter: “Zoek eerst een 
medestander. Daarna maak je samen 
een plan en bel je bij mensen aan. Dat 
lijkt eng maar veel mensen zijn blij met 
het contact dat je legt. Je vertelt van 
je plan en vraagt ze het leuk vinden 
mee te doen aan het opknappen van 
de straat. Zo kun je inventariseren of 
er behoefte aan is. Belangrijk is dat je 
het samen doet. Ook de organisatie 
van zo’n dag. De één zorgt voor eten 
en de ander zet de schop in de grond. 
En besef dat jij niet in je eentje bepaalt 
hoe de straat eruit komt te zien. Daar 
heeft iedereen een stem in. Uiteinde-
lijk is de straat van elkaar. 

Maarten Wesselink

Gershwintuinders vertellen:
Helaas hadden we vorig jaar een nat 
seizoen en menig gewas verdronk in 
mineur. Maar onlangs hebben wij met 
steun van het Natuur- en Milieuteam 
van SOOZ en de Dienst Ruimtelijke 
Ordening de tuin kunnen ophogen. 
Hopelijk wordt het hierdoor dit jaar 
beter en gaan wij een hoop proble-
men voorkomen. 

Afgelopen januari werd er een work-
shop georganiseerd waarin we keken 
naar het vorige seizoen; wat ging er 
goed en waardoor kwam dat? Infor-
matie die wij hebben gebruikt voor 
het maken van een zaaikalender voor 
het dit jaar. Wij hebben inmiddels ook 
de Tuinvereniging Gershwin opgericht 
om elkaar en anderen te ondersteu-
nen bij het moestuinieren. Een aantal 
van ons volgt ook cursussen moestui-
nieren. Deze behandelen onderwer-
pen zoals het beheer van een tuin, 
permacultuur, bodem en gewassen. 

In de geveltuin hebben wij onder an-
dere druiven, lavendel, vlinderplant, 
tomaatjes, goudsbloem en gerani-
ums. In de moestuin groeit er pom-
poen, courgette, rucola, pluksla, pos-
telein, raapsteeltjes en nog veel meer. 
Dan hebben wij in de kruidentuin pe-
terselie, basilicum, koriander, munt, 
bieslook en tijm. Tot slot hebben wij 
in de bloementuin onder andere hor-
tensia, lavendel, roosje, wilde akelei, 
hondsdraf en klaprozen.

De tuin is ook prima geschikt voor 
kinderen. Zij helpen ook mee met 
het zaaien en oogsten. Verder heb-
ben wij op de stoep een zandbak en 
glijbaan gemaakt, en hebben wij ook 
nog een picknicktafel geplaatst. Hier 
schuiven met mooi weer buurtbewo-
ners graag aan. Die vinden het een 

positief initiatief en het er gezellig uit-
zien, maar helaas ligt er wel veel hon-
denpoep. 
Wij hebben ook nog een aantal wen-
sen. Omdat het een behoorlijke op-
pervlakte is en wij geen kraan aan de 
voorkant hebben, sjouwen wij ons 
een breuk met gieters. En in de zo-
mervakantie wil het nog wel eens uit-
drogen, dus een goede waterpomp is 
geen overbodige luxe. 
Daarnaast willen wij nog een meer 
buurtbewoners actiever bij onze tuin 
betrekken. Bovendien lijkt het ons te 
gek wanneer andere buren ook iets 
dergelijks beginnen, zodat straks de 
hele Rijnsburgerstraat bestaat uit 
mooie tuinen met bijvoorbeeld eet-
bare planten. Een paar bewoners zijn 
al geïnteresseerd. 

Het werk ligt nu voor een groot deel 
stil vanwege de kou, maar zodra het 
zachter weer wordt gaan wij weer 
volop aan de slag, onze handen jeu-
ken! Dan gaan wij oude planten weg-
halen en de tuin omploegen. Vervol-
gens gaan wij het zwerfvuil en stenen 
opruimen. Hierna gaan wij nieuwe 
aarde en mest storten om tot slot te 
kunnen zaaien. Dat hopen wij in twee 
weekenden voor elkaar te krijgen. 
Als het weer het toelaat zal dat op 6 
en 13 april zijn, anders de zaterdagen 
daarop.
Het is de bedoeling dat wij na het 
zaaien elke zaterdag een aantal uren 
op de tuin zijn om te wieden en wat 
verder zoal nodig is, zoals planten 
water geven. Er staat overigens een 
waterton. 
Naast dat de deelnemers fysiek kun-

nen werken en hun eigen bloemen 
kunnen plukken, heeft de tuin ook 
een sociaal aspect. Zo ontmoeten wij 
elkaar en praten wij gezellig bij en wis-
selen wij van alles uit. Maar er zijn ook 
mensen die het heerlijk vinden om 
door de week te gaan en tijdens het 
werk juist niet aldoor te hoeven pra-
ten. Voor ieder wat wils dus.
Wij zijn voor onze tuin eigenlijk al-
tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Daar wordt wel van verwacht dat zij 
ook regelmatig op zaterdagen mee 
komen doen. Door de week is dus 
ook mogelijk, maar dan zijn er niet al-
tijd andere mensen aanwezig.
Wij hopen er dit jaar net als vorig jaar 
weer een prachtige pluktuin van te 
maken. Vorig jaar hebben wij in ieder 
geval heel veel bloemen geoogst. 

Naast onze individuele tuintjes wordt 
er dit jaar gewerkt aan ons nieuwe 
pronkstuk, de  gemeenschappelijke 
tuin “Rhapsody in Green”. Iedereen is 
hier welkom om mee te werken. Dat 
doen wij elke laatste zondag van de 
maand tussen 10.00 en 16.00 uur. De 
eerste gezamenlijke tuindag heeft in-
middels al plaatsgevonden. Toekom-
stige gezamenlijke tuindagen worden 
op onze facebookpagina bekend ge-
maakt: www.facebook.com/ groups/
Gershwintuin.
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je 
contact met ons opnemen, mail dan 
naar gershwinmoestuin@gmail.com. 
En kijk ook eens op gershwinmoes-
tuin.blogspot.nl

Hartelijke Groente
De Gershwintuinders

Irene, Martijn, Pien, Jacoline en Loes

Foto: Maarten Wesselink
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Hoe een 
tuinboon kan 
rollen
Onder de naam “Tuinboon je 
mee” is een groep enthousias-
te stadstuinders al een aantal 
jaren bezig om met bewoners 
en instanties te kijken of er 
kleine stukjes grond in hun 
buurt zijn waar wat mee ge-
daan kan worden.
Drie jaar geleden werd het Natuur- 
en Milieuteam van SOOZ door hen 
benaderd. Toevallig  had die net be-
woners van de Herculesstraat ont-
moet die aangaven om iets te willen 
doen met groen in de straat.
De link met het naastgelegen Oden-
sehuis werd toen snel gelegd. Dit is 
een inloop voor mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers. Bep 
van Oostrom, coördinator van het 
Odensehuis, wist dat een aantal par-
ticipanten en mantelzorgers van het 
inloophuis geïnteresseerd zouden 

Gezelligheid in 
de groene Q!
Tetje Falentijn richtte met haar 
buren in de Quellijnstraat, 
(in het stuk tussen de Frans 
Halsstraat en Ruysdaelkade), 
een buurtinitiatief op om de 
straat groener te maken en 
de cohesie in het straatje te 
verbeteren. 
Ze vroegen leefbaarheidsbud-
get aan bij Stadsdeel Zuid en kon-
den met die subsidie en met elkaar 
hun eigen nieuwe straatje creëren.  
“Gaten in het wegdek. Er waren 
geen fietsenrekken. Fietsen lagen 
op hopen. Vuil bleef ertussen han-
gen. Al jaren ging ons stukje Quel-
lijnstraat achteruit. Het was een 
straat waar je meteen uitliep: om 
naar andere plekken te gaan in de 
stad waar het wél goed toeven was.  
Al heel lang wilde ik iets doen tegen 
die verloedering van onze straat. 
Een flyer van  Stadsdeel Zuid hielp 
me daarbij. Het was een flyer voor 
het leefbaarheidsbudget: ‘Wat doet 
u voor de buurt?’ Buurtinitiatieven 
werden aangemoedigd hun om-
geving te verbeteren en daar geld 
voor aan te vragen. Samen met een 
buurvrouw kwam ik in actie: bij alle 
buren stopten we briefjes in de bus: 
‘Komt u mee praten over de straat?’  
De buren kwamen. Bij ons thuis 
zaten die avond, oktober 2012, 20 
buren om de tafel en op de grond. 
De sfeer was heel goed en energiek. 

Iedereen was blij dat er nu eindelijk 
iets zou gebeuren met onze afgeleef-
de straat. Wat vindt iedereen van de 
straat? Wat willen we anders? Vroe-
gen we elkaar. Allemaal wilden we 
meer groen, en meer verkeersveilig-
heid. En al pratend leerden we elkaar 
ook beter kennen: ‘Op welk num-
mer woon jij?’ Mijn overbuurvrouw 
van 80 jaar bleek hier al 30 jaar te 
wonen. Ik had haar nog nooit gezien!  
Veel plannen maakten we die avond: 
een nieuw wegdek, nieuwe lantaarns 
wilden we, een speeltoestel, meer 
verkeersveiligheid en vooral: meer 
groen. Taken werden verdeeld, wie 
kan wat? Met alle buren bij elkaar 
bleken we veel in huis te hebben 
om onze straat te verbeteren: van 
doorgewinterde klussers tot grafisch 
ontwerper en communicatiemede-
werkers. Iedereen kon zijn of haar 
specialiteit inzetten voor de straat. 
Een plan werd geschreven en over-
handigd aan het Stadsdeel. Niet al 
onze ideeën werden goedgekeurd, 
zo bleek een speeltoestel te duur en 
was het niet mogelijk om het asfalt uit 

zijn om mee te doen aan een der-
gelijk project. Vervolgens verleende 
het stadsdeel haar medewerking en 
maakte een klein stukje plantsoen 
in de Herculesstraat kaal en zette er 
een hek omheen. 
Hierna kon het aanplanten van tuin-
bonen beginnen. Het daarop volgen-
de voorjaar werd er voor de tuinders, 
buurtbewoners en participanten van 
het Odensehuis een overheerlijke 
driegangen maaltijd georganiseerd, 
met als hoofdgerecht de verse tuin-
bonen uit eigen plantsoen. Deze eer-
ste oogst smaakte naar meer.
Het  volgende seizoen werd de buurt 
verrast met boerenkool van eigen 
teelt. Helaas overleefde de molsla de 
konijntjes niet, maar de boerenkool-
maaltijd werd in ieder geval net zo’n 
succes als die met de tuinbonen.
Inmiddels zijn er samen met andere 
organisaties die actief zijn in de Ma-
rathonbuurt plannen gemaakt voor 
initiatieven om een dementievrien-
delijke Marathonbuurt te bewerk-
stelligen. Zo is er bedacht dat er in 
2013 vergeten groenten verbouwd 
zullen gaan worden en ingemaakt.
Wie weet nog hoe je groente en fruit 
moet wecken? En zo krijgt het woord 
vergeten wel een heel speciale bete-
kenis.

Leuk om te le-
ren bij Smerig
In fietsenwerkplaats Smerig 
repareren ze de fietsen met 
liefde. De werkplaats wordt 
gerund door een collectief van 
twee vrouwen en zes mannen. 
Hun liefde voor het vak bren-
gen ze iedere vrijdagmiddag 
over op buurtbewoners. 
Dan is er een zelfwerkdag waar ieder-
een met eigen fiets langs kan komen 
om die zelf te repareren.  Sabine: “Wij 
begeleiden ze, vertellen hoe een fiets 
in mekaar zit en hoe belangrijk goed 
onderhoud is.” 

de straat te halen. Maar we konden 
wel de stoep opnieuw laten bestra-
ten, fietsenrekken uitkiezen, twee 
bomen werden gepland, plantenbak-
ken kozen we uit, een straatdrempel 
kwam er. Momenteel werken mijn 
buurvrouwen Karina en Mandy met 
buren samen aan geveltuintjes en 
komt er gevelverlichting op acht hui-
zen. 10.000 euro kregen we van het 
Stadsdeel om al deze verbeteringen te 
laten uitvoeren. Alle keuzes kwamen 
uit onze hoed. Nu zijn wij als buurt-
initiatief zelf verantwoordelijk voor 
de spullen en het onderhoud ervan. 
Ons stukje Quellijnstraat is ge-
heel veranderd. Niet alleen in hoe 
het eruit ziet, ook de sfeer is an-
ders. Gezelliger. Iedereen kent el-
kaar. Als ik nu de straat in fiets voel 
ik me thuis en trots. Ik groet de 
buren: ‘Hallo! Hoe is het?’ Binnen 
armlengte van mijn deur heb ik 40 
fijne, nieuwe mensen leren kennen.  
Altijd had ik gedacht dat ik hier niet 
lang zou blijven wonen. Maar nu wil ik 
niet meer weg.”  

Minka Bos

Kwaliteit wordt in de werkplaats ge-
waardeerd. Frits laat een oude (Am-
sterdamse) Jokafiets zien uit 1932 die 
het nog prima doet. Sabine: “Zo’n 
fiets kan een leven lang mee. Ze laten 
zich goed repareren want het materi-
aal is sterk. Dat is anders met nieuwe 
fietsen die je bij grootwinkelbedrijven 
ziet staan. Vaak staan ze na een jaar al 
ongebruikt in een fietsenrek weg te 
roesten.” Duurzaamheid en herge-
bruik vinden ze belangrijk bij het col-
lectief. Ze werken veel met gebruikte 
onderdelen die ze krijgen of gewoon 
vinden op straat. 
Door hun ervaring met zelfwerk-
dagen ligt het voor de hand dat ze 
meedoen aan het maandelijkse Re-
paircafé in De Pijp. Ook daar kunnen 
buurtbewoners onder begeleiding 
kapotte spullen zelf komen repare-
ren.  Giovanni:“Als in de buurt een 
Repaircafé wordt georganiseerd is 
hier de afdeling fietsen. Je hebt hier 
alles bij de hand en dat werkt pret-
tig. Het doet ons altijd weer goed te 
zien dat mensen het leuk vinden zelf 
hun fiets te leren repareren. En het 
zou nog mooier zijn als er behalve een 
Repaircafé maandelijks een ‘Open 
werkplaatsendag’ zou zijn. Zodat je 
op één dag in de maand bij alle werk-
plaatsen in de buurt met je kapotte 
spullen terecht kunt om die onder 
begeleiding zelf te leren repareren. 
Bij ons aan de Van Ostadestraat 233 
kan dat al meer dan dertig jaar. Je ver-
groot het besef dat je kapotte spullen 
vaak zelf kunt repareren. Daar ben ik 
een groot voorstander van.” 

Maarten Wesselink

Een nieuwe 
tuin voor De  
Melkfabriek
De binnentuin van woning-
complex De Melkfabriek aan 
de Eerste Jan Steenstraat lag 
er een aantal jaren geleden 
wat treurig bij. Diny Kooiman 
en Ria Cats namen in 2011 het 
initiatief om samen met de 
buren de handen uit de mou-
wen te steken. 
‘In de jaren ‘70 werd de oude Melk-
fabriek Hollandia aan de Eerste Jan 
Steenstraat gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw met appar-
tementen. 53 woningen kwamen er 
in het complex, waar ook ik kwam 
te wonen. Het kreeg de prijs van de 
stad Amsterdam. Er was een mooie 
binnentuin met veel struiken en lage 
begroeiing, waardoorheen een pad 
slingerde en er stond een kunstwerk 
in (een staande en een omgevallen 
melkfles), dat later werd vervangen 
door een rozenprieel. Jarenlang had-

den we de mooiste binnentuin van de 
buurt.
In 2010 werd een deel van onze tuin 
verkocht, in verband met een nieuw-
bouwproject naast ons. Het oor-
spronkelijke ontwerp ging daardoor 
verloren, ook klaagden bewoners 
over het tuinonderhoud. Woning-
bouwvereniging Ymere stelde in 2011 
geld beschikbaar om de tuin voorlo-
pig op te knappen, aangezien het jaar 
daarop groot achterstallig onder-
houd zou worden gepleegd aan het 
complex waarbij de tuin ook aange-
pakt zou worden.
In samenwerking met een groepje 
buren en met ondersteuning van het 
Natuur- en milieuteam De Pijp van 
wijkcentrum Ceintuur organiseerden 
we een tuindag op 5 november 2011, 
waarvoor we bij alle buren een uitno-
diging in de bus stopten.
Er was een grote opkomst, Turkse 
buren met hun kind kwamen, er was 
een jong stel met hun baby op de rug 
de paden aan het wieden, er werd ge-
spit en geplant. Een buurvrouw had 
appeltaart gebakken, een ander ser-
veerde koffie. Het was een dag vol 
saamhorigheid . Samen de handen 
uit de mouwen steken en in de aarde 
wroeten: dat schept een band en je 
leert elkaar beter kennen.
Inmiddels heeft het groot onderhoud 
aan het complex plaatsgevonden en 

is begonnen met werkzaamheden in 
de tuin, die nu afgegraven is vanwege 
hoogstnoodzakelijk onderhoud aan 
het dak van de er onderliggende par-
keergarage.
Dat gaf ons het afgelopen najaar de 
mogelijkheid om een plan te maken 
voor een nieuw tuinontwerp, waarbij 
het Natuur- en milieuteam ons met 
raad en daad terzijde stond. Een kleu-
rige, natuurvriendelijke tuin met veel 
variatie en een hoge biodiversiteit, 
waar veel insecten, bijen, vlinders en 
vogels zullen komen.
We willen dan met de bewoners een 
paar keer per jaar zo ‘n tuindag orga-
niseren.
Het plan al is goedgekeurd door 
Ymere en we kijken er naar uit naar 
het moment dat de tuin straks weer 
in volle glorie bloeit en wij hopelijk 
weer de mooiste binnentuin van De 
Pijp zullen hebben’. 

Minka Bos

Foto: Maarten Wesselink

Foto: Maarten Wesselink

Foto: Sooz
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April
Donderdag 18 april 20.00 - 21.30 uur
Lezing: Amsterdam plant al 
400 jaar bomen door Hans 
Kaljee • 
Waar. Wijkcentrum Ceintuur

Zaterdag 20 april 11.00 - 15.00 uur
Geveltuinendag Olym-
piaplein Zie pagina 2!•
Zondag 21 april 11.00-16.00 uur
Geveltuinenmarkt Sarphati-
park Zie pagina 2! •
Zaterdag 27 april 11.00 - 13.00 uur
Werkochtend Kruidentuin 
Van Tuyll van Serooskerken-
plein •

Mei
Begin mei
‘Het Vondelpark, een feno-
meen’, avond over groen, 
geschiedenis en maatschap-
pelijke aspect •Rondleiding in Vondelpark (bomen, 
kunst, moeizame evenwicht tussen 
rust en recreatie)

4 t/m 12 mei •Start Nationale vogelweek
Maandag 6 mei 19.45 - 22.00 uur

Start cursus natuurgids • 
Locatie: Koeweide Vondelpark  
Opgave verplicht bij Bart Nooij. 
Eigen bijdrage 40 euro voor negen 
bijeenkomsten, incl. cd met lesmate-
riaal, plus eventueel nog extra les of 
excursie. Praktische opzet.

Woensdag 8 mei 19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Donderdag 9 mei 06.00 - 08.00 uur 
Dauwtrappen met Vroege 
Vogels •
Zaterdag 11 mei 10.00-ca.12.30 uur 
Werkochtend Koeweide Von-
delpark •
Donderdag 16 mei 20.00 - 21.30 uur 
Lezing: Gierzwaluwen, zie ze 
vliegen • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Woensdag 22 mei 10.00 - ca.12.30 uur
Werkochtend Koeweide Von-
delpark •
Zaterdag 25 mei 
11.00 - 13.00 uur 
Werkochtend Kruidentuin 
Van Tuyll van Serooskerken-
plein •12.00-18.00 uur
Jubileum Beatrixpark/ Natio-
nale Parkendag •
Woensdag 29 mei  19.00 - 20.00 uur
Excursie Eten uit de natuur 

•Juni
Dinsdag 4 juni 19.00 – 20.00 uur •Excursie Eten uit de natuur 

Zaterdag 8 juni 11.00 - 17.00 uur
Opentuinendag in De Pijp •

Woensdag 12 juni 
10.00 - ca. 12.30 uur
Werkochtend Koeweide  
Vondelpark •19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Donderdag 20 juni 20.00 - 21.30 uur
NMTlezing • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur 

Na 21 juni 13.-15.00 uur
Snoeien na de langste dag•Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Zaterdag 22 juni 10.00 - ca. 12.30 uur 
Werkochtend Kruidentuin 
Van Tuyll van Serooskerken-
plein •
Zaterdag 29 juni 10.00 - ca. 12.30 uur
Werkochtend Koeweide Von-
delpark •
Juli
3 open dagen Koeienweide •
Op 2,11, 13, 16, 17 24 juli
Excursie Eten uit de natuur
tijdstippen via sooz •
Woensdag 10 juli 19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur
Zaterdag 13 en zondag 14 juli
Open Imkerijdagen

Woensdag 17 juli 10.00 - ca. 12.30 uur
Werkochtend Koeweide Von-
delpark •
Donderdag 18 juli 20.00 - 21.30 uur
NMTlezing • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Zaterdag 20 juli 10.00 - ca. 12.30 uur
Werkochtend Kruidentuin 
Van Tuyll van Serooskerken-
plein•
Augustus
3 open dagen Koeienweide •
Woensdag 7 augustus 10.00 - 12.30 uur
Werkochtend Koeweide Von-
delpark•
Woensdag 14 augustus 19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Natuur- en milieuteam De Pijp

iGroene 
Ladder @NMTdePijp

Wilt u op de hoogte blij-
ven van allerlei groene en 
duurzame activiteiten in het 
rondom Amsterdam Zuid geef 
u op voor de Groene Ladder 
via nmt@wijkcentrumcein-
tuur.nl.
Deze digitale agenda wordt 
in het begin van de maand 
rondgestuurd. 

Meer informatie over de activi-
teiten:
met  • gemerkt: 

Natuur- en milieuteam  
De Pijp  @NMTdePijp
(ook voor Rivierenbuurt en Bui-
tenveldert)
Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
020-400 45 03
nmt@wijkcentrumceintuur.nl 
inloopspreekuur: donderdag 
van 14 tot 18 uur 
www.wijkcentrumceintuur.nl/
NMT

met • gemerkt: 

Natuur- en milieuteam SOOZ 
(ook voor Zuidas en Prinses 
Irenebuurt) 
J.M.Coenenstraat 4 
1071 WG Amsterdam 
020-66 28 237 
b.nooij@soozamsterdam.nl 
www.soozamsterdam.nl

Donderdag 15 augustus 20.00 - 21.30 uur
NMTlezing • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur
 
Zaterdag 17 augustus
Werkochtend Kruidentuin 
Van Tuyll van Serooskerken-
plein •
September
Woensdag 11 september 19.30 - 21.30uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Zaterdag 14 september
Werkochtend Kruidentuin 
Van Tuyll van Serooskerken-
plein •Donderdag 19 september 20 - 21.30 uur
Lezing Bomenstichting Frank 
Warendorf over Bomenrecht •
Zaterdag 21 september 10 - ca. 12.30 uur
Werkochtend Koeweide Von-
delpark•
Oktober
Woensdag 2 oktober 10 - ca. 12.30 uur 
Werkochtend Koeweide Von-
delpark•
Woensdag 9 oktober 
19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: wcc werkgroepenruimte
10.00 – ca. 12.30 uur 
Werkochtend Koeweide Von-
delpark•
 
Donderdag 17 oktober 20.00 - 21.30 uur
NMTlezing • Waar: Wijkcentrum Ceintuur

November
Woensdag 6 november 19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur
 
Donderdag 21 november 20 - 21.30 uur
Bomenrechtadvocaat Jilles 
van Zinderen over Buren-
recht en Bomen • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

December
Woensdag 11 december 19.30 - 21.30 uur
Computer Repair Café • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Donderdag 19 december 20 - 21.30 uur
NMTlezing • 
Waar: Wijkcentrum Ceintuur

Elke dinsdagmiddag •13.00 - 17.00 uur
Klussen in het Sarphati-
park
Waar: Groen Gemaal

Eerste zaterdag •10.30 - 13.30 uur
Watertuinen onderhoud 
Boerenwetering. 
Waar:  Ruysdaelkade 163

Laatste zondag van de 
maand 12.00-16.00 uur
Repair Café De Pijp •Waar: Tweede Jan van der He-
ijdenstraat 79 en Van Ostade-
straat 233E

Beleef de  
Lente!
Vanaf de derde week van april gaat 
het er om spannen: zullen de twee 
gierzwaluwtjes terugkomen, die 
half juli 2012  met hun twee groot-
gebrachte jongen hun nestkast in de 
toren van de Oranjekerk verlieten?
Dankzij de binnen- en buitencame-
ra en de infrarode verlichting van 

de Vogelbescherming kunnen we 
dan de komende maanden hopelijk 
weer meegenieten van het intieme 
familieleven van deze mysterieuze 
stadsvogel. 
Hopelijk, want sinds hun vertrek 
hebben ze ononderbroken gevlo-
gen. Etend, drinkend en slapend in 
de lucht zijn ze naar Zuidelijk Afrika 
gevlogen om daar boven de regen-
wouden insecten te vangen. Heen 
en terug moeten ze de zich steeds 

uitbreidende Saharawoestijn over-
vliegen en in hun overwinterings-
gebieden wordt door Chinezen, die 
daar enorme landbouwgebieden 
pachten voor de voedselvoorzie-
ning in hun eigen land, weer gewoon 
DDT tegen de insecten gebruikt.
Het wordt dus spannend. 
Hun wetenswaardigheden zijn te 
volgen op www.beleefdelente.nl, 
waar u ook allerlei informatie kunt 
vinden over de bijzondere levens-
wijze van deze luchtacrobaten. Voor 
scholen en kinderen is www.beleef-
delentejunior.nl aan te bevelen. 

Colofon
Deze krant is een uitgave van de  
Natuur- en milieuteams (NMT’s) 
in Amsterdam Zuid. 
Al sinds 1999 zetten wij ons 
samen met vele honderden 
buurtbewoners in voor een 
mooie, groene en duurzame 
buurt. Gezamenlijke groenpro-
jecten in bewonersbeheer, ge-
veltuinen, buurtinitiatieven, eco-
logische projecten: kijk op de 
midden pagina van deze special 
wat Zuid allemaal te bieden heeft 
op het terrein van stadsgroen en 
milieu. Mede door de inzet van 
bewoners, in combinatie met on-
dersteuning van onze kennis en 
netwerk, heeft dit allemaal tot 
stand kunnen komen. Heeft u 
ook een plan, idee of wilt u mee-
doen? Meld u bij een van onze 
medewerkers op onderstaande 
adressen. 

Aan deze Natuur- en milieukrant 
werkten mee: Minka Bos, Thea 
Dammen, Alies Fernhout, Jelle 
Houtsma, Bart Nooij, Maarten 
Wesselink, Marietta de Zorzi, 
Monique Disselhoff, Hester Die-
mer, David van Bezooijen, Jan 
Willem Kleisen en Lilian Voshaar.
Verder dank aan de vele vrijwil-
ligers die betrokken zijn bij de in 
deze special beschreven activi-
teiten en die daarvoor hun en-
thousiasme op papier hebben 
laten vastleggen  

Opmaak: Lilian Voshaar /  
Jan Willem Kleisen
Druk: Dijkman Offset
Oplage: 83.500
© april 2013

natuur

m
ilieu

Natuur- en milieuteams Zuid


