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‘Op weinig plaatsen is er zoveel variatie in de natuur te vinden als in de stad.
Stenen flats zijn rotsen voor vogels en braakliggende terreintjes worden
rugstreeppaddeneldorado’s. Het zandlichaam van een niet meer aan te leggen
autoweg, groeit dicht met slangekruid en duindoorn. Er is daar iets te beleven,
tijdens wandelingen met of zonder hond. Buurtbewoners ontmoeten elkaar voor
een praatje over de kinderen of het weer. Waarom een natuurgebied slopen voor
de aanleg van een park? Groen in en om de stad komt vooral daar tot stand
waar enthousiaste mensen met elkaar willen samen werken. Burgers die zelf ini-
tiatieven ontplooien, waar lokale overheden samen met het bedrijfsleven en
natuur- en landschaporganisaties, deze initiatieven stimuleren en faciliteren.’
Aldus diverse betrokkenen bij de natuurvereniging De Ruige Hof. In dit boek
hun uitgangspunten en inspirerende verhalen om ook elders aan de slag te gaan
met de natuur in en om de stad.
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Voorwoord

Als burgemeester van de gemeente Leek weet ik hoe belangrijk het is voor
bewoners om natuur en groen in de nabijheid te hebben. Tuinen, parken en
natuurterreinen in en om de stad bieden rust en ruimte. Buurtbewoners komen
er hun hond uitlaten, werknemers van bedrijven in de omgeving maken er een
lunchommetje, schoolklassen ervaren in de praktijk wat zij in het klaslokaal
leren. Deze plekken kunnen vaak in stand worden gehouden dankzij de
vrijwillige inzet van buurtbewoners en andere betrokkenen.

Er kan niet genoeg aandacht worden besteed aan de wisselwerking die
plaatsvindt tussen stad en platteland. Het verbinden van het groen in de stad
met de natuur en het landschap in de directe omgeving van de stad is van
grote betekenis. Voor het welzijn van mensen, maar ook voor het behoud van
de kwaliteit van ons Nederlandse cultuurlandschap. Zonder de betrokkenheid
van mensen bij het landschap in de eigen omgeving, verdwijnen deze karakte-
ristieke landschapselementen. Het landschap verliest dan zijn identiteit.
Bovendien versterkt het ‘samen de handen uit de mouwen steken’ ook de
verbinding tussen mensen onderling.

Het project Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur toont de waarde
van ‘kleine natuur’ voor het dagelijkse leven van bewoners en betrokkenen.
Landschapsbeheer Nederland heeft als voorbeeld Natuurvereniging De Ruige
Hof uit Amsterdam Zuidoost geadopteerd. De vrijwilligers van De Ruige Hof
hebben braakliggende en verwaarloosde terreinen in de directe omgeving van
bewoners omgevormd tot aantrekkelijke natuurgebiedjes. Rust en ruimte in de
natuur dichtbij huis, stimuleren zorg en aandacht voor planten en dieren in en
om de stad en bieden nieuwe mogelijkheden voor participatie en ontmoeting
van mensen van verschillende culturen.

Dit boekje wil de lokale bevolking motiveren om zelf het initiatief te nemen
om natuur in de eigen omgeving te realiseren. Lokale overheden en/of
bedrijven die dergelijke plekken onder hun hoede hebben, zien welke rol
bewoners kunnen spelen. Opbouwwerkers, natuur-, milieu- en landschapsorga-
nisaties alsook gezondheids- en welzijnsorganisaties kunnen inspiratie opdoen
met dit boek. Plekken genoeg in en om de stad om natuur de ruimte te geven.

Daarom beveel ik van harte de lezing aan van De Ruige Hofhouding.

Siepie de Jong

Voorzitter Landschapsbeheer Nederland

v o o r w o o r d
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Inleiding en leeswijzer

Waarom deze uitgave?

Dit boek wil een inspiratiebron zijn voor bewoners en beslissers in de politiek
en het bedrijfsleven om zich in te zetten voor het groen en de natuur in en
om hun eigen dorp of stad. Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties
hun rol oppakken in de begeleiding en het onderhoud van dergelijke
stadsnatuur, wijktuinen en natuurterreinen. De waarde van natuur in en om de
stad is groot. Betrokkenheid van wijkbewoners bij de eigen groene omgeving
versterkt de samenhang tussen stad en platteland, tussen mens en natuur.
Het project ‘Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur’ heeft vier
‘stadstuinen’ geadopteerd in Amsterdam en Rotterdam, die een inspirerend
voorbeeld kunnen zijn voor anderen. In dit boek gaat het om De Ruige Hof op
de rand van Amsterdam Zuidoost. De natuurvereniging De Ruige Hof heeft hier
een tweetal natuurterreinen, een wilde plantentuin en een medicinale
kruidentuin in beheer.

Deze brochure beschrijft de waarden van deze groene stadsranden voor
bewoners, bezoekers en gebruikers. De vooronderstelling is dat natuur dichtbij
huis goed is voor een buurt: het stimuleert zorg en aandacht voor planten en
dierenleven in de stad, biedt rust, ruimte en nieuwe mogelijkheden voor
participatie en ontmoeting van mensen van verschillende culturen.
De brochure besteedt ook aandacht aan de voorwaarden die nodig zijn om
dergelijke initiatieven van de grond te krijgen en ze op de lange termijn
overeind te houden. Het project wil het gedachtegoed achter deze initiatieven
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Het project ‘Neem de natuur in de

wijk, de wijk in de natuur’ is een

initiatief van Landschapsbeheer

Nederland, FORUM, het Landelijk

Centrum Opbouwwerk en de Raad

van Kerken in Nederland. Doel van

het project is dat de waarde van

natuur in en om de stad wordt

herkent door beslissers in de politiek

en het bedrijfsleven. Maar ook dat

wijkbewoners geïnspireerd raken om

iets dergelijks te realiseren in hun

dorp of stad en maatschappelijke

organisaties ervan doordrongen

raken dat begeleiding en

ondersteuning van belang zijn voor

het voortbestaan van dergelijke

stadstuinen.

In het project zijn diverse

wijktuinen, een wijkpark en een

kerktuin geadopteerd door de

landelijke projectpartners. Het

betreft hier naast De Ruige Hof nog

de Ecotuin West, een multiculturele

wijktuin in Bos en Lommer, De

Oranjehof, een kerktuin bij de

Oranjekerk in de wijk De Pijp, alle

drie in Amsterdam. Het wijkpark,

een dierenhof en diverse binnentuin

in het Oude Westen, hartje stad

Rotterdam vormen het vierde

stadstuinverhaal van dit project.

Van deze laatste tuinen is een IKON

documentaire opgenomen;

‘Gemengde Sla, impressie van een

stadsoase’. Tevens is er een

informatief inspiratiefilmpje

gemaakt van de vier geadopteerde

tuinen die een rol spelen in het

project. Van alle vier de wijktuinen

zijn boekjes gepubliceerd.



van buurtbewoners, landelijk verbinden, versterken en verbreiden via
bijeenkomsten, excursies, publicaties, een film en een website.

Wij zijn in Nederland met velen op een klein grondoppervlak. De wensen en
behoeften van een ieder om zich te ontplooien en het leven vorm te geven zijn
legio. Iedereen maakt daarin keuzes. Dagelijks ervaren van ‘groen’ en ‘leven’ in
en om de stad houdt ons bewust van de toegevoegde waarde. Soms verdwijnen
dingen zonder dat je er erg in hebt. Zo hoor je nog vogels zingen, dan opeens
realiseer je je dat ze zijn verdwenen. En dan voel je een verlies.

Het boek biedt geen kant en klaar stappenplan om een stadsnatuurterrein te
creëren. Daartoe zijn de mogelijkheden en randvoorwaarden in elke situatie te
divers. Wel biedt het zicht op de totstandkoming van burgerinitiatieven. Er
wordt beschreven hoe het initiatief van één persoon kan leiden tot een
bloeiende natuurvereniging, De Ruige Hof, die twee terreinen in beheer heeft
op de rand van Amsterdam Zuidoost, ter grootte van ongeveer twaalf
voetbalvelden.

Voor wie is deze uitgave bestemd?

Het boek is geschreven voor bewoners, al dan niet ondersteund door beroeps-
krachten en al dan niet verenigd in bewonersorganisaties, die zich willen
inzetten voor de verbetering van de leefomgeving in de stadsrand.

Lokale overheden kunnen zien hoe hulp aan dit soort burgerinitiatieven hen
in staat stelt om een integrale benadering te ontwikkelen. Daarnaast kan het
bedrijfsleven bepalen waar eigen doelen en burgerinitiatieven elkaar kunnen
versterken.
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Het project ‘Neem de natuur in de

wijk, de wijk in de natuur’ is

voortgekomen uit de in 2000

begonnen campagne ‘En dan nu:

échte welvaart!’, van de Stichting

Natuur en Milieu. De inzet van de

campagne is dat het verlangen naar

waarden als rust en ruimte, zorg en

aandacht, respect en balans

drijvende krachten worden achter

vernieuwende ontwikkelingen.

(www.echtewelvaart.nl).

Het project ‘Neem de natuur in de

wijk, de wijk in de natuur’ is

opgenomen in het NIDO programma

Landbouw en Groen voor een

Gezonde Samenleving. Dit Nationaal

Initiatief Duurzame Ontwikkeling wil

landbouw en groen zo optimaal

mogelijk laten bijdragen aan het

sociale, geestelijke en lichamelijke

welbevinden van inwoners van - met

name – het stedelijk gebied. Vanuit

Wageningen Universiteit en Research

Centrum worden de resultaten van

het project dan ook in verbinding

gebracht met de ontwikkelingen van

kinderboerderijen, volkstuinen en

zorgboerderijen. De waarde van

groen voor zorg en welzijn wordt

daardoor verder onderbouwd. Het

NIDO programma werkt aan organi-

satiestructuren om deze innovaties

verder te ontwikkelen.

(www.landbouwgroengezond.nl).



Tot slot kan het boek als inspiratiebron dienen voor medewerkers van maat-
schappelijke organisaties die initiatieven vanuit de bevolking en de daaruit
voortvloeiende lokale groepen ondersteunen:

• Coördinatoren vrijwilligerswerk van Landschapsbeheer Nederland, het
samenwerkingsverband van de twaalf provinciale organisaties
Landschapsbeheer;

• Medewerkers van de provinciale consulentschappen natuur- en milieuedu-
catie;

• Educatief medewerkers van lokale en regionale natuur- en milieueducatie
centra;

• Medewerkers van instellingen voor opbouwwerk;
• Medewerkers van (zelf)organisaties van allochtonen en steunpunten voor

minderheden.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de grotere maatschappelijke context van verstedelijking en
druk op de kwaliteit van de natuur en het groen in en om de stad.
Hoofdstuk 2 neemt de ontwikkeling van De Ruige Hof als voorbeeld. Het
initiatief, de organisatie en het gebruik van De Ruige Hof wordt beschreven.
Verhalen van de vrijwilligers en bezoekers laten zien dat de terreinen niet
alleen tastbare concrete elementen bevat, zoals bijzondere planten- en
diersoorten en karakteristieke landschapselementen, maar ook bijdragen aan
het welzijn van deze mensen. Ook over het beheer en het belang van externe
ondersteuning kun u hier lezen.
Hoofdstuk 3 licht de waarden van deze tuinen en natuurterreinen toe. De
betekenis voor bezoekers, gebruikers en voor de natuur in de rand van stad
wordt zichtbaar gemaakt. Tevens geeft dit hoofdstuk zicht op de voorwaarden
waar aan moet worden voldaan, wil een dergelijke initiatief levensvatbaar
blijven.

Het laatste deel van het boek bevat ondermeer beknopte informatie over en
adressen van zelforganisaties, ondersteunende instellingen zoals opbouwwerk,
organisaties voor natuur en milieueducatie en anderen zonder wiens
medewerking een activiteit moeilijk is uit te voeren.
Wie zich verder in het thema wil verdiepen kan de nodige suggesties daartoe
vinden in de opgenomen literatuurlijst.
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Deel 1
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Ter oriëntatie

Natuur en landschap in een verstedelijkte samenleving

Nederland groeit meer en meer naar een stedelijke samenleving. De steden
vormen concentraties van wonen en werken, omsloten door rijkswegen en
spoorlijnen. Ze zijn meestal effectief afgesneden van het omringende
buitengebied. Kwantiteit en kwaliteit van het groen in en om de stad zijn de
afgelopen decennia aanzienlijk verminderd. Er is veel groen vanuit de stad
verdwenen. Sportvelden en volkstuincomplexen zijn naar de randen van de
stad verplaatst, nieuwe wijken hebben door de hoge grondprijzen een hoge
woningdichtheid en (te) weinig groen. Uitbreidingen in de vorm van onder
andere VINEX-locaties zorgen ervoor dat de omgevingskwaliteit verder onder
druk komt te staan.
Want ook rondom de steden bestaat een enorm tekort aan groen. Het nog
aanwezige groen voldoet vaak niet meer aan de wensen van de gebruikers. Het
landelijk gebied is aan flinke veranderingen onderhevig. Het gebied in de
invloedssfeer van de stad wordt meer en meer dienstbaar aan de stedelijke
samenleving. De productielandbouw in de huidige vorm heeft het moeilijk en
zal uiteindelijk verdwijnen. Hiermee verdwijnt ook het tegenwicht dat de
landbouw biedt aan de oprukkende stad.

De randen van de stad en het platteland zijn te beschouwen als een
achtertuin. De achtertuin van de steden en omringende plattelandsgemeenten.
Ieder voert zijn eigen beleid. Bestuurders staan op de grens met de rug naar
het omliggende land of de stad gericht. Afstemming en integratie is daardoor
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niet altijd optimaal. De stadsrand is een dankbare ruimte om ongewenste
stedelijke functies in ‘uit’ te plaatsen. Er is niet eenduidig een partij aan te
wijzen die verantwoordelijk is voor het landschap en de natuur op de rand van
de stad.

In tegenstelling tot een rommelige stadsrand, heeft een groene stadsrand een
economische betekenis. Woningen in of nabij het groen zijn meer waard. Het
belang van recreatie en toerisme wordt steeds groter. De positieve effecten op
de gezondheid worden steeds duidelijker. Investeren in het groen loont.

Het rijk besteedt aandacht aan het groen in en om de stad in de Nota Ruimte
en in de Agenda Vitaal Platteland. Ze heeft diverse middelen en instrumenten
ter beschikking gesteld om meer groen in en om de stad te realiseren. Het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) willen
samen met de steden het groen in en om de stad een positieve impuls geven.
Tot 2020 moet 25.000 ha groen en 450 km aan groene verbindingen worden
aangelegd. Om dit te bereiken werken de ministeries van LNV en VROM samen
met de dertig grote steden (G30) aan een groenimpuls via het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Dit gebeurt onder de paraplu
van het Grotestedenbeleid (GSB).
Aan gemeenten wordt gevraagd om in een Meerjarig Ontwikkelingsprogramma
(MOP) voor een selectief aantal wijken of delen van het stedelijk gebied de
culturele kwaliteiten expliciet te benoemen en te benutten bij de stedelijke
vernieuwing. De motivatie hiervoor is dat imago, identiteit en uitstraling van
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In 2005 gaat het tweede tijdvak in
van het Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing (ISV2), een
onderdeel van het Grotestedenbeleid
(GSB3, 2005 - 2009). Gemeenten
kunnen uit het ISV2 financiële
middelen krijgen om te werken aan
de fysieke kant van de (groot)-
stedelijke problemen waarmee ze
kampen. Om hiervoor in aanmerking
te komen moeten de gemeenten een
Meerjarig Ontwikkelingsprogramma
(MOP) opstellen. In het MOP laten
de gemeenten zien hoe zij hun
problemen op een integrale manier
aanpakken. Gemeenten geven in het
MOP aan hoe ze het grootschalig
groen in en om de stad willen

verbeteren. Dat kan door het
spreiden van groen, verbinden van
groenstroken, verbeteren van
bestaand groen en/of vergroten

van de gebruiksmogelijkheden van
groen.
Dit prestatieveld is overigens alleen
voor toepassing op de G30.



een wijk of buurt sterk worden bepaald door de beleving van de lokale historie
en aanwezige visuele kwaliteiten. Het groen kent cultuurhistorische elementen
die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de omgeving. Voorbeelden van
groene en blauwe cultuurhistorische elementen zijn oude landgoederen,
stadsparken, oude verbindingswegen (bijvoorbeeld kerkpaden of kanalen), ver-
dedigingswerken, ringdijken, drinkpoelen, lanen, singels en verkavelingpatro-
nen. Cultuurhistorische elementen geven bewoners van een stad of een wijk
een gevoel van eigenheid en identiteit en versterken hun historisch besef. Ze
vormen een levende bron voor geschiedeniseducatie en -voorlichting. Tot slot
zijn cultuurhistorische locaties uit recreatief en toeristisch oogpunt erg
aantrekkelijk en leveren daarom geld op.

Steden krijgen meer gelegenheid om in te spelen op hun lokale situatie. Voor
de inrichting van groen in de stad is het cruciaal dat een gemeente de
verschillende gebruikers en hun wensen kent. De waardering en het gebruik
van groen verschilt namelijk sterk naar gelang cultuur en leeftijd. Het
betrekken van bewoners bij de planvorming vergroot het inzicht in de karakte-
ristieke wensen en behoeften van doelgroep(en) zoals kinderen, jongeren,
ouderen, gezinnen en allochtonen. Daarnaast zorgt betrokkenheid ook voor
meer draagvlak. Door aan te haken bij burgerinitiatieven zoals De Ruige Hof,
hoeven gemeenten niet bij nul te beginnen, maar krijgen zij aanknopingspun-
ten aangereikt om op integrale manier hun (gebiedsgericht) beleid vorm te
geven. Lokaties als De Riethoek en Klarenbeek nodigen uit om doelen en
wensen van burger én van (lokale) overheden aan elkaar te verbinden.

Groen in en om de stad komt vooral daar tot stand waar enthousiaste mensen
met elkaar willen samen werken. Een positief ingesteld gemeentebestuur helpt.
Burgers kunnen in plaats van reactief reageren (door te protesteren of te gaan
verhuizen), zelf initiatieven ontplooien. Lokale overheden kunnen, samen met
het bedrijfsleven en natuur- en landschaporganisaties, deze initiatieven
stimuleren en faciliteren door bijvoorbeeld het opzetten van een landschaps-
fonds of door terreinen te adopteren. Het gemeentelijk beleid moet niet
ophouden bij de stadsgrens maar moeten ingaan op de wijze waarop
aangesloten kan worden bij de stad.

De regering stimuleert deze zorg voor de eigen omgeving op verschillende
manieren. De rijksoverheid wil niet meer ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’ er op
lokaal niveau aan natuur en landschap wordt gewerkt. In alle gevallen geldt
dat een lokale gemeenschap, die zelf zorgt voor een mooie omgeving, ook
extra trots is op die omgeving. Als je iets op eigen kracht bereikt, ga je
zuiniger om met het resultaat. Gemeenten kunnen verschillende instrumenten
gebruiken om de participatie en betrokkenheid van de burgers te bevorderen.
Daarnaast is het nodig om nieuwe initiatieven en initiatieven die inmiddels
volwassen zijn te (h)erkennen en ze als voorbeeld te gebruiken voor nieuwe
ontwikkelingen.
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Bij bovengeschetste ontwikkelingen, namelijk meer aandacht voor cultuur-
historische elementen, betrekken van de lokale bevolking en aansluiting van
stad met ommeland, wil Landschapsbeheer Nederland ook een rol spelen.
Landschapsbeheer streeft namelijk naar behoud, beheer en ontwikkeling van
een duurzaam en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Ze pleit
ook voor betere verbindingen tussen stad en platteland. Belangrijk einddoel is
dat mensen zélf aan de slag gaan met de zorg voor het landschap bij hen in de
buurt.

Met name de vele al bestaande initiatieven bij gemeenten, lokale vrijwilligers-
groepen en andere organisaties zijn het waard om onder de aandacht te
brengen en verder te ondersteunen. Landschapsbeheer Nederland wil graag
haar ervaringskennis met initiatieven als De Ruige Hof benutten om partijen
samen te brengen en het groen op de rand van de stad een toekomstperspec-
tief te bieden.
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Groen is gezond

Groen in de omgeving is gunstig

voor het sociaal, psychisch en

lichamelijk welbevinden, zo blijkt

uit recent onderzoek van de

Gezondheidsraad, dat in de zomer

van 2004 werd gepubliceerd.

In de zorg wordt dit aspect van

natuur voor patiënten al enige tijd

intuïtief onderkend in de vorm van

bijvoorbeeld ‘helende tuinen’ en

zorgboerderijen. Maar het is meer

dan intuïtie. ‘Zeer uiteenlopend

wetenschappelijk onderzoek wijst

erop dat verblijf in een ‘groene’

omgeving inderdaad gunstig kan

zijn voor gezondheid en

welbevinden. Zelfs uitzicht op een

stadspark helpt mensen al te

herstellen van stress, wat de kans

op stressgerelateerde ziekte weer

kan verminderen’, schrijven de

Gezondheidsraad en de Raad voor

Ruimtelijk, Milieu- en Natuur-

onderzoek in een deeladvies aan de

ministers van LNV, VROM en VWS.

Soms is het verband tussen natuur

en gezondheid direct, zoals in een

beperkt aantal onderzoeken dat de

relatie tussen de aanwezigheid van

groen en de afwezigheid van ziekte

meet. Vaker zijn er indirecte

aanwijzingen, ‘namelijk wanneer de

aanwezigheid van natuur invloed

heeft op hoe mensen zich gedragen

en die gedragingen hun gezondheid

weer gunstig kunnen beïnvloeden.’

Door de aanwezigheid van groen in

de nabijheid gaan mensen vaker

wandelen. Als de route naar hun

werk omzoomd is door groen, zijn

ze sneller geneigd naar hun werk te

fietsen. Deze lichamelijke beweging

leidt tot minder overgewicht.

Er zijn volgens de Gezondheidsraad

ook aanwijzingen dat verblijf in een

natuurlijke omgeving, ‘en zelfs al

uitzicht uit een raam op stedelijke

groenvoorzieningen’, helpt om te

herstellen van stress en vermoeid-

heid door langdurige concentratie.

Natuur blijkt ook sociaal contact te

vergemakkelijken. Onderzoek in een

achterstandswijk in de Verenigde

Staten wijst op dat verband. ‘Ook

via die link kan groen een positieve

invloed hebben op de gezondheid,

aangezien mensen met veel

contacten minder ziek zijn en langer

leven.’ Er zijn aanwijzingen dat

natuur een gunstige invloed heeft

op de ontwikkeling van kinderen,

maar naar dit verband is nog weinig

systematisch onderzoek gedaan.

‘Kinderen hebben waarschijnlijk

vooral belang bij vertrouwde maar

‘rommelige’ groene terreintjes in de

buurt, die ze zelfstandig kunnen

exploreren.’

‘Tot slot’, schrijft de Gezondheids-

raad, ‘kan verblijf in de natuur,

zowel grootse natuur verder weg als

het bos in de buurt, mensen

aanzetten tot reflectie, hun gevoel

van autonomie versterken en het

gevoel geven te passen in een groter

geheel. Dat kan mensen weerbaar-

der maken bij het verwerken van de

verliezen die samengaan met ouder

worden, ziekte en dood.’





Deel 2

d e r u i g e h o f



De Ruige Hof

De start

De vereniging De Ruige hof is in 1986 is opgericht door buurtbewoners in
Amsterdam Zuidoost. De bewoners zagen hun groene omgeving veranderen
in een aangeharkt parklandschap, leuk om in te voetballen of te
picknicken, maar van natuur was weinig sprake.
Eén van hun doelstellingen was dan ook om de natuur dicht bij de
stadsbewoner te brengen en die doelstelling heeft de vereniging nog
steeds. Wat is er leuker dan direct om de hoek kikkerdril te zien
veranderen in visjes met poten? In een woonwijk een ijsvogel te zien
vissen? Of om de rietorchis te zien groeien, bloeien en weer afsterven? Om
zo de wisseling van de seizoenen aan den lijve ervaren.
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Natuur in Amsterdam

Tegenstrijdige begrippen dacht u?

Mooi niet!

Orchideeën, wezeltjes, watersala-

manders en de grote ratelaar; ze

zijn allemaal te vinden binnen de

stadsgrenzen van Amsterdam

Zuidoost in de natuurterreinen

Klarenbeek en de Riethoek van

Natuurvereniging De Ruige Hof. Al

dit moois wordt in stand gehouden

door de inzet van enthousiaste

vrijwilligers.

Zij zijn praktisch bezig met het

onderhoud van de twee natuurter-

reinen en de drie tuinen; de

medicinale kruidentuin, de wilde

plantentuin en de erftuin.



Het initiatief

De Ruige Hof is ontstaan uit het initiatief van één buurtbewoner vanuit de
wijk Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost die een droom voor ogen had waarbij
de buurt zelf een stuk natuur zou beheren ‘op een experimenteel terrein waar
intensieve recreatie en natuurbouw elkaar de hand geven’.
Deze pionier beschreef zijn ideaal in een krantenartikel in het lokale weekblad.
In het krantenartikel stond hoe steeds meer natuur uit het stadsdeel verdween
en dat het soms ook nog onnodig was. Als mensen die de natuur een warm
hart toedroegen de handen nu eens ineensloegen en een deel van dat
natuurlijke groen gingen beheren? Op het krantenartikel reageerden zes
mensen. In één avond was de kiem gelegd voor een vereniging die de verant-
woording nam voor een deel van het groen in hun leefomgeving. Handen uit
de mouwen!
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Tip
• Gebruik lokale communicatiekanale zoals radio, tv, nieuwbladen en huis-

aan-huisbladen om bekendheid te geven aan een idee of initiatief om meer
natuur in de stad(srand) te brengen.
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Oprichting van Natuurvereniging De Ruige Hof

Op 15 december 1986 werd Natuurvereniging De Ruige Hof opgericht, met een
eerste kern van ongeveer tien leden. Statuten werden opgemaakt en na een
maand was de prille strategie van de club vastgesteld. Gesprekken werden
aangegaan met het gemeentebestuur en het recreatieschap dat de openbare
recreatiegebieden ten zuiden en oosten van Amstelveen en Amsterdam onder
hun hoede had. Uit deze eerste gesprekken, in de loop van twee-drie weken,
kwamen uiteindelijk alle nu nog bestaande activiteiten van De Ruige Hof voort.

De Natuurvereniging kreeg in het Centrale Park in Gaasperdam een terrein in
beheer, dat nog geen definitieve bestemming had. De plannen om nóg een
autosnelweg door Zuidoost aan te leggen waren net dat jaar in de prullenbak
verdwenen. Voor deze autosnelweg was al een deel van het grondlichaam
aangelegd, bovendien was er allerlei bouwafval gestort dat vrijkwam bij de
bouw van de omliggende woningen. De natuur had het terrein uitbundig in
bezit genomen. De Ruige Hof legde een waterpartij, wandelpaden en een
bruggetje aan. In het natte deel was een prachtig nat grasland tot
ontwikkeling gekomen, dat jaarlijks werd gehooid. Er groeiden honderden
rietorchissen en tientallen soorten bloemen. Parnassia, geelhartje en enkele
fraaie pioniers van opgespoten zandvlaktes hadden zich er gevestigd. Al snel
werd het terrein tot De Riethoek gedoopt.
Op de hogere delen kwamen akkertjes die het hele jaar iets aantrekkelijks
hadden te bieden. Er kwam een boomgaard met hoogstamfruit en wat hagen.
Voor de rest lagen er veel bloemrijke ruigtes en bramenstruwelen (plukken!!).
Enkelen noemden De Ruige Hof wel ’natuurtuinvereniging’, een begrijpelijke
benaming voor een groep die ondervond dat natuur in de stad inderdaad
maakbaar was.

John Eberhardt in de lokale krant

Sinds de bouw van Amsterdam

Zuidoost tot nieuw deel van de stad

met ongeveer 100.000 inwoners is

veel natuur verdwenen. Dit is

jammer voor de natuur zelf; maar

nog veel vervelender voor de nieuwe

bewoners van Zuidoost. Zij zien in

betrekkelijk korte tijd de kwaliteit

van hun leefomgeving verslechteren.

Diverse delen van Zuidoost zijn

gereserveerd voor industrie, bedrijfs-

vestiging, wegenaanleg,

toekomstige woningbouw,

nutstuinen, sportterreinen of

“park”. Tientallen vierkante

kilometers zijn ontdaan van de

landbouwfuncties, de boerderijen en

de kleine plattelandsweggetjes om

wegen, flats, laagbouwbuurten en

winkelcentra aan te leggen. Er

wordt geen rekening gehouden met

de natuur die in de tussenliggende

jaren bezit heeft genomen van de

zandvlaktes. Op plaatsen waar de

waterafvoer stagneert zijn prachtige

moerasjes en rietlanden ontstaan.

Op gronddepots groeien spontaan

wilgenbossen. Op droge zanderige

plaatsen zijn nu bloemrijke ruigtes

met duizenden dagvlinders, maar

ook hazen, roofvogels, bunzings en

hermelijnen. Er is daar iets te

beleven, tijdens wandelingen met of

zonder hond. Buurtbewoners

ontmoeten elkaar voor een praatje

over de kinderen of het weer. Al

met al: dit gebied draagt bij aan de

leefbaarheid van een steriel

stadsdeel. Waarom een

natuurgebied slopen voor de aanleg

van een park? Waarom met veel

geld groenvoorzieningen aanleggen

die er door gebrek aan onderhouds-

geld alleen maar verwaarloosd gaan

uitzien?



Ook het recreatieschap was blij met de initiatieven van de vereniging. Zij wilde
dat De Ruige Hof, als buffer tussen de recreatieplas De Hoge Dijk en het
volkstuincomplex De Vijf Slagen, een terrein als natuurpark in beheer ging
nemen. De drukte vanuit het recreatiegebied zou anders teveel een stempel
kunnen drukken op de rust in het volkstuincomplex. Als beloning zou de
vereniging het pand aan de Abcouderstraatweg in gebruik krijgen. De
gemeente stemde toe het nabij gelegen terrein Klarenbeek, uiteindelijk ruim
zes hectare groot, te verhuren voor € 0,45 per jaar. Sinds twaalf jaar is dit
pand, nu Zon Alom genaamd, zodoende het verenigingsbolwerk. Het terrein
werd ingericht; paden aangelegd, een windmolentje gebouwd voor de water-
huishouding, waterpartijen gegraven en bos aangeplant op voormalige
gronddepots. Aan de kosten van dit alles, ongeveer € 50.000 in de loop der
jaren, is door diverse fondsen en overheden bijgedragen.

Doelen

Het doel van de Natuurvereniging De Ruige Hof is:
• Natuur tot ontwikkeling laten komen nabij (stads)bewoners, ofwel de

stadsbewoners dichter bij de natuur brengen door educatie en recreatie.
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Tip
• Probeer gemeenten en andere eigenaren van terreinen te overtuigen van het

belang van natuurontwikkeling in de stad, door de voordelen voor hén te
benadrukken. Bijvoorbeeld minder onderhoud, minder vandalisme, meer
recreatiemogelijkheden, creëren van een buffer of bijdrage aan de
Ecologische Hoofdstructuur.



Terreinen

Inmiddels heeft de Natuurvereniging De Ruige Hof twee natuurterreinen in
beheer: De Riethoek in het centrale park van Gaasperdam, ten westen van de
Gaasperplas en Klarenbeek nabij de Abcouderstraatweg, achter de volkstuinen.
Beide terreinen zijn vrij toegankelijk voor publiek en bieden zo de
mogelijkheid om van de natuur te kunnen leren en er van te genieten. Op een
relatief klein oppervlak van twaalf hectare is een grote verscheidenheid in
flora en fauna te vinden. Dit komt doordat op de terreinen veel variatie is:
rietland, bos, nat en droog hooiland. Op de hoge en lage, natte en zeer droge,
schaduwrijke en zonnige stukjes land, voelen verschillende planten en dieren
zich thuis.

Daarnaast wordt er ook nog in een oud boerenhuisje natuurcentrum ‘Zon Alom’
gerund, waar tentoonstellingen worden gehouden, cursussen gegeven, het ver-
enigingsblad wordt gemaakt, organisatorische zaken plaatsvinden en talloze
kopjes thee genuttigd worden.
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Tip
• Zorg bij de inrichting van het gebied voor veel variatie. Zo is er altijd wat te

beleven en kunnen de werkzaamheden voor een deel worden gespreid.

• Maak, voordat je met inrichten begint, eerst een goede inventarisatie van
het gebied. Bekijk zo mogelijk oude kaarten en sluit zoveel mogelijk aan op
de aardkundige en cultuurhistorische waarden van het gebied. Schakel een
deskundige in die kan assisteren bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Henk van Halm in de Trouw van

11 augustus 2001

Op een steenworp afstand van het

Academisch Medisch Centrum, aan

de straatweg naar Abcoude, ligt het

boerenhuis ‘Zon Alom’. Het is het

hart van Natuurvereniging De Ruige

Hof. Een hele kolonie gierzwaluwen

zou zich kunnen nestelen op het

dak vol speciale nestpannen. Een

gehakkelde aurelia, witjes en

bruinrode heidelibellen vliegen rond

boven de woeste tuin achter het

huis.

Planten groeien en bloeien er zoals

ze zelf willen: blauwe wilde

cichorei, paarsrode kattenstaart,

donkerroze harig wilgenroosje en

geel sint janskruid, boerenworm-

kruid en teunisbloem.

Kaardenbollen steken hoog uit

boven een gele zee van Canadese

guldenroede. Wilde marjolein en

citroenmelisse geuren sterk in de

zomerhitte.

Een wilde plantentuin en een

medicinale kruidentuin, beide

omhaagd als kamers, zijn het

afgelopen voorjaar toegankelijk

gemaakt voor rolstoelers.

Vrijwilligsters zijn er aan het werk.

Ze oogsten zaad dat later wordt

verkocht. Ze vertellen dat de

kruidentuin ooit is aangelegd door

de werkgroep alternatieve

geneeskunde van het AMC.



De Riethoek
Natuurterrein De Riethoek ligt in Gaasperdam, tussen de Schoolwerktuinen en
kinderboerderij ‘t Brinkie in. De Riethoek is een spannend gebied met hoge en
droge delen, waar zelfs duinplanten groeien. Er zijn lage, natte stukken met
moerasplanten en zonnige hooilanden met prachtige wilde bloemen. In dicht
struikgewas kunnen zangvogels zich verstoppen. Een deel van het terrein is
gelegen op een oude puinstortplaats. Hierop zijn bomen spontaan gaan
groeien, hebben mossen en korstmossen hun plekje gevonden, konijnen en
zelfs hagedissen hun woningen gemaakt.

In het voorjaar wemelt het in de poeltjes en sloten van de bruine en groene
kikkers en watersalamanders. Op het ‘natte hooilandje’ voelen beschermde
planten als rietorchis en moeraswespenorchis zich thuis, evenals de grote
boterbloem. Hoewel het terrein omgeven is door woonwijken en een snelweg,
flitst de ijsvogel regelmatig als een blauwe schicht over het water.

Klarenbeek
Klarenbeek is te vinden achter het AMC, naast de Abcouderstraatweg,
tegenover golfbaan De Hoge Dijk. Op het terrein van Klarenbeek komt het
Oudhollandse cultuurlandschap weer tot leven, zoals dat in de 11e tot en met
de 16e eeuw in deze omgeving is ontstaan. Je kunt er op safari over
zandpaden en knuppelbruggetjes door het veenlandschap. Het is een
afwisselend gebied met bloemrijk hooiland, struweel, rietmoeras, knotwilgen,
poelen en slootjes. Ook zijn er de wilde plantentuin, de medicinale kruidentuin
en de erftuin van het bezoekerscentrum Zon Alom.
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Het rietmoeras vormt het centrale deel van Klarenbeek. Omdat riet water
zuivert, is de waterkwaliteit uitzonderlijk goed en dat is te merken aan de
hoeveelheden en variatie in soorten waterbeestjes. Ook vogels weten het riet
zeer te waarderen en zo komt het dat er in de winter regelmatig de roerdomp
te horen is en de blauwborstjes het terrein ieder voorjaar weer opzoeken.

Organisatie

Bestuur

Het buurtinitiatief kreeg gaande weg een grote verantwoordelijkheid; het
beheer van ongeveer twaalf hectare openbaar toegankelijk natuurpark in
Amsterdam Zuidoost en een pand, dat ook nog fors moest worden verbouwd. In
de loop der jaren veranderde dan ook de organisatie.
Goed besturen is geen gemakkelijke opgave, zeker niet binnen een organisatie
waarin mensen gericht ‘hun eigen ding’ komen doen. Het contact met derden,
je begeven op politieke paden, actie voeren, subsidies binnen halen en de
eeuwige zorg voor een, weliswaar heel mooi, maar ook zeer onderhoudsgevoelig
pandje uit het begin van 1900 betekende én betekent veel en ook noodzakelijk
werk.

Het vinden van een juiste organisatorische vorm, die past bij het reilen en
zeilen van een vereniging op een bepaald moment, is een zaak van ervaring en

26 d e e l 2

Tip
• Houd de communicatielijnen tussen het bestuur en de andere vrijwilligers

en/of coördinator kort zodat je snel op actuele zaken kunt inspringen.



bijsturing. Een bestuur dat gedeeltelijk ook meewerkt in het
veld is de vorm die het beste bij De Ruige Hof past. De
bestuursleden weten zo wat er in de dagelijkse praktijk
gebeurt. Goede onderlinge communicatie en voortdurende
terugkoppeling naar de werkvloer blijken hierbij van groot
belang te zijn.

De samenstelling van het bestuur verandert regelmatig en
daarmee ook de manier waarop bestuurd wordt. De
verschillende vrijwilligers nemen elk hun eigen kwaliteiten
mee en kunnen zo ook verschillende verantwoordelijkheden
dragen of leren dragen. De inhoud die de vereniging in een
bepaalde tijd kan vormgeven is zeer afhankelijk van de
mensen die zich op dat moment verbonden weten. Het is het
organisch meebewegen met wat komt en gaat en het
benutten van kansen en zoeken naar mogelijkheden. Het is
tevens de kwetsbaarheid van een vereniging. Het onderhoud
op de terreinen is een constante factor in het geheel, andere
zaken worden opgepakt afhankelijk van het enthousiasme
van de vrijwilligers, of aspecten die zich aandienen zoals
activiteiten ontplooien om de baan van de coördinator veilig
te stellen, het opstellen van een nieuw beleidsplan of
gerichte actie opzetten tegen de aanleg van de verbindings-
weg tussen de A6 en A9.

Als ervoor gekozen wordt om concrete projectactiviteiten op
te zetten, zoals het ontwikkelen van lessen voor scholen of
om de sloten grondig uit te baggeren wordt daar gericht
subsidie voor aangevraagd.
Voor het bestuur zijn er een aantal vaste aandachtspunten
op de agenda, zoals de vraag: hoe het gaat met de terreinen,
de vrijwilligers en het pand.
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Bestuur als werkgever

De taak van het bestuur werd door

de komst van drie vaste krachten

verder uitgebouwd: ze moesten ook

inhoudelijk optreden als werkgever.

Niet alle bestuursleden hadden zich

dit voorgesteld toen ze toetraden

tot de natuurvereniging. Inhoudelijk

bezig zijn met natuur en met

activiteiten in de wijk sprak meer

aan. In een periode van enkele

jaren is het bestuur dan ook fors

gewijzigd, zowel naar samenstelling

als naar positie binnen de

vereniging. Andere verwachtingen

ten aanzien van de vereniging of

veranderingen in persoonlijke

situatie hebben ertoe geleid dat

leden van het eerste uur de

vereniging hebben verlaten. Gelukkig

hebben enkele van deze leden, soms

na een periode van onderbreking,

nog steeds een warme band met de

vereniging.



De coördinator neemt aan deze vergaderingen deel omdat zij op de hoogte is
van het dagelijkse reilen en zeilen. Twee bestuursleden werken zelf ook
wekelijks in de tuinen of terreinen. Het bestuur staat daardoor niet op een
afstand.
Naast het vaststellen van het beleid coördineert het bestuur het onderhoud
aan het pand. Ze onderhoudt contacten met Landschap Noord-Holland voor
financiële en beheertechnische zaken, met de stadsdeelraad en het
Groengebied Amstelland.

Vrijwilligers

Het werken bij De Ruige Hof is ooit begonnen met een twaalftal actieve
buurtbewoners. Eens in veertien dagen namen zij in het weekend gereedschap
ter hand, onder leiding van ‘iemand met verstand van dit soort gebieden’. Na
een jaar was het overduidelijk dat het onderhoud van de (toentertijd twee
hectare) Riethoek niet mogelijk was met zo weinig mensen en uren.
Tegenwoordig onderhouden zo’n veertig vrijwilligers het natuurgebied en
runnen zij het natuurcentrum. De helft werkt iedere week actief mee. In het
begin kwamen de actieve vrijwilligers allemaal uit de directe omgeving van de
terreinen. Later nam het aandeel mensen uit de centrale stad toe.
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Tip
• Wees niet bang voor een open structuur. Het brengt je op onvoorziene

paden en houdt de vereniging in beweging.

Vrijwilligers

We hebben veertig leden, waarvan

een stuk of twaalf actief. Gezien het

vele werk wat er ligt is dat te

weinig . De vrijwilligers zijn

geworven via de plaatselijke pers en

wijkkrantjes. De vacature bij de vrij-

willigerscentrale heeft maar één

vrijwilliger opgeleverd. Het zijn

mensen van alle leeftijden en er is

tot nu toe weinig verloop. Ongeveer

de helft doet het werk naast een

betaalde baan, de andere helft is

huisvrouw / moeder en er is een

gepensioneerde bij.

Aldus Liesbeth Jonckbloedt, in een

nieuwsbrief uit 1987.



Vrijwilligers en bezoekers komen uit alle delen van Amsterdam, Abcoude,
Amstelveen, Weesp en Diemen. Het zijn mensen van zeer diverse pluimage,
gepensioneerden, part-timers, full-timers, wao-ers, ouders, werklozen, e.a., die
verschillende taken en verantwoordelijkheden van De Ruige Hof invullen. Ze
zijn van alle leeftijden. De jongste is in de twintig, de oudste begin tachtig. Ze
komen om uiteenlopende redenen. De redenen zijn wel in een aantal gemeen-
schappelijke delers samen te vatten: de rust en stilte, de ongedwongen
werksfeer, de bijzonderheid van het werken in de natuur in en direct aan de
rand van een drukke stad, de zorg de natuur, de vele kleine, maar ook grote
verwonderingen die de natuur op een relatief klein oppervlak teweeg brengt en
het samenwerken met mensen die respect hebben voor elkaar en voor de
natuur. Veel vrijwilligers zijn al jarenlang actief. Het verloop is klein, omdat
het hier goed toeven is en de verantwoordelijkheden grotendeels laag in de
organisatie liggen. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. In overleg wordt het
aantal uren en /of dagdelen afgesproken. Vrijwilligers zijn tot niets verplicht,
maar iedereen belt af wanneer hij niet kan of wil komen werken. De
vrijwilligers kunnen een onkostenvergoeding krijgen voor de reiskosten en in
sommige gevallen een kleine vergoeding voor het werk dat geleverd wordt.
Ook het tijdstip van werken veranderde in de loop der jaren. De eerste leden
werkten in hun vrije tijd; dus in de avonden en weekenden. De nieuwe
vrijwilligers waren vaak mensen die, om wat voor reden dan ook, geen regulier
werk verrichten. Het werk bij De Ruige Hof was voor hen veelal een substituut
voor een werkzaam bestaan. Enkele jaren na oprichting moest de vereniging
dan ook een grote stap zetten; het aantrekken van professionele begeleiders
van de vrijwilligers. De Banenpool en andere gesubsidieerde arbeidsplaatsen
maakten het de vereniging mogelijk om vaste krachten aan te stellen. Vanuit
de ’sociale vernieuwing’ werden bovendien de betaling van salaris en
begeleiding bekostigd.
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Tip
• Als vrijwilligers stoppen vraag dan waarom zij ermee op (moeten) houden.

Je kunt ervan leren als blijkt dat dit te maken heeft met de vereniging. Ook
kun je vragen waarom de huidige vrijwilligers actief zijn geworden. Gebruik
dit als argument om nieuwe vrijwilligers te motiveren.

• Als je actief nieuwe vrijwilligers wilt werven ga dan uit van de mogelijke
motieven van de nieuwe vrijwilliger. Wat heeft hij/zij er aan om vrijwilliger
te worden.

• Tegenwoordig willen sommige mensen zich liever niet voor langere tijd
binden. Soms komen mensen ‘aanwaaien’ die het leuk vinden om een kleine
afgeronde klus te doen. Kijk of je bij deze trend kunt aansluiten en biedt
(ook) korte klussen aan.

• Vraag voor de vrijwilligers het zakgidsje Veilig Vrijwilligerswerk aan bij de
provinciale organisaties Landschapsbeheer.



Betaalde krachten

Tot 2002 waren er drie gesubsidieerde banen bij de vereniging; een ‘buitencoör-
dinator’, een ‘binnencoördinator’ en een algemeen medewerkster die de p.r. en
de wildeplantetuin tot haar taken had.
Toen het contract van de laatst genoemde werkneemster afliep en de ‘buiten-
coordinator’ na tien jaar elders ging werken, moesten de vrijwilligers het werk
voor een deel zonder professionele begeleiders opknappen. De werkplanning,
het gereedschapsonderhoud, het aannemen van nieuwe vrijwilligers, de
onverwachte obstakels, zoals een jarenlang ‘vergeten’ schouwsloot die op de
valreep door de Dienst Waterbeheer en Riolering ontdekt werd en op straffe
van een boete binnen korte tijd moest worden geschoond; alles kwam direct
neer op de samenwerking en improvisatie van de vrijwilligers. Gelukkig werd
dit goed opgepakt.
Maar een betaalde coördinator is in dit geheel onontbeerlijk. Een vast punt in
de stroom van alledag, iemand die weet waar alle anderen zich mee bezig
houden en die maakt dat informatie op de juiste plaats terecht komt, zorgt
voor continuïteit binnen een vrijwilligersorganisatie. De coördinator wordt
aangestuurd door het bestuur. Zij fungeert als een spin in het web. Ze
signaleert wat er gebeurt, stelt taken bij, kijkt of het met de taken en de
vrijwilligers goed gaat.
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Tips
• Luister naar elkaar en maak dingen bespreekbaar, ook als het geen leuke

boodschap is. Heb respect voor andermans grenzen en gedachten.

• Indien je een bepaalde kracht in dienst hebt, probeer dan voor structurele
financiering te zorgen door bijvoorbeeld omliggende bedrijven, waarvan de
werknemers regelmatig een ommetje door het terrein maken, aan je te
binden.

Linda, coördinator

Toen ik hier kwam werken en mijn

vrijwillige baan omgezet werd in

een betaalde, belde mijn oom op.

‘Je moet me toch eens vertellen

waar je in vredesnaam mee bezig

bent’, zei hij, ‘eerst verhuis je

vanuit het Brabantse platteland

naar de drukste stad van Nederland

en wat ga je daar doen, in de

natuur werken!’

Het klinkt inderdaad tegenstrijdig.

Maar er is op weinig plaatsen

zoveel variatie in natuur te vinden

als in de stad. Stenen flats zijn

rotsen voor vogels en kademuren

geven warmte af, waar een

middellandse zeeplant als ijzerhard

tussen gedijt. Braakliggende

terreintjes worden rugstreeppadde-

neldorado’s en het zandlichaam van

de Riethoek, voor een niet meer

aan te leggen autoweg, groeit dicht

met slangekruid en duindoorn.

Maar om te zorgen dat unieke

plekjes, zoals Klarenbeek en de

Riethoek, niet volgebouwd worden

of alsnog transformeren in

autosnelwegen, zul je ze moeten

koesteren en wereldkundig moeten

maken hoeveel er hier te ontdekken

valt.



Leden

Een vereniging heeft geen bestaansrecht zonder leden. Leden laten zien dat
het werk wat binnen een vereniging verzet wordt belangrijk gevonden wordt
en moet blijven voortbestaan. De leden van De Ruige Hof worden niet actief
geworven. Alleen tijdens braderieën worden er op grote schaal folders
uitgedeeld. Al jaren schommelt het ledental rond de 400. Vaak zijn dit
gezinnen, dus het werkelijke aantal mensen dat lid is, is veel groter. De
contributie is bewust laag om iedereen de kans te geven lid te worden.
Driekwart van de leden is woonachtig in Amsterdam Zuidoost. Daarmee
verklaren zij natuur in hun directe nabijheid belangrijk te vinden, misschien
niet om actief in te werken, maar wel om te zorgen dat het er is en kan
blijven bestaan. Zij zijn lid omdat ze het belangrijk vinden dat de terreinen en
Zon Alom behouden blijven en ze zijn trouw. Veel van hen blijven jarenlang
lid, zelfs als ze verhuizen naar een andere stad. Als een lidmaatschap wordt
opgezegd is verhuizing vaak de reden. Erg opbeurend zijn opmerkingen bij
contributiebetalingen: ‘Ga zo door!’ en ‘Veel succes!’. De toewijding van de
leden is ook te merken aan de respons op een oproep voor donaties.
Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Het jaarverslag en de
begroting liggen twee weken van tevoren ter inzage in Zon Alom. Tijdens de
vergadering worden belangrijke beslissingen genomen over bijvoorbeeld het
werkgeverschap van de bestuursleden. De aankondiging en het verslag van de
vergadering en de financiële zaken worden in het verenigingsblad gepubliceerd.
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Tip
• Geef een minimum bijdrage op. Draagkrachtigen kunnen dan, als zij dat

willen, meer bijdragen.

Neeltje

We zijn ook heel trots dat we het zo

goed gered hebben nu we alleen

Linda overhebben. Dat we zoveel

gedaan hebben en met zoveel inzet.

Misschien is een aantal dingen

blijven liggen maar het onderhoud

van de terreinen en het beheer

hebben we wel kunnen uitvoeren en

het is heel leuk als dat allemaal

lukt.



Bezoekers en gebruikers

Naast de vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor De Ruige Hof, komen er
bezoekers die elk zo hun redenen hebben. Het zijn recreanten, buurtbewoners,
studiegroepen, de weidevogelbeschermingsgroep, bedrijven en scholen.

Recreanten

Mensen bezoeken Zon Alom vooral als uitgangspunt voor, door de vereniging,
geplande excursies of open dagen, wanneer alles in het teken staat van een
bepaald, seizoensgebonden thema. Door de week komen er bezoekers langs om
antwoord te krijgen op een specifieke vraag. ‘Hebben jullie ook uilenkasten?’
‘Weet je hoe het zit met de bomen bij Abcoude die opeens gerooid zijn?’ Zo nu
en dan komt er iemand ongericht een kijkje nemen. Hoeveel personen de
terreinen wekelijks bezoeken is niet bekend. Uit ontmoetingen tussen
wandelaars en bezoekers aan Zon Alom met de vrijwilligers en uit praatjes
tijdens braderieën is bekend dat er dankbaar gebruik van wordt gemaakt.
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Bejaarde dames

De bejaarde dames - wandelgroep

komt steeds vaker langs om op het

erf te zitten en te genieten van de

rust en bloemenpracht, zo vanuit de

drukke binnenstad, een stukje in de

metro en dan nog 5 minuten in de

bus, die voor de deur stopt. Een paar

jaar geleden belden ze nog van

tevoren, om aan te kondigen dat ze

eraan kwamen en er verse koffie voor

ze klaar zou staan. Nu komen ze

veelvuldig en zonder aankondiging,

in de wetenschap dat er banken

klaarstaan om op te rusten, de tuin

in volle bloei zal zijn en verse koffie

heel snel gezet is. ‘Vroeger namen

we de trein, wandelden we ver weg

van Amsterdam en kwamen we

alleen hier als we zin hadden in een

klein uitstapje dicht bij huis. Nu is

een aantal van ons niet meer zo

goed ter been en zijn we heel blij

dat we dit prachtige plekje nog

kunnen bereiken!’ aldus een van de

dames.



De paden in en rondom de tuinen op Klarenbeek zijn
gedeeltelijk toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers.
Ook is er een zintuigenroute ontworpen, die door
meervoudig gehandicapte kinderen gelopen of gerold kan
worden waarbij ze kruiden kunnen ruiken en proeven, de
kleuren van de regenboog zoeken, voelen hoe de Soay
schapen die tegenover de tuinen wonen aanvoelen, en zelfs
‘de aarde ingaan’ in het kinderbosje dat naast de tuinen
ligt. In het kinderbos worden hutten gebouwd en wordt
menig verjaardagsfeestje gevierd.

Helaas komen soms mensen gewapend met plastic zakken
en schepjes ongevraagd planten uit de tuinen halen of
zaden oogsten. Dit is het risico als je de terreinen
toegankelijk voor iedereen wilt houden. Gelukkig is de
opbouw altijd nog groter dan de afbraak.

Buurtbewoners

Volgens de telling van het eerste kwartaal van 2004 telt
Zuidoost 81.544 inwoners. Veel buurtbewoners die gebruik
kunnen maken van de terreinen dus.

De Riethoek hoeft minder intensief beheerd te worden dan
Klarenbeek. De vrijwilligers zijn daar niet wekelijks aan het
werk. Een groep buurtbewoners heeft de Riethoek
‘geadopteerd’. Zij laten er hun honden uit en genieten van
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Hans Doorenbosch

…Vervolgens parallel aan de

Abcouderstraatweg kom ik dan langs

Zon Alom met alle kauwen in de

bomen; het zal er nooit stil zijn.

Nog even verder loop ik dan

Klarenbeek in. Wel stevige schoenen

aantrekken op natte dagen. Eerst bij

de schapen kijken. Ze zijn bijna

verdwenen achter al het

hoogopgaande riet langs de sloot.

De jongen zijn al flink groot

geworden en dartelen niet meer. Een

onhollands soort schapen die

kennelijk ook het hele jaar op

zichzelf buiten kunnen zijn.

Via een primitief boomstammen-

bruggetje, waarvan er een aantal in

dit natuurterrein ligt en waarop ik

in de winter met ijzel bijna onderuit

ben gegaan, volgt er een dammetje.

Hierlangs groeien in het voorjaar

orchideeën. Schitterend!

Links een landje wat vaak deels

onder water staat en rechts een

poeltje met veel riet er langs. Het

voelt als een sprookje. Voor witte

wieven is het te klein….



het ruige stuk natuur. Deze bewoners houden ‘hun’ plek in de gaten en ruimen
regelmatig het vuilnis op. Ze bellen als er wild gekampeerd wordt, de hooihoop
in de fik is gegaan of als de paden onbegaanbaar zijn geworden doordat er veel
regen is gevallen.

Studiegroepen

In de oorspronkelijke opzet van de inrichting van Klarenbeek gingen de
initiatiefnemers er vanuit dat het terrein een lappendeken zou worden van
particulier beheerde stukjes land, met granenteelt, riet, grienden, een
bijenschans, een eendenkooi en dergelijke.
Zon Alom zou dan de thuisbasis worden van al deze ‘hobbyboeren’. Er zouden
voorbeelden te zien zijn van producten die gemaakt waren van de oogst van
het land, zoals gematte stoelen van wilgentenen. Vrijwilligers zouden deze
hobbyboeren bij hun werk bijstaan. De stedeling zou natuur- en milieu-
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Houtsnippers

In februari gaat de telefoon. Een

buurtbewoner van de Riethoek belt

met de mededeling dat het pad in

de ‘vallei’ onbegaanbaar is

geworden en dat er eendjes

zwemmen. Een andere buurtbewo-

ner heeft maatregelen genomen en

gaat iedere avond, gewapend met

schepje en een plasticzak naar het

pad om er houtsnippers op te

strooien. De houtsnippers zijn

achtergelaten op de groenstroken

naast de Riethoek door de

medewerkers van de afdeling groen-

voorziening van het stadsdeel

Ik leg uit dat het fantastisch is dat

de Riethoek zo leeft in de buurt,

maar dat het strooien van

houtsnippers niet de bedoeling is,

omdat deze de grond verrijken met

voedsel en dat we nu juist proberen

om de aarde te verschraling.

Hierdoor krijgen namelijk meer

soorten planten een kans om te

groeien. In het voorjaar zullen de

paden, zoals ieder jaar, opgehoogd

worden met zand.

De adoptiebuurtbewoner begrijpt

het en gaat het direct doorgeven

aan de houtsnipperverspreider.

(Linda)



vriendelijke producten kunnen bekijken en kopen, zoals
natuurverf, compostvaten en kringlooppapier. De
hobbyboeren zijn er, op een schapen- en bijenhouder na,
nooit gekomen, maar wel de natuuronderzoekers. Ze komen
in groepen of individueel.

De hydrobiologische werkgroep van de Koninklijke
Nederlandse Natuurvereniging (KNNV) houdt maandelijks een
bijeenkomst in Zon Alom om onder andere watermonsters
van Klarenbeek en omgeving te bespreken. De mossen-,
hogere planten-, insecten- en vogelwerkgroepen weten de
terreinen te vinden. De natuurgidsen in spé van het IVN
krijgen op Klarenbeek les in plantenfamilies en insecten.
Daarnaast zijn er nog de talloze anonieme privé-natuur
onderzoekers, waarvan sommigen ook weten dat er leerzame
boeken in de bibliotheek staan die te leen zijn tegen een
minieme vergoeding.

De weidevogelbeschermingsgroep

In eerste instantie werd de weidevogelbeschermingsgroep
van Amsterdam Zuidoost vanuit Zon Alom gecoördineerd.
Tegenwoordig doet de coördinator dat vanuit huis. De groep
is nog altijd verbonden met De Ruige Hof omdat de
coördinator actief betrokken is bij de vereniging en enkele
boerenbedrijven waar aan weidevogelbescherming gedaan
wordt, dicht bij het natuurcentrum liggen. Handig voor
koffie, een schuilplaats bij regen en onderdak voor de
nestbeschermers. De start- en afsluitavond van de groep
vindt ook in Zon Alom plaats.
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Een natuurgids in wording

Het is niet te geloven! Ik rij hier al

jaren voorbij op weg naar mijn

caravan en ik heb nooit geweten

dat dit paradijsje hier te vinden is!

Joy de Wit

Eischalen breken

het tureluurtje piept

ik houd de adem in



Bedrijven

Sinds enkele jaren hebben bedrijven en De Ruige Hof elkaar gevonden. Via de
stichting ‘Heb hart voor je stad’, nu ‘Hart voor Amsterdam’, een soort
vacaturebank waarin vraag van verenigingen en aanbod van bedrijven samen
komen, is bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend contact ontstaan tussen Elfun,
de vrijwilligersorganisatie van General Electrics en De Ruige Hof.

Elfun heeft in 2000 ervoor gezorgd dat de serre van Zon Alom voorzien werd
van dubbel glas, zodat deze ook in de winter gebruikt kon worden. Ieder jaar
werken de aangesloten vrijwilligers een dagje mee met het knotten van de
grienden.

Er komen meer en meer aanvragen van bedrijven binnen die een dagje willen
‘teambuilden’ en/of hun maatschappelijke betrokkenheid willen uiten.
Er is veel mogelijk op dit gebied: variërend van lekker met z’n allen
aanmodderen met het sloten baggeren tot het in één middagje fabriceren van
een vogelkijkscherm.

Scholen

Al jaren is er contact met Milieugroep Noordwest Utrecht, die veldwerklessen
voor scholen in de regio verzorgt. Scholen uit Abcoude en Baambrugge kunnen
via hen bij De Ruige Hof terecht voor praktijklessen over libellen, vogels in de
winter, sporen, bloemen en noem maar op. Scholen uit Amsterdam vragen zelf
een ‘les op maat’ aan. Deze lessen hoeven niet persé te bestaan uit één
onderwerp of uitsluitend educatieve zaken, het kan ook een spannende
speurtocht zijn en wedstrijdjes ‘hooiberg springen’.
Verder maken de schoolwerktuinen, die tegenover de Riethoek liggen wel eens
gebruik van het terrein voor veldwerklessen.
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Tip
• Bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar een zinvol bedrijfsuitje. Naast

extra handen voor het natuur-tuin-werk kunnen bedrijfsuitjes ook een bron
van extra inkomsten vormen.

Willem

En wat ik ook leuk vind, dat wist ik

nog niet, dat er toch nog veel

scholen hier gebruik van maken. Ze

krijgen hier les op sommige dagen.

Laatst hebben ze geholpen

wilgentenen te snoeien. Al die

kinderen…maar ik had mijn

fototoestel niet bij me. Dat is zo’n

leuk gezicht, als je die kinderen

bezig ziet. Dat is belangrijk.



Beheer

Twee natuurterreinen, drie tuinen en een oude boerenwoning onderhouden op
een natuur- en mensvriendelijke manier betekent: honderden kilo’s zand
kruien in het voorjaar, centimeter voor centimeter ‘onkruid’ uit de grond
trekken en een week later weer opnieuw, van top tot teen onder de modder
komen om kilometers sloot handmatig met baggerbeugels te schonen van lagen
blubber, met emmers afbreekbaar sop het schuine dak op vijf meter hoogte van
algen te ontdoen en niet te vergeten de bergen riet die je ergens kwijt moet
zien raken, de stramme ruggen na het zeisen, de brandnetelblaren, de
verkleumde winterse voeten in rubberlaarzen.
En ieder seizoen, ieder jaar weer opnieuw!
En waarom? Daarom!

Met het inrichtingsplan is tegelijkertijd een beheerplan opgesteld. Als je
bepaalde landschapselementen wilt behouden is beheer noodzakelijk. Het
beheerplan is een levend document en wordt regelmatig bijgesteld. Op basis
van dit plan worden projectplannen gemaakt. Deze projectplannen dienen als
basis voor de werkplannen. Deze werkplannen zijn zeer concrete
werkzaamheden die per seizoen uitgevoerd moeten worden. Beschreven staat
bijvoorbeeld in welke maanden de grienden worden afgezet en op welke
manier. Ook staat vermeld waarom het (op die manier) moet gebeuren. Een
vrijwilliger die het wekelijkse werk coördineert maakt, soms met een aantal
anderen, een maandplanning. Per dag wordt beschreven waar gewerkt moet
worden en wat precies gedaan moet worden. De coördinator zorgt er ook voor
dat het benodigde gereedschap aanwezig is.
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Arie

Samen gingen we ergens een boom

omzagen.

We moesten dwars door een rietveld

heen en het water kwam tot boven

aan onze laarzen. Lopen we door de

rijstvelden in Vietnam?

Dat gevoel hadden we beiden.

In een ander land, in een andere

wereld.

Een mooi moment.



Vrijwilligers kunnen in eigen tempo en op eigen manier werken. Ideeën over
hoe het werk anders gedaan kan worden, over verbeteringen van werkomstan-
digheden of beheertechnische plannen worden ingebracht tijdens de
lunchpauzes of tijdens de (onregelmatige) vrijwilligersvergaderingen.
De effecten van het beheer worden door het jaar heen gevolgd door de
coördinator en andere deskundigen. Het uitgevoerde beheer wordt minstens
een keer per jaar getoetst aan het beheerplan. Indien nodig worden op basis
daarvan de werkplannen aangepast. Ook kan het zijn dat door nieuwe
inzichten het werkplan moet worden aangepast.
Naar behoefte vinden er inventarisaties plaats op deelgebieden. Bijvoorbeeld
inventarisaties van planten of broedvogels.
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Tips
• Documenteer de veldinventarisaties goed. Het geeft een goed en boeiend

overzicht van de natuurontwikkelingen door de tijd.

• Tegenwoordig mag het snoeiafval niet meer verbrand worden. Afvoeren is
meestal kostbaar. Vraag of de gemeente dit gratis kan doen. Probeer verder
het afval zoveel mogelijk op het terrein te verwerken door bijvoorbeeld een
broeihoop of takkenril aan te leggen. Verkoop de wilgentenen en het hout
voor de openhaard. Dit levert extra inkomsten op.

• Er zijn diverse professionele organisaties die ondersteuning bieden aan
lokale vrijwilligersgroepen. Kijk in de gemeentegids of op de website welke
organisaties dit zijn. Ze bieden vaak (gratis) cursussen of hulpmiddelen
aan.



Externe ondersteuning

Landschap Noord-Holland

Al vrijwel vanaf de oprichting zijn de vrijwilligers bij hun werkzaamheden
ondersteund door Landschapsbeheer Noord-Holland, tegenwoordig Landschap
Noord-Holland. Zij stellen gereedschap ter beschikking, waarvan een groot deel
permanent aanwezig is bij De Ruige Hof. Ook helpen zij met het oplossen van
organisatorische problemen, het aanvragen van subsidies en geldelijke
ondersteuning bij tekorten op de begroting.
Landschap Noord-Holland, onderdeel van het samenwerkingsverband
Landschapsbeheer Nederland, organiseert het hele jaar door cursussen die te
maken hebben met natuurbeheer en natuurbehoud, waar de vrijwilligers aan
deel kunnen nemen.
Onmisbaar is ook hun bijdrage op natuurbeheertechnisch gebied, met gedegen
kennis over hoe om te gaan met nieuwe natuurontwikkelingen, alsook met het
leveren van menselijke en machinale werkkracht, bijvoorbeeld tijdens de
jaarlijks terugkerende hooiweek.

Groengebied Amstelland

Natuurcentrum Zon Alom en de erftuin is in onderpacht van Groengebied
Amstelland. Zon Alom vervult een informatiefunctie voor het Groengebied
Amstelland. Wandelaars kunnen hier bijvoorbeeld folders over de omgeving
krijgen.

Stadsdeel Zuidoost

Op verzoek levert de afdeling Groenvoorziening hand- en spandiensten. Zo is
het zand dat ieder voorjaar op de paden in de terreinen wordt gestort om ze
op te hogen afkomstig van Groenvoorziening en is het hooi een paar keer door
hen afgevoerd. Ook het gedeeltelijk afplaggen van het hooiland in 2000 is
onder andere door het stadsdeel in natura gesubsidieerd.

In het verleden gaf het stadsdeel een aanzienlijke subsidie om twee van de
drie betaalde banen te bekostigen. Omdat deze banen nu verdwenen zijn, is
deze subsidie stopgezet. Aan de enig overgebleven baan van coördinator wordt
vooralsnog helaas geen financiële bijdrage gegeven.
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Deel 3

w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n



Waarden en voorwaarden
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Het verhaal van Marianne

Het leuke van De Ruige Hof is, vind

ik, dat er zoveel vrijheid is in wat je

voor de vereniging wilt doen,

uiteraard in overleg natuurlijk.

Ook hoe je dingen aan wilt pakken

kun je zelf bepalen. Ideaal voor

mij, want niks vind ik vervelender

dan op mijn vingers gekeken te

worden. Verder kun je alles in je

eigen tempo doen en is de sfeer

ongedwongen. Hierdoor had ik de

mogelijkheid om met veel

verschillende activiteiten te experi-

menteren en kon ik uitvinden wat ik

leuk en zinvol vond om te doen.

Natuurlijk liep ik daarbij ook tegen

een aantal zwakke kanten van

mijzelf op: ik kon moeilijk

inschatten wat ik wel en niet

aankon, wat op een bepaald

moment het belangrijkste was om te

doen en ik voelde me veel te ver-

antwoordelijk voor van alles.

Maar door veel te oefenen hiermee,

mijn werktijden en bezigheden aan

te passen aan mijn mogelijkheden,

begin ik daar langzamerhand meer

grip op te krijgen.

Verder vind ik het heerlijk om in een

wat ouder huis op de begane grond

te werken (zelf woon ik in een

flat), altijd uitzicht te hebben op

groen en zomers tussen de middag

met iedereen buiten te lunchen. Dat

geeft me een rijk gevoel.

Mede doordat ik op tien minuten

afstand van mijn huis in een

(weliswaar niet zo groot)

natuurgebied ben waar, als je de

rust neemt, van alles en nog wat

aan planten en dieren te zien is.

Sinds ik op De Ruige Hof werk

ervaar ik de seizoenen en hun

wisselingen ook veel bewuster en

zie ik veel meer buiten, hoewel ik

nog nooit een cursus op

natuurgebied heb gevolgd.

En ik heb kennis gemaakt met veel

verschillende, vaak onconventionele

mensen en daardoor is mijn angst

voor mensen veel minder geworden

en heb ik ook privé een aantal

leuke contacten op kunnen bouwen

met mensen die ik hier ontmoet

heb.

En als ik mezelf nu vergelijk met

hoe ik ongeveer zeven jaar geleden

was kan ik alleen maar tot de

conclusie komen dat het werken op

De Ruige Hof met alle ups en downs

me goed gedaan heeft. Ik zal waar-

schijnlijk altijd beperkt belastbaar

blijven, maar ik heb weer het gevoel

gekregen dat ik zinvol bezig ben en

daar ben ik erg blij mee.



Waarden

Rust

Klarenbeek is gelegen naast de spoorweg die tussen
Amsterdam en Utrecht ligt, een spoordijk die nu bovendien
dubbel zo breed is geworden. Aan de westkant loopt de
Abcouderstraatweg, waar iedere ochtend en avond files staan,
aan de noordzijde de drukke Tafelbergweg. Het AMC is
behalve in de zomer voortdurend in zicht. De Riethoek ligt
midden tussen de woonwijken Gaasperdam en Nellestein.
Langs het terrein loopt de autoweg Langbroekdreef. En niet
te vergeten de verkeershelikopters en de nabijheid van
Schiphol….
Toch wordt het werken in de terreinen ervaren als bezig zijn
in een oase van rust, of zelfs als een plekje in een andere
wereld. De ervaren rust is dan ook niet zozeer het ontbreken
van menselijk geluid, maar de rust die het werken met je
handen, het wroeten in de aarde, in je eigen tempo en op
de manier die bij je past, teweegbrengt. De rust om de
ruimte te hebben om te kijken hoe een winterkoninkje zijn
nest bouwt. Wat niet uitsluit dat de vrijwilligers zich soms
flink in het zweet werken!
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Geertrui

Wat ik als bijzonder ervaar is de

‘stilte’, die op een prachtige manier

gecombineerd wordt met

vogelgeluiden. Elke keer als ik De

Ruige Hof nader, treft mij dat weer.

Ine

Eindelijk een plek waar ik me niet

opgejaagd voel.

Neeltje

Het buiten zijn, de vogeltjes horen,

alles ruiken, alles voelen, kijken, dat

is fantastisch. Als ik in het voorjaar

bezig ben in de tuin, dan komt het

roodborstje naast me zitten, want

die wil zo graag die wormpjes die uit

de grond komen hebben en dan zit

‘ie echt zo’n stukje van je handen

vandaan en dan zit ‘ie daar zo te

wachten, dat is zo heerlijk.



Landschappelijke en ecologische waarde

Klarenbeek is geen Biesbosch, de Riethoek geen Veluwe. Maar door de indeling
van de terreinen met veel verschillende landschapelementen, zoals rietmoeras,
poelen, de medicinale– en de wilde plantentuin, grienden, bomensingels,
ruigtelandjes, nat- en droog hooiland en de sloten, is er op een relatief klein
oppervlak een enorme verscheidenheid aan flora en fauna te vinden. Niet altijd
bijzonder, niet altijd beschermde, rode-lijst soorten, maar wel behorend bij het
oude Nederlandse veenweidelandsschap of bij een natuurvriendelijk
onderhouden landschapspark.
Op Klarenbeek is ook een griend. Dit is een ‘akker’ met wilgen. De tenen
worden gebruikt om schermen, manden en dergelijke te vlechten. Elk jaar
komen wijkcentra uit de buurt van het Vondelpark en de Pijp bossen
wilgentenen halen om te gebruiken tijdens de geveltuintjes-dagen.
Ook geoogste zaden en opgepotte plantjes vinden hun weg naar tuinen en
balkons.

Al deze biotoopjes herbergen de daarbij behorende planten en dieren en het
blijft spannend om te zien hoe dit in de loop der jaren verandert, omdat het
landschap ouder wordt en het gevoerde beheer zijn beoogde effect heeft.
Soms mag de natuur haar gang gaan, maar vaak wordt er ingegrepen om te
kunnen behouden wat er is. Zonder ingrijpen verandert bijvoorbeeld het veen-
weidegebiedje van Klarenbeek in een moerasbos.

Blijven leren

Door De Ruige Hof worden regelmatig natuurexcursies georganiseerd. Ze zijn
vaak gericht op een bepaald thema zoals voorjaarsbloeiers, vogels,
paddenstoelen. Daarnaast worden er ook dialezingen gehouden en andere
educatieve activiteiten verzorgd, bijvoorbeeld braakballen pluizen in de winter,
paddenstoelen inventarisatie of kruiden ruiken en proeven.
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Daarnaast gebruiken andere organisaties Zon Alom als cursusruimte.
Maar ook zonder deze georganiseerde activiteiten is er veel te leren in de
gebieden. Bezoekers kunnen zelf ontdekken hoe de natuur verandert door de
seizoenen heen of hoe een wild appeltje smaakt.

Werk en privé in balans

Uit een kwalitatief onderzoek dat onlangs is uitgevoerd blijkt dat een deel van
de vrijwilligers mentale klachten heeft en De Ruige Hof gebruikt als opstap
naar het maatschappelijke leven.

Specifieke waarden van het werken in het groen die de vrijwilligers belangrijk
vinden zijn:
• Het sociale gebeuren: mensen ontmoeten
• Educatieve aspecten: leren van de natuur en van anderen
• Persoonlijke vorming: de voldoening, het ontwikkelen van zelfvertrouwen,

zelf initiatieven mogen nemen, steviger in de schoenen staan, verantwoor-
delijkheid kunnen dragen, inzicht in jezelf krijgen, verbeterde
concentratie, veranderen van persoonlijkheid (b.v. minder wantrouwig
worden), trots zijn op resultaten

• Spirituele aspecten: ontzag, verwondering, inspiratie opdoen, gevoel van
eenheid, heelheid, schoonheid, besef van cyclus.

Verschil met b.v. een sportschool is dat je in de natuur jezelf kunt zijn, de
natuur heeft geen oordeel, het is een plaats zonder concurrentie. Het werken
in De Ruige Hof wordt door de vrijwilligers zeer belangrijk gevonden.

Klein maar fijn

Klein- maar fijnschalig is een typering die bij De Ruige Hof past. En als je als
vrijwilliger in deze kleine stukjes natuur aan het werkt bent of als wandelaar
regelmatig dezelfde plekken bezoekt, kom je er al snel achter dat er juist op de
vierkante meter zoveel te beleven valt.
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Anoniem

Cyclus, dat is juist wat je heel erg

aanvaardt als je buiten bezig bent,

de kringloop van de seizoenen, wat

elke keer weer terugkomt. Het is ook

heel leuk om dat weer te zien. Eerst

begint het kleinere blad, dan komt

het grotere blad, dan komt het

speenkruid, dat is een vaste cyclus

en dat herken je op een gegeven

moment ook. Nu is het de tijd van

de kikkerdril, eerst de bruine, dan

de groene en om daar ook naar te

gaan kijken, dat is hartstikke leuk.

Je vergeet ook wel dingen, maar

ondertussen zie je weer andere

dingen die je eerst nooit zag. Dat is

erg leuk.



Voorwaarden

Beheer
• Natuurontwikkelingsterreinen in of aan de rand van de stad kunnen alleen

voortbestaan als ze actief worden beheerd. Medewerking en ondersteuning
van professionele organisaties is een must om stads- en wijkbewoners de
kans te geven dit beheer op zich te laten nemen.

Betrokkenheid van de buurt
• Aktieve communicatie met omwonenden, aanliggende bedrijven en belang-

stellenden bevordert de gezamenlijke zorg voor de instandhouding van het
natuurterrein.

Draagvlak bij stadsbestuur en beleid
• Beleidsmakers moeten doordrongen zijn van de waarden die deze plekken

vertegenwoordigen.

Ten slotte

De Ruige Hof hoopt nog heel lang door te kunnen gaan met op een laagdrem-
pelige manier zorgen voor natuurbehoud in de stedelijke omgeving en werken
met mensen die niet aangesproken worden op hun beperkingen, maar op
datgene wat ze wel kunnen.

Juist in deze tijden van snelheid, economisch gewin en het volbouwen van de
nog open ruimte, is het belangrijk dat unieke plekjes als Klarenbeek, de
Riethoek en Zon Alom, waar deze rust en ruimte nog te vinden is, behouden
blijven.

Juist in deze tijden waarin natuurbehoud zwaar onder druk staat, is het zo
belangrijk dat er gebiedjes blijven bestaan waarin de natuur haar gang kan
gaan.

Juist in deze tijden waarin mensen steeds meer en beter moeten presteren om
hun banen te kunnen behouden, is het zo belangrijk dat er voor mensen die
om wat voor reden dan ook, al dan niet tijdelijk, een pas op de plaats moeten
maken, een plek te vinden is waar ze weer het gevoel kunnen krijgen dat ze
adem kunnen halen en dat datgene wat ze doen er wel degelijk toe doet.

Juist in deze tijden waarin mensen er druk bezette banen op na houden, is het
zo belangrijk dat ze in hun vrije tijd werk kunnen doen, waarbij er geen
enkele druk op hen gelegd wordt of topprestaties van hen verlangd worden.
Waar mensen vanuit hun passie en liefde voor mensen en natuur mogen en
kunnen werken.
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Halte De Ruige Hof

Je zou het niet verwachten

Ruige natuur zo vlakbij het AMC

Maar eenmaal alom de zon gelopen

Vergeet je de stad van lieverlee

Stopt nota bene een bus voor de deur

- de trein verderop in Abcou -

Opeens ruikt het groen en zo’n geur

Waait niet door de Van der Wou

Ooit op kantoor communiceerde ik mij gek

M’ n handen gingen jeuken

Veel zitvlees en een stijve nek

En een overhemd zonder kreuken

Na twintig maanden in De Ruige Hofhouding

Is harken en zagen mij het meeste lief

Het is als mediteren

Of het schrijven van gedicht of brief

In dit geval aan de natuur gericht

Ik werk wat, stop, kijk wat voor mij uit

Spreek soms een collega aan –

Vervolg mijn klus dan langs de baan

Als ik mijn lijf maar voel

Valt alles op z’n plek

Contact is hier het doel

Aan prikkels geen gebrek

Is het niet een bramentak

Dan wel het geleuter bij de thee

Soms voel ik me een wrak

Een week later klets ik vrolijk mee

Eens komt de dag, naar men beweert

Dat wéér de trein naar Nijmegen het IJsvogelbos passeert

Een man trekt aan de rem

Stapt uit en wandelt kalm naar wilg en gele brem

Zich later op het bureau nader te verklaren:

‘Ach agent, als kind al trok mij die hendel van rood

En nu zag ik opeens die mooie bloemen en bla’ren

Dacht: dit is een geval van nood’

Erik Orendi



Adressen

• Natuurvereniging De Ruige Hof
Zon Alom
Abcouderstraatweg 77
1105 AA Amsterdam Zuidoost
T (0294) 285021
www.deruigehof.nl

Projectpartners Neem de natuur in de wijk, de
wijk in de natuur en samenwerkingspartijen

• Landschapsbeheer Nederland
Zorg voor ons landschap

De twaalf provinciale organisaties voor land-
schapsbeheer vormen samen Landschapsbeheer
Nederland. Dit samenwerkingsverband streeft
naar behoud, beheer en ontwikkeling van een
ecologisch en mooi cultuurlandschap met een
streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt
nauw samen met particulieren, boeren en
overheden, die eigenaar zijn van 80 procent
van het Nederlandse buitengebied. Met haar
expertise en duizenden enthousiaste
vrijwilligers levert Landschapsbeheer een
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons
levende landschap. Belangrijk einddoel is dat
mensen zélf aan de slag gaan met de zorg voor
het landschap bij hen in de buurt..

Landschapsbeheer Nederland
Kaap Hoorndreef 26
Postbus 9756
3506 GT Utrecht
Tel. 030 2345010
Fax 030 2310315
E-mail post@landschapsbeheer.nl
www.landschapsbeheer.nl

• Projectgroep Kerk en Milieu
De projectgroep Kerk en Milieu van de Raad van
Kerken in Nederland geeft vorm en inhoud aan
het milieuprogramma van de Raad van Kerken
binnen de algemene kaders die de Raad
daarvoor stelt. De projectgroep is oecumenisch
van aard en bestaat uit vrijwilligers en
functionarissen uit verschillende lidkerken.
De Raad van Kerken is een samenwerkings-
verband van 16 verschillende christelijke kerk-
genootschappen. Elke maand ontmoeten de
vertegenwoordigers van deze kerken elkaar en
geven samen leiding aan het werk van de Raad.

Projectgroep Kerk en Milieu
Postbus 19.170
3501 DD Utrecht
Tel. 030 2361 522
E-mail info@kerkenmilieu.nl,
Website www.kerkenmilieu.nl

• FORUM, Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling,
FORUM is een landelijk kenniscentrum dat het
als zijn taak ziet kennis over de multiculturele
samenleving te vergaren, te ontsluiten en over
te dragen. Het instituut verstrekt adviezen, zet
vernieuwende activiteiten op stapel, volgt en
beïnvloedt overheidsbeleid en ondersteunt
organisaties van allochtonen. FORUM beweegt
zich in allerlei maatschappelijk sectoren:
overheid, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven, zorg
en juridische kringen.

FORUM, Instituut voor Multiculturele
Ontwikkeling
Postbus 201
3500 AE Utrecht
Tel. 030-2974321
Fax 030-2960050
E-mail informatie@forum.nl
www.forum.nl
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• Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO)
Het LCO werkt vanuit vestigingen in Den Haag
en Zwolle aan de versterking van bewonerspar-
ticipatie bij de oplossing van maatschappelijke
vraagstukken. De ‘missie’ van het Landelijk
Centrum Opbouwwerk is drieledig:
a. transfer: informatie-uitwisseling, kruisbestui-
ving en samenwerking tussen lokale opbouw-
werkpraktijken, b. innovatie: nieuwe sociale
arrangementen en werkwijzen ontwikkelen,
verspreiding van nieuwe inzichten en
c. kwaliteit: versterking en vernieuwing van het
beroep en de beroepspraktijk. De grootste
subsidiënt is het Ministerie van VWS. Daarnaast
werkt het LCO met projectfinanciering van
(inter)nationale fondsen en van andere
ministeries.

Landelijk Centrum Opbouwwerk
Oude Vismarkt 21D
Postbus 1004
8001 BA Zwolle
T (038) 4232112
F (038) 4230714
E lcoz@opbouwwerk.nl
www.opbouwwerk.nl

• NIDO Nationaal Initiatief Duurzame
Ontwikkeling
Project Landbouw en Groen voor een Gezonde
Samenleving
Postbus 178
8900 Ad Leeuwarden
Tel. 058 2944536
E-mail bureau@nido.nu
www.landbouwgroengezond.nl

• Stichting Echte Welvaart
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht
Tel. (030) 2919931
Fax (030) 2919998
E-mail info@echtewelvaart.nl
www.echtewelvaart.nl

Overige adressen

• Adressen provinciale organisaties
landschapsbeheer

Landschapsbeheer Groningen
Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen Hoogkerk
T (050) 5345199
F (050) 5340137
E info@landschapsbeheergroningen.nl

Stichting Landschapsbeheer Friesland
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
T (0512) 383800
F (0512) 381457
E friesland@landschapsbeheer.nl

Landschapsbeheer Drenthe
Rodeweg 25
Postbus 231
9400 AE Assen
T (0592) 316616
F (0592) 330111
E drenthe@landschapsbeheer.nl

Landschap Overijssel
Poppenallee 39
7722 KW Dalfsen
T (0529) 401731
F (0529) 401252
E info@landschap-ov.nl

Landschapsbeheer Gelderland
Zypendaalseweg 44
Postbus 1030
6801 BA, Arnhem
T (026) 3537444
F (026) 4437750
E info@landschapsbeheergelderland.nl

Landschap Noord-Holland
Korte Cieweg 2a-6a
1901 DT CASTRICUM
T (0251) 662244
F (0251) 673559
E info@landschapnoordholland.nl
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Landschapsbeheer Zuid-Holland
Blekerssingel 56
2806 AC GOUDA
T (0182) 683 666
F (0182) 580430
E info@zh.landschapsbeheer.nl

Landschapsbeheer Utrecht
Bunnikseweg 39
Postbus 121
3730 AC De Bilt
T (030) 2205534
F (030) 2205544
E algemeen@landschapsbeheerutrecht.nl

Landschapsbeheer Flevoland
Botter 14-03
8232 JP LELYSTAD
T (0320) 294939
F (0320) 294930
E flevoland@landschapsbeheer.net

De stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg IKL
Godsweerderstraat 2
Postbus 154
6040 AD Roermond
T (0475) 386430
F (0475) 386459
E ikl@ikl-limburg.nl

Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het
Brabants Landschap
Kasteellaan 4
Postbus 80
5076 ZH Haaren
T (0411) 622775
F (0411) 623691
E info@brabantslandschap.nl

Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Ravelijn de Groene Jager 5
Postbus 286
4460 AR Goes
T (0113) 230936
F (0113) 250955
E info@slz.landschapsbeheer.nl

• IVN vereniging voor natuur- en
milieueducatie
Plantage Middenlaan 2c
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
T (020) 622 81 15
F (020)626 60 91
E ivn@ivn.nl
www.ivn.nl

• KNNV, Vereniging voor veldbiologie
Oudegracht 237
Postbus 19320
3501 DH Utrecht,
T (030) 231 47 97
F (030) 236 89 07
E bureau@knnv.nl
www.knnv.nl

• Vereniging Natuurmonumenten
Noordereinde 60
1243 JJ ‘s-Graveland
Postbus 9955
1243 ZS ‘s-Graveland
Tel.:035 655 99 33
www.natuurmomumenten.nl

• Staatsbosbeheer
Princenhof Park 1
Postbus 1300, 3970 BH Driebergen.
T (030) 6926111
F (030) 6922978
E info@staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl

• De Landschappen
Postbus 31
3730 AA De Bilt
Tel.: 030-601 7205
secretariaat@landschappen.nl
www.landschappen.nl

• Vereniging van Zorgboeren
Postbus 108
2280 AC Rijswijk
T (070) 414 18 34
F (070) 414 18 20
E info@vzb.nu
www.zorgboeren.nl

• Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
T (0342) 450364
F (0342) 450188
E Steunpunt@landbouwzorg.nl

• Kennisnetwerk Sociaal Beleid
Bron voor info over welzijns/opbouwwerk
organisaties, landelijk, provinciaal en stedelijk
www.X-S2.nl.

• Groene Metropolen
Groen in en om de stad (GIOS) staat centraal bij
dit onderzoek van Alterra
www.groenemetropolen.nl
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Literatuur

• Uitgaven Neem de natuur in de wijk, de wijk
in de natuur

De Ruige Hofhouding. Theunissen. L. en
F. Bongers. Zwolle 2004. ISBN 90-804823-9-0

Kerktuinen op de drempel naar de wijk,
Inspirerende voorbeelden en ideeën. Brugge T.,
Zwolle 2004. ISBN 90-804823-8-2

Mostafa’s moestuin Meer groen in de regenboog.
Ginkel, J. van en M. El Filali. Zwolle 2004.
ISBN 90-804823-7-4

Tuinen in een landschap van steen. De betekenis
van groen voor een leefbare buurt.Han van de
Wiel, Zwolle 2004. ISBN 90-77823-01-08

Gemengde Sla, impressie van een stadsoase.
Regie Huib Stam, Uitgave van Pieter van
Huystee film en IKON TV, 50 minuten
filmdocumentaire.

Inspiratiefilm. Neem de natuur in de wijk, de
wijk in de natuur. Regie Huib Stam, 15 minuten,
voorlichtingsfilm

Te bestellen bij projectsecretariaat Neem de
natuur in de wijk, de wijk in de natuur
Pa. LCO
Postbus 1004 8001 BA Zwolle
Tel. 038 4232112
E-mail: lcoz@opbouwwerk.nl

• Overige literatuur

De Groene Knoop, natuur op de rand van stad en
platteland. Lange de, O. 2001. Landschapsbeheer
Nederland www.landschapsbeheer.nl

De groene mal, ruimte voor natuur en recreatie
om de stad. Stichting Natuur en Milieu,
Milieudefensie en de 12 milieufederaties, 1999

Duurzaam wijken voor milieu. Landelijk Centrum
Opbouwwerk (LCO), Landelijke Adviesgroep
Milieugericht Opbouwwerk (LAMIGO) en SME
Milieuadviseurs. 2000 lcoz@opbouwwerk.nl

Genieten van het groen en de buitenlucht,
Allochtone Rotterdammers denken mee over de
inrichting van de recreatiegebieden rond hun
stad. Platform Buitenlanders Rijnmond,
Rotterdam juli 2002, pbr@chello.nl

Grip op Groen. Ewijk van, D. Stichting Habitat
Platform en VNG, 1999, www.habitatplatform.nl

Het groen in de regenboog, Handleiding voor
natuurwerk met asielzoekers. Ginkel, J. van,
2002, Veldwerk Nederland, Zuideresweg 10, 9441
TZ Orvelte. info@veldwerknederland.nl

Meedoen met het groen. Samenwerking tussen
overheid en burger bij het beheer van de
openbare ruimte. Velde te, J. 1995, Schuyt & CO

Medeverantwoordelijkheid voor natuur. Lijmbach,
S. en G. Overbeek, Lei Wageningen 2004, ISBN
9076998108

Multiplex, Nieuwsbrief over multiculturele wijk-
ontwikkeling, nr 12/13. Themanr. Groen &
Milieu. Februari 2001. Landelijk Centrum
Opbouwwerk (LCO) en FORUM, Instituut voor
multiculturele ontwikkeling. Postbus 201, 3500
AE Utrecht, www.forum.nl.

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op
sociaal, psychisch en lichamlijk welbevinden.
Deel 1 van een tweeluik. Verkenning van de
stand der wetenschap. Gezondheidsraad, Raad
voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek.
2004.

Natuur in eigen hand; draaiboek voor lokale
groepen die zich willen inzetten voor meer
natuur in Nederland. N.van Gans. IVN Nederland,
2002 ISBN: 90-70168-561 www.ivn.nl.

Natuurontwikkeling voor beginners. Ensing, J.,
Landschapsbeheer Nederland,
www.landschapsbeheer.nl.

Noem het maar gewoon ‘medicijn’. De betekenis
van wijktuinen voor het welbevinden van stads-
bewoners in Amsterdam. Eline Kieft. Verkennend
onderzoek Nido Programma ‘Landbouw en Groen
voor een Gezonde Samenleving’, 2004
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Organiseer je eigen natuur, wegwijzer voor
natuurprojecten, Redactie B. van Leeuwen,
Jeannette van Leeuwen, Willy van Strien.
Uitgave KKNV uitgeverij Utrecht, 2000
www.knnv.nl

Spiegelingen Mens & Natuur, pad van AARDE
educatie, Wuring, G., 2003. Uitg. Entos,
www.aerda.nl.

Toolkit Financieringsvormen Natuur- en
Landschapsbeheer, 2003. Oerlemans, N., BMB,
CLM en LBN, www.landschapsbeheer.nl/
www.nederlandmooi.nl

Verkleuring volks(nuts)tuinen in Amsterdam.
El Filali, M. Amsterdam 1999 uit. Bureau
Intercultureel Werk Amsterdam

Vrijetijdsbesteding van allochtonen en
autochtonen in de openbare ruimte. Jókövi E.M.,
Alterra Wageningen 2001, rapportnr. 295.
www.alterra.nl.

Zelf de natuur in. Basisboek veldbiologie in
Nederland. Turnhout S, L. van Gent , M. Reemer
ISBN: 90-5011-156-4

Zorgen voor natuur. Boer de T.A. en Schulting
R. Alterra Wageningen 2002, rapportnr: 453.
www.alterra.nl.
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Kerktuinen op de
drempel naar de wijk

Inspirerende voorbeelden en ideeën

Kerktuinen
op

de
drem

pel
naar

de
w

ijk

De terreinen rond kerkgebouwen worden vaak gezien als een stuk grond dat
toevallig bij de kerk hoort. De omgeving wordt alleen maar functioneel ingericht
voor een parkeerterrein, de fietsenstalling en het groen dat weinig onderhoud
nodig heeft. Kerktuinen kunnen zoveel meer betekenen voor de wijk en de
natuur! Ze kunnen iets laten zien van de geloofsgemeenschap en geven de
natuur een kans tussen asfalt en beton. Buurtbewoners en kerkgangers van de
Oranjekerk in Amsterdam hebben de grond rondom de kerk weten om te toveren
in een prachtige tuin. Het is een gastvrije plek geworden voor wie even op
adem wil komen, letterlijk of figuurlijk.
Met het nuchtere stappenplan in dit boek wordt een dergelijk project ook
haalbaar, zelfs voor kleine groepen. En zo zullen op steeds meer plaatsen in ons
land rond kerken, moskeeën en wijkcentra, of zomaar op een verloren plekje,
schitterende tuinen en tuintjes opbloeien.
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