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Voorwoord
Geachte lezer,
We staan als Natuurvereniging de Ruige Hof op een belangrijk punt
in ons bestaan. Na ruim dertig jaar krijgen we de mogelijkheid, of de
opdracht zo u wilt, om een nieuw gebouw neer te zetten, van waaruit
onze activiteiten ook de komende decennia uitgevoerd kunnen
worden.
Met deze brochure proberen we fondsen, subsidiënten, donateurs
en andere gulle gevers te overtuigen van nut en noodzaak voor een
nieuw gebouw voor onze vereniging.
De vergunning voor ons tijdelijke onderkomen verloopt binnenkort
en we krijgen nu de gelegenheid om er een nieuw pand voor in de
plaats te zetten. De Ruige Hof is een vereniging die zich al jaren zelf
bedruipt en incidenteel een activiteitensubsidie ontvangt van de
gemeente Amsterdam. Maar voor een dergelijke investering ontbreken
de middelen eenvoudigweg, dus moeten we op zoek naar externe
financiers.
Maar overtuig u eerst van het prachtige werk van onze vereniging
en wat voor mooie stukjes natuur dat oplevert. Nog beter is het om
gewoon een keer langs te komen. Loop eens door de Riethoek of
kom langs bij het huidige Tuinhuis en bezoek dan tevens Klarenbeek.
Geen park of plantsoen, maar echte, unieke natuur aan de rand van
Amsterdam, door vrijwilligershanden ontwikkeld en onderhouden.
Alvast heel hartelijk dank voor het lezen over onze vereniging en
wellicht leidt het tot een bezoek of een bijdrage. Dat zou mooi zijn!
Vrijwilligers van de Ruige Hof
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Hoe werkt de Ruige Hof?
De Ruige Hof is een natuurvereniging die al meer dan dertig jaar
bijzondere natuur op twee terreinen, de Riethoek en Klarenbeek, aan de
rand van Amsterdam Zuidoost herstelt, creëert en onderhoudt. Dit wordt
gedaan door een deeltijd-coördinator en een team van vrijwilligers.

V

oor omwonenden en
belangstellenden zijn
dertien hectare uniek
struingebied en hoogwaardig
natuurterrein toegankelijk
gemaakt. Deze onderscheiden
zich van aangeharkte
parkomgevingen door recht
te doen aan de ruigte van de
natuur. Echt een ruige hof, waar
door verschraling van de bodem
ruimte wordt gegeven aan
plantensoorten die elders weinig
kans meer hebben, en door een
rust- en schuilgebied te scheppen
waar allerlei dieren zich thuis
kunnen voelen.

“Veertien
hectare uniek
struingebied en
hoogwaardig
natuurterrein
zijn toegankelijk
gemaakt”
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Succesverhaal
De Ruige Hof is al meer dan dertig
jaar een succesverhaal. Zeker in
een tijd van onder druk staande
biodiversiteit. Ook een succes
voor een stad als Amsterdam die
prachtige terreinen heeft waar
ze qua beheer amper een vinger
naar uit hoeven steken. Niet voor
niets is in 2004 onze vereniging

in een publicatie onder de titel De
Ruige Hofhouding als voorbeeld
genomen voor organisaties in
het gehele land hoe natuur in
de woonwijk te combineren.
Maar het is ook een plek waar
door de jaren heen tientallen
vrijwilligers uit de gehele stad
gezelligheid, structuur en een
zinvolle tijdsbesteding hebben

kunnen vinden. Een dag plaggen,
hooien en snoeien werkt net
zo goed als een sessie in een
sportschool. Dan hebben we het
nog niet over de enorme kennis
die in de loop der tijd is verkregen
over hoe dergelijke terreinen zo
effectief mogelijk onderhouden
kunnen worden. Verder zijn er
vogelwandelingen, lezingen, een
medicinale-, erf- en een heemtuin
en een ijsvogelhut. En natuurlijk de
jeugdactiviteiten: we ontvangen
schoolklassen uit het basis- en
middelbaar onderwijs. Ook zijn
er regelmatig activiteiten voor
kinderen over natuur en milieu.

klassenbezoek

Nieuw tuinhuis
Inderdaad, het is een
succesverhaal maar er is een

“Vereniging de Ruige Hof is
bij verre de belangrijkste
natuurorganisatie op het
gebied van natuureducatie
en vrijwillig natuurbeheer
aan de zuidoostzijde van
Amsterdam, in een van de
meest multiculturele
omgevingen van ons land.
Dan ben je echt van groot
belang voor zowel de natuur
als de stad.”
Peter Mol
Landschap Noord-Holland

probleem en dat heeft te maken
met de huisvesting. Gemeentelijke
verordeningen dicteren dat ons
huidige tuinhuis nabij Klarenbeek
niet langer gehandhaafd kan
blijven. Binnen afzienbare tijd zal
een nieuw huis moeten verrijzen,
waar we bezoekers kunnen
ontvangen, de vrijwilligers
instrueren, lunchen en
schoolklassen herbergen. Ook een
ruimer huis zodat we bij lezingen
niet al te snel nee hoeven te
verkopen aan belangstellenden.
Dat nieuwe en grotere huis kan
niet bekostigd worden uit de
contributies van onze 400 leden
of uit de verkoop van wilgentenen.
Binnen onze totale begroting
van net 20.000 euro is zeker
geen ruimte. Het geld, zo’n twee

à drie ton, zal moeten komen
uit subsidies, donaties, fondsen,
legaten en crowdfunding.
Pas op!
Ja lezer, u heeft deze brochure
misschien alleen uit welwillende
nieuwsgierigheid opgepakt. Maar
pas op: we hebben u nodig!
De Ruige Hof verdient het om
ook de komende dertig jaar het
goede werk voort te zetten in
een duurzaam, toegankelijk en
veilig gebouw. Waarom we dat
verdienen: lees verder.
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We zetten met zijn
allen iets heel moois en
waardevols neer
Al decennia werkt de Ruige Hof met zo’n 55 vrijwilligers, een stabiel
aantal. Die werken soms binnen, maar vooral doordeweeks buiten.
Er zijn er die hout bewerken, lezingen houden, wandelboekjes maken,
vogelwandelingen begeleiden, het verenigingsblad volschrijven, in
het bestuur zitten. Maar het overgrote deel wil buiten werken op
Klarenbeek en de Riethoek, in de tuinen of bij de ijsvogelhut.

I

n beweging
‘Een vrijwilligersorganisatie
is nooit hiërarchisch, altijd
dynamisch. Wat er gebeurt is
afhankelijk van wie er komen
en wat die leuk vinden om te
doen,’ zegt Linda Theunissen,
al 24 jaar bij de Ruige Hof
deeltijd-coördinator. ‘Het is
voortdurend in beweging. We
kunnen nu bijvoorbeeld wel
wat meer mensen gebruiken
die de PR doen, maar net zijn er
ook enthousiaste vrijwilligers
gekomen die de kruidentuin
nieuw leven in willen blazen. Wat
niet verandert is dat mensen die
hier uit vrije wil komen zelden
afhaken. En als ze stoppen komt
dat door verhuizingen, overlijden,
of een nieuwe baan.’
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Waarom is het voor alle
vrijwilligers zo gezond?
‘Omdat iedereen makkelijk
opgenomen wordt, welkom is.
In zijn waarde wordt gelaten
en gewaardeerd. Iedereen doet
zoveel als hij of zij wil. En je kunt
veel leren. Ook iemand die qua
natuur een onbeschreven blad is,

‘Zonder
natuurterreinen
geen natuureducatie’
kan veel opsteken van collegavrijwilligers bij wie expertise is
samengebald. We zetten met
zijn allen iets heel moois en

waardevols neer voor onszelf
en de omgeving. Biodiversiteit,
natuur om de hoek waar talloze
wandelaars van kunnen genieten.
En als je ziet dat mensen genieten
van jouw werk geeft dat veel
voldoening en energie. En… het is
hier heel gezellig!’
Wringt er nooit wat?
Binnen de vereniging zijn er
natuurlijk wel uiteenlopende
zienswijzen over natuurbeheer.
Theunissen: ‘Er is veel kennis
onder onze vrijwilligers over
planten, vogels, insecten,
paddenstoelen. Er zijn daarom
ook uiteenlopende opvattingen
over beheer, want wat goed is
voor sommige bomen hoeft dat
niet voor paddenstoelen te zijn.

Het is zaak daarin consensus te
bereiken.’
Wat wil de vereniging in de
toekomst?
‘Zonder natuurterreinen
geen natuureducatie,’ stelt
Theunissen. ‘We kunnen nog
meer vrijwilligers gebruiken
vooral voor de organisatorische
aspecten van natuureducatie:
tentoonstellingen, lezingen,
wandelingen uitzetten. In
samenwerking met bijvoorbeeld
Natuurwijs of IVN groepen
ontvangen. Van de gemeente
moeten we het huidige gebouw

vervangen, dat is natuurlijk
jammer. Aan de andere kant
is de ruimte niet helemaal
geschikt. Een nieuwe en grotere
ontvangstplek is meer dan nodig.
Zowel basis- als middelbare
scholen weten ons al ruim
dertig jaar te vinden. Vanuit
ons oude stenen huis vonden
er excursies plaats, werden er
tentoonstellingen gemaakt,
informatie verstrekt en talloze
kopjes thee gedronken door
vrijwilligers en bezoekers. Na het
slopen van dit bouwvallige huis in
2016 is dit alles op kleinere schaal
doorgegaan in het Tuinhuis. De

doelen zijn nog dezelfde, de
terreinen inmiddels volwassen,
maar het Tuinhuis is te klein en
ongeschikt voor de functies die
we willen vervullen.’
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Werk
55 vaste vrijwilligers
95 incidentele vrijwilligers
11.850 “manuren” per jaar
14 hectare land met 13 sloten
> 3000 meter pad door het 		
terrein
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Moeraswespenorchis en
stijve ogentroost

baggeren met hulp op de natuurwerkdag

De Ruige Hof is ontstaan uit het initiatief van één buurtbewoner uit de
wijk Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost. John Eberhardt had in 1986
een droom voor ogen waarbij de buurt zelf een stuk natuur zou beheren.
Steeds meer natuur uit het stadsdeel verdween onnodig, vond hij, terwijl
natuur juist bijdraagt aan de leefbaarheid. Er reageerden zes mensen en
in één avond was de kiem gelegd voor een vereniging, de Ruige Hof.
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D

e Riethoek
Gesprekken werden
aangegaan met het
gemeentebestuur en het
recreatieschap. Uit dit overleg
kwamen uiteindelijk alle nu nog
bestaande activiteiten van de
Ruige Hof voort. Begin 1987 kreeg
de Ruige Hof een deel van het
Centraal Park Gaasperdam in
beheer dat nog geen definitieve
bestemming had. De natuur
had het terrein met zijn kalkrijke
bodem en afwisseling van
natte, droge en hoge gedeelten
uitbundig in bezit genomen. Hier
bloeiden planten die afgezien
van in de duinen in Noord- en
Zuid-Holland nergens meer
voorkwamen. De vereniging 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.
Variatie
We zijn nu dertig jaar verder, nog
steeds wordt de Riethoek door
de vrijwilligers van de Ruige Hof
onderhouden. Het is nog steeds
een gevarieerd terrein met
natte moerasachtige gedeelten
waar moeraswespenorchis,
stijve ogentroost en echte
koekoeksbloem floreren.
Ook treffen we daar de grote

keverorchis, rietorchis, de grote
boterbloem, en waterviolieren aan.
En meer. Thujamos bijvoorbeeld.
En vele soorten paddenstoelen.
En vlinders zoals het oranjetipje,
libellen als de blauwe glazenmaker
en de pantserjuffer. Vogels als
de kleine karekiet, goudvink,
zanglijster enzovoort. En wie
mazzel heeft, kan een ijsvogel zien
langs schichten.

‘In de Riethoek
bloeiden planten
die afgezien van
in de duinen
nergens meer
voorkwamen’
Wat doen we bij de Riethoek?
‘Behouden wat er is. Het is zo
waardevol en mooi,’ vindt Ton
Rozemeijer, die al twintig jaar een
van de Riethoekfans onder de
vrijwilligers is. ‘De eerste orchissen
zijn ooit geplant, maar daar zijn
tal van soorten bij aan komen
waaien. In een verzurende wereld
is dit kalkrijke gebied de ideale
plek waar die planten tot wasdom
kunnen komen. Maar onderhoud
moet, anders groeit de Riethoek
dicht met bomen. Dan verdwijnt
de diversiteit. Dus je moet ingrijpen
door te maaien en af te voeren:
te verschralen. Daarnaast zorgen
we dat paden begaanbaar
blijven. Daartoe krijgen we zand
van de gemeente en kunnen we

“In de schaduw van de
grote stad ligt een eigenzinnig ongetemd park.
Beheerd door enthousiaste
vrijwilligers. Begeerd door
bezoekers en passanten.Zij
kunnen niet zorgen voor de
natuur op louter lof. Ik draag
daarom graag mijn steentje
bij aan De Ruige Hof.”
Emile Jaensch
Burgemeester Oegstgeest
Oud-stadsdeelbestuurder
Amsterdam Zuidoost

materiaal van de schooltuinen en
van Landschap Noord-Holland
lenen. We creëren doorkijkjes. We
gaan de strijd aan met oprukkende
bramen, groot hoefblad en
ook met een horrorplant als de
Japanse duizendknoop.’ Wie er
komen? ‘De echte rust-, plantenen paddenstoelenliefhebbers,
schoolklassen en natuurlijk
de jongens en meisjes van de
scouting,’ besluit Rozemeijer. ‘En
voorts veel wandelaars, vaak met
hond.’
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Klarenbeek
Bioloog Bart Vreeken heeft beroepsmatig de vegetatie van tal van
natuurterreinen in kaart gebracht. Enigszins tot zijn verbazing kwam hij
erachter dat zich pal bij zijn woonplaats Abcoude een klein, toegankelijk
maar zeer gevarieerd natuurgebied bevond: Klarenbeek.

D

it terrein is in beheer van de
Ruige Hof gekomen in 1989,
toen het recreatieschap
graag wilde dat de vereniging een
stiltebuffer zou vormen tussen
de recreatieplas De Hoge Dijk en
volkstuincomplex De Vijf Slagen.
Als beloning kreeg de vereniging
in 1990 het pand Zon Alom aan
de Abcouderstraatweg in gebruik
van het recreatieschap.
Molentje
Paden werden aangelegd, een
windmolentje gebouwd voor de
waterhuishouding, waterpartijen
gegraven en bos aangeplant. Er
zijn grienden, poelen, hooi- en
rietlanden. En bijzondere en
inmiddels zeldzame planten
zoals rietorchis, en het groot
blaasjeskruid, een notoir kritische
soort die zich alleen vertoont
waar de waterkwaliteit erg
goed is. Vreeken: ‘Inderdaad is er
niets mis met de waterkwaliteit
van Klarenbeek. Daar wordt
ook beleid op gevoerd. Al dat
gesleutel heeft ertoe geleid dat
het zelden te droog of te nat is.’
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wilgen geknot in de grienden

Onbekende Weldoener
Zo rond 2011 zijn er heel bijzondere
soorten ontdekt bij de rand
van het hooiland. Dat was het
gevolg van dat tien jaar daarvoor
de sloot daar deels is verlegd,
waarbij de slootranden 15 tot 20
centimeter zijn afgeplagd. Daarbij
kwam de oorspronkelijke laag
aan de oppervlakte, een mengsel
van klei en laagveen. Vreeken:

‘Een uitstekend uitgangspunt
voor zeldzame soorten van
blauwgraslanden, zoals de
Spaanse ruiter, teer guichelheil
en zeldzame zegge-soorten.
We denken wel dat een deel
van de zeldzaamheden door
een “onbekende weldoener” is
uitgezaaid, maar dat heeft alleen
succes als de omstandigheden
daarvoor geschikt zijn.’

‘Het toverwoord
om tot meer
variatie
te komen is
verschralen’
Verschralen
Het toverwoord om tot meer
variatie te komen is verschralen,

legt Vreeken uit. ‘Dat doen we in
het gehele gebied door te maaien
en het hooi af te voeren. En dat
is op de lange duur goed voor
de variatie. Het is een langzaam
proces. Onlangs hebben we
handmatig een stukje op het
hooiland afgeplagd, kunstmatig
verschraald dus. We hopen dat
het net zo mooi wordt als bij de
rand.’

“Klarenbeek met al zijn
bijzondere planten en vogels is
een gebied waar ik graag kom.
Wat het gebied ook bijzonder
maakt is de inzet van de vrijwilligers die er voor zorgen dat
er naast beheer ook aan
educatie wordt gedaan,
zodat de natuur zichtbaar
wordt gemaakt’’
Geert Timmermans
Stadsecoloog Gemeente Amsterdam
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Natuurterrein Klarenbeek

Natuurterrein de Riethoek
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De Tuinen
H

eemtuin
Sinds 2016 is Bart Vreeken
ook intensief betrokken
bij de heemtuin, samen met drie
andere vrijwilligers. Vreeken:
‘De heemtuin was een beetje
verruigd, dat zijn we gaan
terugdringen. Ook hier geldt weer:
meer variatie door verschraling
en bodemaanpassing. Zo hebben
we een poel in het midden van
de tuin gegraven en in de hoop
zo op veen uit te komen. Dat was
al met al minder makkelijk dan
we dachten. Het doel is het hele
jaar door gevarieerde bloeiende
planten te hebben.’
‘Nu zijn we paadjes aan het
aanleggen zodat wij, en de
bezoekers makkelijker met hun
neus vlak bij de planten kunnen
komen,’ vervolgt Vreeken.
‘Ook hebben we meer bordjes
geplaatst met de namen van de
planten. Bij de ingang kunnen
bezoekers een plattegrond van
de heemtuin lenen. Overigens,’
besluit Vreeken, ’zijn niet alle
planten in onze heemtuin
inheems. Maar als het aan mij
ligt, alles wat er bij komt wel.’
Medicinale Kruidentuin
Begin jaren negentig speelde
bij enkele studenten van
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het AMC de gedachte om de
geschiedenis van medicijnen
zichtbaar te maken door een
tuin met medicinale planten
te beginnen. Veel medicijnen
vinden immers hun oorsprong
in de natuur. Zo is onze huidige
aspirine afgeleid van salicine,
een bestanddeel van de wilg. Die
studenten vonden hun plek op
Klarenbeek, achter de heemtuin.
De medicinale tuin is ontworpen
vanuit het gedachtegoed van
de permacultuur, dat wil zeggen
ecologisch én economisch
duurzaam. Wat dit stukje
terrein voor een medicinale
tuin zo geschikt maakt, is dat
er verschillende grondsoorten

aanwezig zijn: leem, zand, een
ruderaal gedeelte, het moeras en
de vijver. Er groeit van alles. Zo
vind je hier watermunt, kalmoes
en op zandige gronden sintjanskruid, hondstong enzovoort.
Die veelzijdigheid kan de bezoeker
daarom helpen planten eerder te
herkennen op hun wandelingen
elders.
De medicinale tuin wil daarnaast
mensen inspireren om kruiden in
het dagelijks leven toe te passen.
Zoals het zelf samenstellen van
thee, het maken van een eigen
tinctuur, zalf enzovoort. Wel
oppassen, sommige planten zijn
niet ongevaarlijk.
Erftuin bij het Tuinhuis
Het is altijd weer bijzonder
foto’s van het erf te zien uit
de tijd dat de vereniging het
boerenhuis Zon Alom mocht
gaan gebruiken, in 1990. Gras
en drie zomerlindes, meer staat
er niet op! De lindes zijn er nog
steeds, maar niet meer in beste
staat door de schommelende
grondwaterstand. Eén linde doet
nu dienst als kauwenflat en
herbergt twintig kauwenkasten.
‘Onze’ pimpel- en koolmezen,
groenlingen, roodborstjes,
winterkoningen, ijsvogels en
tuinfluiters hebben geen last

van de kauwtjes. De tuin kent
tegenwoordig veel fruitbomen en
een grote walnootboom. De fraaie
rotstuin, liefdevol onderhouden
bloementuin, groenteperken en
klimoprillen vormen een prettig
decor om in te zitten, te rusten en
mensen te ontmoeten.
Niet alleen vrijwilligers en leden
maken er dagelijks gebruik van,
maar ook wandelaars door het
Hoge Dijkpark hebben de bankjes
aan het water, de vuurplaats of
de schuilplek onder het afdak
gevonden en komen regelmatig
terug. Door de afbraak van het
huis Zon Alom en de komst van
het huidige Tuinhuis is er een
stukje tuin verdwenen, maar
wel een nieuw stuk insectentuin
ingericht. Ook is hierdoor een
open karakter ontstaan: een
transformatie van privétuin naar
allemensplek! Na de komst van
een nieuw onderkomen willen we
deze functie heel graag zo houden
en uitbreiden.

Biodiversiteit
9 Circa 400 planten op
Klarenbeek
9 4 orchideeënsoorten in
de Riethoek
9 15 libellesoorten
9 70 vogels waargenomen
9 19 jonge ijsvogels
uitgevlogen in 2020
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Retourtje
Afrika - Klarenbeek
Voor menigeen die met Peter Rodrigues en Hans Doorenbosch een
vogelwandeling van de Ruige Hof heeft meegelopen, is een wereld
opengegaan. Zoveel te zien. In het voorjaar tellen we wel vijftig soorten
vogels.

‘D

ie vogelwandelingen van
de Ruige Hof bestaan al
meer dan twintig jaar,’
vertelt Doorenbosch. ‘Iedere zes
weken op zondag, tussen negen
en elf gaan we in twee groepen
van ongeveer tien mensen op
pad. En in het voorjaar veel
vaker. De mensen die meelopen
zijn vaak heel gevarieerd in
achtergrond: met veel kennis en
weinig kennis. De bedoeling is te
leren van elkaar en met elkaar.
Overigens beperkt de wandeling
zich niet tot Klarenbeek maar
nemen we vaak het Hoge
Dijkpark mee. Daar langs de
spoorlijn bevindt zich een mooie
biotoop met de spotvogel,
groenling, grasmus, braamsluiper
en puttertje.’
Stevig riet
De speciale Klarenbeekbijdrage
aan de vogelstand vindt zijn
oorsprong in het rietland, een
centraal gelegen strook vol
stevig riet zoals je dat eigenlijk
verder alleen in echte, grote
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natuurreservaten ziet en zeker
niet verwacht zo pal bij een
woonwijk in de stad. Daar treffen
we rietvogels als de blauwborst,
rietgors, graspieper, kleine
karekiet, rietzanger, ijsvogel,
staartmeesje, Cetti’s zanger.
Doorenbosch: ‘De blauwborst
vindt hier niet alleen stevig riet
maar ook verruigend rietland
waarin hij zich thuis voelt. De
vogels die hier nestelen blijven
in de buurt en komen niet verder

dan zo’n 200 à 300 meter van hun
nest. Is het broedseizoen voorbij,
vliegen ze weer terug richting
Afrika. Als vogelaar moet je in het
voorjaar toeslaan.’
Buurtbewoner
Doorenbosch is een buurtbewoner
die al zo’n twintig jaar intensief
bij de vereniging betrokken is.
‘Echt bijzonder aan Klarenbeek
is dat er zo veel soorten vogels
zijn, zo vlak bij huis en woonwijk.

‘Je hoort ze eerder
dan je ze ziet’

een onmiskenbare blauwborst

Vroeger wandelde ik hier gewoon,
maar toen ik me eenmaal in de
vogels ging verdiepen – cursusje
hier, boekje daar – ging er een
wereld voor me open.
Je hoort ze eerder dan je ze
ziet, dat is vaak een eyeopener

voor de mensen die met een
vogelwandeling meelopen.’
Lezingen
Organiseert de Ruige Hof
met name in het voorjaar de
vogelwandelingen (zo’n 10 à

12), in het winterseizoen zijn
er lezingen over uiteraard
rietvogeltjes, maar ook over
bijen, roofvogels, paddenstoelen,
eenden, wilgen etcetera.

Kijk op de site van de Ruige Hof onder vogels en zie bij de Tellijst wat zich hier allemaal ophoudt.
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Alles doen ze
razendsnel:
wassen en paren,
binnen twee
seconden
is het gebeurd
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Op het terrein van de Ruige Hof staat sinds
enige jaren een broedwand voor ijsvogels
en een schuilhut om de ijsvogels te kunnen
bekijken zonder de vogels te verstoren.

‘B

ekijken en fotograferen,’
vertelt Mirjam de
Vroomen die samen met
haar man Klaas Pie de schuilhut
voor de natuurvereniging beheert.
‘De hut is per dagdeel te huur
en dat loopt storm want er
zijn in Nederland maar weinig
ijsvogelschuilhutten te huur en
zeker niet nabij Amsterdam.’
Maar ook is de hut gratis te
bezoeken op maandagmiddag
en woensdagen. De Vroomen
is naar eigen zeggen verslaafd
aan ijsvogels en kan aanstekelijk
vertellen over de cycli in het
ijsvogel broedseizoen. ‘ Van
het huidige ijsvogelpaar staat
het derde legsel – het is begin
augustus – op het punt uit te
vliegen. Altijd een hoogtepunt.’

pijlsnel onder water om te vissen,
wassen en paren, binnen twee
seconden is het gebeurd. Ook
hebben ze spectaculaire kleuren
met hun oranje borst en turquoise
blauwe vleugels.’
Het seizoen door is zoveel te
zien. Eerst de verovering van het
vrouwtje door het aanbieden van
vis, de paring, soms het vechten

om de broedwand met andere
ijsvogels, het graven van de
broedgang en broedkamer, het
broeden, na het uitkomen van de
eieren en het voeren van steeds
grotere vissen, het uitvliegen met
vlieg- en duikles. De Vroomen: “Je
kunt vanuit de schuilhut aan de
geluiden die ze maken horen wat
voor ontwikkeling zich nu weer
voordoet. Fascinerend!’’
De ijsvogelhut van de Ruige
Hof heeft een Facebookgroep
met meer dan 600 leden. Zie
voor informatie de website
van de Ruige Hof. Boekingen:
ijsvogelsvanderuigehof
@gmail.com

Hoe komt het dat mensen puur
door het zien van een ijsvogel
een geluksgevoel ervaren?
‘Inderdaad opvallend,’ zegt
De Vroomen, ‘al zijn er meer
natuurverschijnselen die dat
teweeg brengen. Wat zeker
bijdraagt aan de magie van
de ijsvogels is dat mensen hen
zelden, of maar héél even zien
want ze zijn pijlsnel. En ze zijn
als bij toverslag weer verdwenen.
‘Alles doen ze razendsnel: duiken
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Waarom het werk
moet doorgaan
De toekomst van de Ruige Hof is in het geding. Het werk van de vele
vrijwilligers die al ruim dertig jaar op eigen kracht veertien hectare
schitterende struinnatuur beheren en onderhouden dreigt haar
uitvalsbasis te verliezen.
Vrijwilligers
e omgevingsvergunning
loopt over een paar jaar
af en het huidige Tuinhuis
zal gesloopt moeten worden.
De Ruige Hof kan alleen blijven
zitten als er een nieuw centrum,
met een definitief karakter,
wordt opgericht. Hiervoor is geld
nodig. Veel meer geld dan deze
vrijwilligersorganisatie heeft of
zou kunnen ophalen bij haar ruim
vierhonderd leden.
Daarom doen wij een beroep op

D

externe financiers, subsidiënten,
sponsoren, fondsen en/of andere
weldoeners.
In deze brochure heeft u kunnen
lezen wat het werk van de
Ruige Hof betekent voor de
vele vrijwilligers, die hun ziel en
zaligheid leggen in het werken
in de natuur; wat de Riethoek en
Klarenbeek betekenen voor tal
van bewoners van Amsterdam
Zuidoost en daarbuiten; wat
het voor de vele gebruikers van

deze struinnatuur doet en heeft
gedaan voor hun gezondheid,
welzijn, rust en gemoedstoestand;
wat het stedelingen uit Zuidoost
heeft geleerd over de flora en
fauna en hen dichter bij de natuur
heeft gebracht. Wij hebben
onze sporen verdiend, op eigen
kracht. Onze natuurterreinen zijn
onmisbaar geworden.

”Zonder vrijwilligers zouden wij
niet kunnen genieten van onze
prachtige natuurgebieden.
En die betrokkenheid en
bevlogenheid van de vrijwilligers
van De Ruige Hof sprak mij
enorm aan. Zij hebben nu onze
hulp nodig zodat wij allemaal
kunnen blijven genieten van
prachtige natuur in en rondom
Amsterdam Zuidoost.
Doet u mee?”
Adnan Tekin
Oud Gedeputeerde Provincie
Noord-Holland
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bagger!

Het zou eeuwig zonde zijn als
ons werk op onze terreinen niet
zou kunnen worden voortgezet.
Als we ook de komende decennia
onze ambities niet zouden
kunnen vormgeven: meer
bezoekers laten genieten van de
terreinen, meer natuureducatie
voor buurtbewoners en
schoolklassen via lezingen, lessen
en excursies.

houtskelet tuinhuis met voldoende
ruimte om onze activiteiten te
organiseren en uit te breiden.
En waar tegelijkertijd de
vrijwilligers hun werkzaamheden
kunnen starten. Een Tuinhuis
met een bezoekersbalie, waar
buurtbewoners en recreanten
informatie kunnen krijgen of
gewoon een praatje kunnen
maken.

De plannen voor een nieuw
gebouw worden ontwikkeld
en wachten op uitvoering. Een
duurzaam, energieneutraal

Nogmaals: wij vragen om uw
financiële steun. We hebben u
nodig.

Gebruikers
9 Meer dan 5000 wandelaars
9 Ruim 350 deelnemers aan
educatieve activiteiten
9 300 Unieke vogelhutbezoekers
9 425 Leden (gezinnen)
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Quotes
Vrijwilligers
k draag mijn nieuwe Ruige Hof
T-shirt met trots :-) en hoop nog
lang deel uit te kunnen maken
van deze fijne groep mensen.
Van onze (mijn) kant dank voor
de organisatie van zoveel moois
- het werk op Klarenbeek biedt
mij een stuk nieuw leven en daar
ben ik erg blij mee, nu mijn werk
gestopt is en het alleen-zijn
dreigend om de hoek kijkt.

I

ik daaraan heb bijgedragen.
Hoe kort ik er kom, kan ik me
opladen door de omgeving, en
de mensen hier die veel van de
natuur weten, de een weet veel
van insecten, de ander van vogels,
de derde van wilgen…En dat ‘ruige’
vind ik zo’n leuke tegenhanger
van de verstikkende Hollandse
braafheid.

Ik kan genieten van een vrij groot
stuk natuur dat ook een beetje
van mij is. Ook fijn dat andere
mensen kunnen genieten van wat

Bezoekers
isteren de erftuin met
vrienden bezocht. Ik kwam
er vroeger toen mijn man
nog leefde vaak. Het is een
paradijsje. Vol allerlei bloeiende
bloemen en heel veel verschillende
vlinders! Ik heb genoten. Hoop
dat dat nog even zo kan blijven
en onderhoud uitgesteld kan
worden. Het water erachter is
wel nogal dichtgegroeid met riet.
Grote Karekiet vlak bij me. Mijn
vrienden, één met rollator, hebben
foto’s van de bloemen en vlinders
gemaakt. Dus dank.

Fotoverantwoording
Willem Heil
p 1-24, 9
Anton Staartjes
p 2-3, 11, 21
Linda Theunissen
p5

Luberta Werkman
Martijn de Jonge
Tinelot Wittermans

De Riethoek is een plek naar
mijn hart: alles is mooi, het
geaccidenteerde terrein en het
stobbenpad, de doorkijkjes naar
het water en de stille hoeken. De
rij boomstronken die langzaam
aan het vergaan is waardoor er
weer iets nieuws ontstaat.

G

Ontwerp en drukwerk: Roads Print en Pixels
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p7
p8
p 10, 14

Het was heel leuk bij het
wilgenknotten want normaal mag
je geen bomen kappen, maar nu
moest het en dat was heel leuk.
Met al die takken gingen we
hutten maken en vlechten en op
het eind zag het er heel leuk uit
omdat je allemaal takken hebt
afgehakt en daar dingen van
hebt gemaakt. Het was een echt
takkenfeest, want bijna elk kind
houd van bomen kappen en er
daarna iets van maken.

Walter Swaans
Tonnie Landman
Hans Niekus
Mirjam de Vroomen

p 15, 20
p 16
p 17
p 18, 19

Colofon
Natuurvereniging de Ruige Hof
Abcouderstraatweg 77
1105 AA Amsterdam
Telefoon 0294 285021
Open: maandag en woensdag
9.30 – 17.00 uur
post@deruigehof.nl
www.deruigehof.nl
DeRuigeHof
IJsvogelsvandeRuigeHof
IJsvogelhut
ijsvogelsvanderuigehof@gmail.com
Natuurterrein de Riethoek
Holendrecht-Oost Amsterdam,
ingang Gaasperdammerpad,
Reigersbospad of Meibergpad
publiek toegankelijk

IBAN NL34 INGB 0002680973
Lidmaatschap € 15,= per jaar of
meer
De Ruige Hof is een ANBI,
waardoor uw gift fiscaal
aftrekbaar is. Als u vastlegt dat
u voor minstens 5 jaar een vast
bedrag geeft, is de fiscale
aftrek drempelloos en dus
geheel aftrekbaar. Zie
www.belastingdienst.nl voor
meer informatie
RSIN of fiscaal nummer:
8054.05.409

Natuurterrein Klarenbeek
Hoge Dijk, Amstel III Amsterdam,
ingang Abcouderstraatweg,
Broekzijdschepad of AMC-pad
publiek toegankelijk (honden
verboden)
Kamer van Koophandel 40535440
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Vraagteken

Als ik aankom
is er iets.

Hoe wist je op te bloeien tot diamant
aan de zuidooster rand van Amsterdam?
Hoe wist je te ontsnappen aan wolken vol CO- twee,
aan de tomeloze drukte overal om je heen?

Zijn het de vele handen met aandacht,
die ruimte schiepen voor deze groene oase?

Bij vertrek
spring ik op de fiets,
maar er blijft iets.

Dries van der Vlerk

