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Geachte lezer, 

 

Ook in 2021 lagen de terreinen er weer prachtig bij. Geen wonder dat steeds meer mensen de weg 

naar Klarenbeek, de Riethoek en de tuinen hebben weten te vinden. Wel speelde de aanhoudende 

pandemie ons nog steeds parten. Corona hinderde bij live activiteiten en bijeenkomsten zoals de 

vogelwandelingen. Het deed niets af aan het enthousiasme en initiatief waarmee onze vrijwilligers 

hebben gewerkt, weliswaar nu verspreid over de week om beter te kunnen voldoen aan de 

anderhalvemeter-regel.  

Er zijn forse stappen gemaakt rond de organisatie van natuureducatie-activiteiten voor kinderen. 

Daarnaast heeft het bestuur veel tijd gestoken in de ontwikkelingen rond de noodzakelijke 

nieuwbouw. We moeten binnen afzienbare tijd een nieuw tuinhuis bouwen en zijn daarvoor 

vanwege gebrek aan eigen middelen aangewezen op sponsoren met name uit de overheid. Uit 

gesprekken met de overheid werd één ding duidelijk: we moeten ons nadrukkelijker op de kaart 

zetten. In dit licht was het niet alleen leuk maar zeker heel nuttig dat we in 2021 in de belangstelling 

bij de media stonden. Het tv-programma BinnensteBuiten heeft een fraaie impressie gemaakt van 

Klarenbeek, die 6 september op NPO1 werd uitgezonden. Ook de organisatoren van de online-

challenge van de SouthEastParade namen een filmpje op over onze vereniging, dat regelmatig werd 

vertoond op SaltoTV. Van de tien verenigingen eindigden we als tweede met een mooie 

jurywaardering.  

Deze publiciteit en de begin 2021 verschenen brochure over ons werk moeten helpen de politiek te 

overtuigen de beurs te trekken voor ons nieuwe pand.  

De beste publiciteit is uiteraard de pracht van de terreinen. Voor hun tomeloze inzet danken we de 

meer dan zestig vrijwilligers en andere betrokkenen. 

Met natuurlijke groet, 

 

Het Ruige Hof bestuur, 

 

Walter Swaans, voorzitter 
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Planvorming nieuwbouw 

 

In 2021 zijn flinke stappen gemaakt rond de planvorming voor een nieuw Tuinhuis voor onze 

vereniging. Er ligt een ontwerp, we hebben een kostenindicatie en de eerste euro’s zijn binnen. We 

zijn er nog lang niet, maar genoeg om hoopvol te zijn.  

Brochure 

In 2020 hebben we zo goed mogelijk proberen te formuleren wat het wezen van de vereniging nu en 

in de toekomst is. De neerslag daarvan is de brochure die in februari 2021 van de drukker afkwam. 

Een prachtige brochure, in 500-voud, die ons verhaal heel mooi verwoordt en bovenal 

beleidsmakers, beslissers en financiers moet overtuigen om de nieuwbouw mogelijk te maken. De 

digitale versie is beschikbaar op de website, de vrijwilligers hebben een exemplaar ontvangen en de 

brochure wordt verder bij gesprekken met politici en ambtenaren uitgedeeld.  

Algemene Ledenvergadering februari 

Voorafgaand aan de ALV van eind februari 2021 is met geïnteresseerden overlegd over het ontwerp 

van de nieuwbouw en hoe we dit zouden presenteren op de ALV. Op de ALV werden twee varianten 

gepresenteerd. Beide voldeden aan het Programma van Eisen, maar verschilden in uitwerking. Grof 

gezegd was de een smaller en hoger en de ander breder en lager. De ALV kon niet tot een definitieve 

keuze komen, omdat beide ontwerpen voor- en nadelen hadden. Nu de brochure er ligt kan gestart 

worden met de fondsenwerving. Afgesproken is dat eerst bij de overheid wordt aangeklopt, alvorens 

we met fondsen, sponsors en crowdfunding aan de slag gaan. De leden gaven het bestuur mandaat 

om op de ingeslagen weg voort te gaan.  

Ontwerp 

In overleg met de 

werkgroepen is gepoogd om 

het beste van de twee 

ontwerpen te bundelen tot 

een nieuw ontwerp.  

Uiteindelijk is er een mooi 

compromis uitgekomen, 

waarbij de verschillende 

functies efficiënt gebruikt 

kunnen worden. Het is een 

ontwerp, waarbij de meeste 

activiteiten op de begane 

grond plaats kunnen vinden. In 

de loop van het jaar is er 

tevens voor gekozen om het 

gebouw te situeren op de plek 

waar nu nog de containers 

staan.  
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Offertes 

Met dit ontwerp zijn aannemers benaderd waar al eerder contact mee was geweest. Deze kwamen 

in de loop van het jaar met een kostenraming. Het  blijkt aanzienlijk duurder te worden, veroorzaakt 

door de vraag en de prijsverhoging van bouwmaterialen, met name  hout.  Het aanvankelijk 

richtbedrag van twee ton blijkt al gauw op te lopen tot 3,5 ton. 

Algemene Vergadering november 

In november is, zoals afgesproken op de ALV van februari, opnieuw een ledenvergadering gehouden 

om de leden en vrijwilligers tussentijds bij te praten. Het nieuwe ontwerp werd gepresenteerd en het 

voorstel om de locatie aan de overkant van het huidige tuinhuis te situeren. Met beide voorstellen 

werd ingestemd, met als opmerkingen dat er een extra toilet moet komen en dat er aandacht zou 

zijn voor de vogels; zowel de ijsvogels als de kauwtjes. Iedereen is weer bijgepraat over de ambtelijke 

en politieke ontwikkelingen en ook nu kreeg het bestuur weer het mandaat om op deze weg door te 

gaan.  

Gesprekken met politiek en ambtenaren 

Vrij snel na het beschikbaar komen van de brochure is contact gezocht met het bestuur van 

Stadsdeel Zuidoost. Dit leidde tot een gesprek met DB-lid Jacob Wedemeijer (GrLi), portefeuille-

houder Groen. Hierin hebben we duidelijk kunnen maken wat onze vraag is. We vinden dat de 

gemeente een verantwoordelijkheid heeft om het werk van de vereniging mogelijk te blijven maken. 

De uitkomst van het gesprek was dat twee ambtenaren met en voor ons aan de slag gaan om binnen 

de gemeente geld te vinden voor ons. 

Met deze ambtenaren is regelmatig overleg geweest over mogelijke leads naar subsidies of andere 

potjes. Hier kwamen weer gesprekken uit voort met andere, stedelijke ambtenaren, die mogelijk 

ideeën of middelen voor ons hadden.  

Al snel werd duidelijk dat we als de Ruige Hof stedelijk niet erg bekend zijn en dat we meer publiciteit 

voor onszelf moeten maken. De filmpjes van BinnensteBuiten en de SouthEast Parade kwamen 

daarbij goed van pas. Daarom ook is besloten om de politiek uit te nodigen om ons verhaal onder de 

aandacht te brengen. In het najaar hebben we op die manier gemeenteraadsleden van de Partij voor 

de Dieren en Groen Links ontvangen en rondgeleid. Ook stadsdeelcommissieleden van PvdA en 50+ 

hebben ons bezocht. Op het eind van het jaar heeft ook DB-lid van Stadsdeel Zuidoost Dirk de Jager 

(GrLi) ons bezocht. Hij heeft de portefeuille van Jakob Wedemeijer overgenomen, die wethouder is 

geworden met portefeuille Groen. Stuk voor stuk waren de politici enthousiast over ons werk en het 

terrein. Ze hebben allemaal toegezegd hun best voor ons te doen, maar stellen dat het initiatief bij 

ons ligt.  Verder is nog gesproken met een ambtenaar van het Masterplan Zuidoost, waarbij naar 

mogelijkheden is gezocht om hierbij aansluiting te vinden.  

Ondersteuning 

De gesprekken met de ambtenaren hebben ertoe geleid dat we ondersteuning voor de zoektocht 

naar financiering van de nieuwbouw krijgen. We kunnen een halfjaar gebruik maken van een insider 

in de gemeentelijke organisatie die een aantal uur per week ons zal ondersteunen.  

Tevens is er vanuit Zuidoost al een aanvraag ingediend bij de centrale stad om het nieuwe tuinhuis 

(deels) te bekostigen.   
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Nieuw beleid 

 

Op de extra Algemene vergadering in november hebben de leden zich uitgesproken voor het nieuwe 

beleidsplan. Naast het realiseren van de statutaire doelstellingen legt het bestuur de komende vijf 

jaar de nadruk op het “toekomstbestendig maken van de vereniging”.  

Dit streven we op een aantal vlakken na:  

1. Het steviger neerzetten van bestuur en organisatie 

2. Meer verscheidenheid en borging veiligheid van/voor vrijwilligers 

3. Het nog meer stimuleren van natuurbeleving en natuureducatie 

4. Een grote slag maken wat betreft bekendheid en publiciteit van/voor de vereniging 

5. Het toewerken naar financiële stabiliteit en een groeiende exploitatie 

6. Het realiseren van een fantastisch nieuw duurzaam gebouw op ons terrein. 

In 2026,  na die vijf jaar,  moeten we dan bekend staan we als een vereniging die niet alleen twee 

prachtige natuurterreinen beheert, maar ook interessante en leerzame activiteiten voor jong en oud 

organiseert. Het nieuwe Tuinhuis is hiervan het bruisende centrum. 

 

Nieuwe wetgeving 

De invoering van de wet WBTR (Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen) heeft ten doel fraude te 

voorkomen en integer besturen te bevorderen. Net als elke vereniging heeft ook de Ruige Hof een 

begin gemaakt met een aantal zaken binnen de vereniging tegen het licht te houden en voorwaarden 

te scheppen voor een integer en transparant bestuur. Hiervoor is een werkdocument ontwikkeld en 

wordt er een jaarplanning gemaakt. Het werkdocument bevat aanbevelingen om een aantal 

processen binnen de vereniging specifieker te benoemen en meer controleerbaar te maken. In 

verband met een grotere wettelijke aansprakelijkheid voor individuele bestuursleden zal opnieuw 

gekeken moeten worden naar besluitvorming, verslaglegging, aansprakelijkheid en het uitsluiten van 

eventuele belangenverstrengeling. Een aantal aanpassingen zullen ook van invloed zijn op de 

statuten, die komend jaar zullen worden bijgesteld.   

 

En verder 

En voorts is het bestuur bezig geweest met overleg over kinderfeestjes, een mogelijke komst van 

camperplaatsen, het bijwerken van de ANBI-status, de prijzen voor het medegebruik, complexe 

correspondentie over de gemeentebelastingen, het overstappen naar een andere internetprovider 

en het verbeteren van de website. En dit lijstje is uiteraard niet uitputtend.   
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Natuureducatie  

 

Buitenspeeldag 

Op 13 april organiseerde het NME-centrum De Ronde Venen (de Woudreus) de landelijke 

buitenspeeldag. De Ruige Hof had een spannend thema voorbereid: de ridders van het Reigersbosch. 

Helaas durfden de scholen wegens corona geen activiteiten buiten het schoolplein te ondernemen. 

Het feest ging niet door. 

Natuur-o-theek 

Voor de zomervakanties zijn we gestart met een zogenaamde Natuur-o-theek, ook in samenwerking 

met NME-centrum de Ronde Venen. In een kastje, dat aan de zijkant van het Tuinhuis is bevestigd, 

hangen A4-tjes met daarop een aardig weetje en een opdracht die kinderen met hun ouders op 

Klarenbeek kunnen uitvoeren. In principe worden er iedere maand nieuwe bladen in de Natuur-o-

theek opgehangen. Na een vlotte start is daar inmiddels meer aandacht voor nodig.  

 

Het Koolmeespad 

Op Klarenbeek wordt een klimaatpad met de naam Koolmeespad aangelegd. Door een 

projectsubsidie van provincie Utrecht in het kader van “Groen doet Goed” was het mogelijk om een 

idee van de Ruige Hof uit te laten voeren door Ineke Bams, zzp’er natuurbeleving en 

duurzaamheidseducatie. De Ruige Hof zocht contact met de Piet Mondriaanschool in Abcoude om, 

samen met kinderen van twee groepen acht, het Koolmeespad te ontwikkelen. Om dit mogelijk te 

maken heeft Ineke eerst twee lessen op school gegeven waarin samen met de kinderen werd 

nagedacht over klimaatverandering en wat je daar zelf van kunt zien of aan kunt doen. Er werden 

opdrachten verzonnen die op Klarenbeek uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens maakten de 

vrijwilligers van de Ruige Hof, Ineke, de leerkrachten en de kinderen een wandeling door Klarenbeek 
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om te beoordelen of de opdrachten daar ook echt uitgevoerd kunnen worden. In de laatste les (in 

januari 2022) werden de opdrachten die groepjes hadden bedacht, verbeterd en aangepast.  

Hoewel we dit pad voor de zomervakantie gerealiseerd wilden hebben, zorgden corona en 

familieomstandigheden ervoor dat dit niet is gelukt.  

De opdrachten zullen worden omgezet in QR-codes, die worden bevestigd op informatieborden, 

paaltjes en dergelijke. Daarna kan het pad zowel in georganiseerd verband (schoolklassen, 

groepsactiviteiten) als ook individueel door ouders met hun kinderen worden gelopen. 

Burendag 

Op verzoek van buurtbewoners uit de Maldenhof in Zuidoost is er op burendag een excursie 

gehouden door de Riethoek. Hieraan deden zowel volwassenen als kinderen mee. Zij waren allemaal 

enthousiast. 
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Samenwerking 

 

NME 

Zoals al vermeld is er samengewerkt met NME-centrum de Ronde Venen, de Woudreus, voor de 

buitenspeeldag en de projectaanvragen voor Groen doet Goed. Ook maken we gebruik van de 

informatiebladen van de Woudreus voor de natuur-o-theek. Er was eveneens contact met NME-

centrum Amsterdam waar een project voor de Riethoek is aangevraagd. Daarnaast is er overleg 

geweest over samenwerking met betrekking tot de nieuwbouw en deelname aan het kennisnetwerk 

van het NME-centrum. De Ruige Hof maakt deel uit van Buurtgroen 020, een netwerk van groene 

initiatieven in heel Amsterdam. We kunnen hier ook zelf activiteiten bekend maken en vrijwilligers 

werven en hebben dat laatste ook geprobeerd maar zonder resultaat. 

 

Scholen 

De Piet Mondriaanschool in Abcoude was samenwerkingspartner bij het Koolmeespad, zie 

natuureducatie. Ook is er contact gelegd met de Piusschool in Abcoude voor een vogelcursus en met 

de Rozemarn in Zuidoost voor het Merelpad in de Riethoek. 

Middelbare scholieren van het Altra-college en Esprit scholengemeenschap hebben meegeholpen 

met het onderhoudswerk en veldwerklessen gehouden op onze terreinen. 

 

GroenplatVorm Zuidoost 

We maken deel uit van het GroenplatVorm Zuidoost. Bij de jaarlijks georganiseerde fietstocht langs 

groenprojecten werd dit jaar de kruidentuin bezocht.  

 

Samenwerking Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost  

De samenwerking met de Gemeente Amsterdam was dit jaar intensiever dan andere jaren o in het 

licht van de nieuwbouw. Daarnaast hebben we dit jaar opnieuw twee subsidies ontvangen van 

stadsdeel Zuidoost uit het Groen in de Buurtbudget. Met een subsidie hebben we de nieuwe 

informatieborden voor Klarenbeek gefinancierd en de andere subsidie was bestemd voor het 

bijwerken van de wandelingen op de Riethoek en Klarenbeek, voor scholingskosten voor vrijwilligers 

en voor de kosten van ons erf. 

Voor wat betreft de contacten over het beheer van de terreinen was het afgelopen jaar opnieuw 

rustig en onduidelijk. Er zijn geen rechtstreekse contactpersonen en vaak lopen de contacten dan via 

de coördinator Groen in de Buurt, die op zijn beurt ook weer de juiste personen moet zien te vinden. 

Vanuit de centrale stad zijn nog steeds geen tekenen ontvangen van vorderingen op het gebied van 

een zelfbeheercontract.  
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Terreinbeheer 

 

Klarenbeek 

Eind 2020 is er veel machinaal gebaggerd zodat er langs de sloten flink wat op te ruimen viel. Dat is 

begin 2021 meteen aangepakt. De bagger is voornamelijk naar de singel gebracht. Dat depot raakt 

wat vol, maar enerzijds groeien er op die plaats niet veel bijzondere planten, anderzijds bieden de 

hopen goede, warme en veilige onderkomens voor muizen, egels, mollen en allerlei insecten.  

Tegen het eind van het jaar is er opnieuw, nu handmatig, gebaggerd in de Vergeten Sloot en de 

Kronkelsloot. De Kronkelsloot was behoorlijk verland en bij wijze van experiment is er alleen in het 

midden een doorloop gemaakt, met het oog op de ontwikkeling van mogelijke andere vegetatie. 

De verkoop van de gebundelde wilgentenen 

uit de grienden viel dit jaar wat tegen, maar 

de verkoop van de zakken essenhout – 

nieuwe bron van inkomsten – bood enig 

soelaas. Verder zijn er zijn dode bomen 

gerooid en gevaarlijk overhangende bomen 

gesnoeid of verwijderd. Veel hout is verwerkt 

in de rillen die langzamerhand hun maximale 

capaciteit bereiken maar er mooi en statig 

bijliggen. 

Zelf hebben we het hooiland gemaaid. Een 

pittige klus! Grote toeven bloeiende planten 

is de zeis bespaard gebleven: een 

toevluchtsoord voor insecten en het ziet er mooi uit. Het maaisel moet echter ergens blijven. Het 

streven is om alles op eigen terrein te verwerken dus het aantal hoefijzers dreigde uit de hand te 

lopen. Tijdens de Natuurwerkdag (begin november 2021) zijn deze hopen voor een grotendeels 

opgeruimd. Een paar mensen van de ING hielpen mee, evenals een aantal ‘’losse’’ buurtbewoners en 

zij sloten zich vervolgens als vrijwilligers bij de vrijdaggroep aan.     

Een terugkerende discussie, die ook op de najaarbeheervergadering werd gevoerd, betreft de 

hoogtestand van het water. Wilgenstobben op het Rietland zijn met de kettingzaag en met een op de 

bosmaaier bevestigde cirkelzaag verwijderd, maar dat was niet afdoende om te verhinderen dat de 

wilgenzaden kiemen. Dat kan wel door het verhogen van het waterniveau op het Rietland waardoor 

het rietmoeras daarbij zijn waterzuiveringsfunctie beter kan uitoefenen. Maar het 

Duizendguldenkruidlandje mag niet té nat zijn in verband met de bloemenpracht in de zomer.  

Er zijn dus twee verschillende waterniveaus nodig. Onmogelijk zolang de sloten met elkaar in open 

verbinding staan. De tijd drong. Daarom zijn er dammen gebouwd in de Molensloot en in de 

Rietlandsloot. Bijkomend voordeel hiervan was dat we bij de bouw van deze dammen veel maaisel 

kwijt konden, dat anders weer in een hoefijzer zou worden geborgen. In de Molensloot zijn aan 

weerszijden van de dam peilmerken (NAP) aangebracht waarop kan worden afgelezen wat het 

waterniveau is. 
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In december is begonnen met een slotenonderzoek. Hoeveel leven zit er eigenlijk (nog) in de sloten 

van Klarenbeek? Zit er vis? Hoe zit het met de micro-organismen? En is het terecht om de 

Amerikaanse rivierkreeft zo veel verwijten te maken? 

Op dezelfde beheervergadering najaar 2021 is gesproken over verbetering van de communicatie 

tussen de verschillende groepen vrijwilligers, die nu immers verspreid over de week werken. Elke 

vorm van planmatig werk moet goed worden gecommuniceerd en daar zijn afspraken over gemaakt.  

Ook zijn er mooie plattegronden van Klarenbeek en de Riethoek gemaakt: en duidelijk oriëntatiepunt 

voor het plannen van klussen en – niet onbelangrijk – het vinden van de weg er naartoe. (opnemen 

als illustratie!) 

Er zijn weer veel soorten libellen en vlinders gezien, vooral op het hooiland en bij de tuinen. Leuk was 

de waarneming van kleine vuurvlinder en koninginnenpage. Die laatste soort was nog nooit op het 

terrein gezien. Zeldzame ‘rode lijst’-planten zijn opnieuw gesignaleerd zoals teer guichelheil, Spaanse 

ruiter, kranskarwij... 

 

De Riethoek 

Op de Riethoek is een aantal keren gewerkt. Er is veel gezeisd, zowel met de hand als machinaal. Dat 

betekent dat ook hier het maaisel moet worden weggeborgen in hoefijzers.  

Ook de bosmaaier heeft zich doen horen. Wilgen zijn 

geknot. Er is een grote knotwilg  omgezaagd. De rillen 

en bergplaatsen voor takken en wilgentenen zijn 

aangevuld en vormen hier en daar mooie 

afscheidingen. Het plankenbruggetje wordt 

onderhouden. Er zijn prachtige doorkijkjes gezeisd, 

met zicht op het water. Het pitrus is bestreden en er 

is een welriekende nachtorchis ontdekt. Dat is een 

zeldzame soort die hoge eisen stelt aan zijn 

standplaats. Orchideeën doen er jaren over voordat 

ze in bloei komen. Waarschijnlijk waren de planten al 

jarenlang onopgemerkt aanwezig. 

Het inperken van de Japanse duizendknoop lijkt 

aardig gelukt, hij verschuilt zich achter een dikke wal 

van bramen en houdt zich tamelijk koest. Dat laatste 

geldt niet altijd voor wandelende honden. 

Hondenpoep opruimen leeft niet echt bij de baasjes. 

Ook zwerfvuil is een probleem op de Riethoek. Wij en 

ook anonieme passanten ruimen veel bierblikjes op 

en andere sporen van gelukkig samenzijn.  

Op de Riethoek wordt soms overnacht; ja, op de Riethoek verrijzen soms hutachtige bouwsels. Het 

hoort er bij. De Riethoek wordt ook gebruikt als achtergrond bij modereportages of voor 

kinderspeurtochten. De Riethoek heeft zijn eigen charme en die is anders dan de charme van 

Klarenbeek. 
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Tuinen  

De erftuin is flink onderhanden genomen. Nieuwe 

vrijwilligers zorgen voor aanleg en onderhoud van  een 

groente- en moestuin. Voor de bloementuin wordt 

gezorgd.  Er staat een nieuw insectenhotel dat direct 

werd betrokken door metselaars (metselbij). 

Wilde-plantentuin  

In de Wilde-plantentuin zijn in 2021 jaar geen grote 

ingrepen geweest. Wel is er een nieuw slootje 

gegraven, ten behoeve van de waterviolier. We hopen 

dat die in 2022 weer gaat bloeien. 

Medicinale kruidentuin 

In deze tuin is het afgelopen jaar heel hard gewerkt. De 

tuin lag er redelijk verwaarloosd bij, er waren te lang te 

weinig vrijwilligers bij betrokken en dan vergt het 

onderhoud te veel van te weinig mensen. Een flinke groep mensen heeft de tuin nu gerestaureerd, 

de oorspronkelijke indeling is teruggebracht: een middencirkel rond de centrale mispelboom, met 

acht omliggende cirkels.  

De middencirkel is opnieuw bestraat. Woekerende planten die er niet thuis hoorden zijn verwijderd 

en andere planten teruggebracht. De aesculaap bij de ingang is weer zichtbaar en een nieuwe poort 

biedt uitzicht op het Schapenland. De oude vijver mag verlanden (maar doet dat nog niet omdat het 

in 2021 te nat was) en een nieuwe vijver is aangelegd. De paden zijn voorzien van split: het ziet er 

mooi uit en het zorgt voor drainage.  

Er is veel werk verzet 

en de tuin is nog volop 

in ontwikkeling, maar 

planten als onze-lieve-

vrouwe-bedstro, 

welriekende 

salomonszegel, 

stinkende gouwe en 

wolfspoot zijn al aan te 

wijzen. De tuin wordt 

regelmatig bezocht 

door nieuwsgierige 

bezoekers én door de 

vrijwilligers die op het 

veld werken. Het duurt 

even maar dan heeft 

de Ruige Hof er weer 

een pareltje bij. 
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Hoge Dijkpark 

Op verzoek van Groengebied Amstelland (beheerder van de Hoge Dijk) zijn er werkzaamheden 

verricht buiten het directe terrein van de Ruige Hof. Rietkragen zijn gemaaid en er zijn doorkijkjes 

gemaakt naar het water toe. Met behulp van het maaisel is de oever versterkt en wat uitgebreid. 

Op een andere plek, rond de drie poelen, zijn wilgenstobben verwijderd en opgeruimd in het bos 

(waar we tot onze verrassing een tijdens de lockdown aangelegd “boscafé” in Caribische sfeer 

aantroffen).De voorste poel dicht bij het spoor is het meest kansrijk voor een soortenrijke vegetatie. 

Hier zijn een paar soorten uitgezaaid: geelgroene zegge, parnassia en rietorchis. We zullen zien of ze 

aan gaan slaan. Rietorchis heeft een paar jaar nodig om in bloei te komen. 

Faunapassages zijn verzorgd. Een broedhoop voor ringslangen is aangelegd. Er zijn een paar 

woekerende boompjes gerooid. Onder het treinviaduct is riet gemaaid en zijn beginnende wilgen 

verwijderd.  

Het voelt voor iedereen ‘vreemd’ om buiten het eigen terrein te werken – er is immers ‘thuis’ nog 

zoveel te doen – maar het levert een welkome financiële vergoeding op en het geeft wel degelijk 

voldoening als ook dat gebied er verzorgd bij ligt.  

 

IJsvogelhut 

Aanvankelijk waren we heel optimistisch omdat er al vroeg in het jaar ijsvogels rondvlogen. De 

strenge vorst medio februari gooide roet in het eten. In weerwil van hun naam kunnen ijsvogels 

slecht tegen ijs en kou. Bij flinke vorst zijn er nog maar weinig plaatsen waar ze kunnen vissen. 

Daarnaast zwemmen de vissen door de kou dieper in het water, waardoor de ijsvogels ze veel 

moeilijker kunnen zien en vangen. Bij te weinig vis op het menu daalt het vetgehalte van de veren, 

waardoor de ijsvogels tijdens het duiken te nat worden en daardoor eerder kans hebben dood te 

gaan van de kou.  

Tijdens die vorstperiode is voor de 

ijsvogelhut een wak uitgehakt, maar 

dat mocht niet baten. Niet alleen bij 

de Ruige Hof maar in héél 

Nederland zijn overigens veel 

ijsvogels gesneuveld. Even hadden 

we nog de stille hoop dat ze 

misschien tijdelijk naar elders waren 

vertrokken. Maar het bleef stil. Héél 

stil en ook héél lang héél stil. 

Pas maanden later, in juli, werd voor 

het eerst weer duidelijk een 

ijsvogelgeluid gehoord. En in 

augustus werd er eindelijk weer een 

mannetje waargenomen voor de 

hut. Waarschijnlijk was dit een jonge ijsvogel die op zoek was naar een nieuw territorium. Nou, jong 

geluk is meer dan welkom! 
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Leden en vrijwilligers 

 

Vrijwilligers 

Evenals in coronajaar 2020 hebben we in 2021 in groepen verdeeld over de week gewerkt om de 

anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Dat bevalt goed! Kleinere, overzichtelijke groepen 

met per groep vaak voorkeur voor bepaalde klussen maakt dat Klarenbeek en de Riethoek er 

bijzonder fraai bijliggen. Gelukkig is buiten werken in de natuur een prima soort coronaproof-

vrijwilligerswerk! 

Ook niet-buitenwerk, zoals besturen, moest aan de geldende regels voldoen en dus hebben we 

gezoomd en, waar nodig, in twee- of drietallen overleg gehad. 

We hebben afscheid genomen van een aantal 

tuinvrijwilligers, maar gelukkig zijn er andere 

mensen bijgekomen om de klussen te klaren, 

waaronder een paar vrijwilligers van het 

eerste uur. Aan maar liefst 59 vrijwilligers 

konden we een cadeautje uitdelen aan het 

einde van het jaar! En zelfs een feestje zat er 

deze zomer in, nog net op tijd voor de 

maatregelen alweer aangescherpt werden. 

Hulde aan iedereen die het mogelijk heeft 

gemaakt om terreinen, tuinen en organisatie 

zo goed draaiende te houden.    

 

Leden en contributie 

Op 31 december 2021 hadden we 441 gewone leden en drie bedrijfsleden. Dat zijn 23 leden meer 

dan in 2020. In het totaal hebben zich 32 nieuwe leden aangemeld en zegden 9 leden hun 

lidmaatschap op. Voor het opzeggen werden diverse redenen opgegeven zoals ziekte verhuizing, 

overlijden, stoppen als vrijwilliger, minder financiële ruimte. Ook dit jaar is het ledenaantal hiermee 

licht gegroeid, we benaderen de 450! 

De contributiebetalingen verliepen dit jaar beter. Er zijn nog maar enkele leden die niet betaald 

hebben en dat is prettig want dat scheelt heel veel extra werk. Inmiddels betalen 17 leden 

automatisch, hebben 69 leden een incassomachtiging afgegeven en maken 378 leden hun contributie 

over na een contributieverzoek van de Vereniging. 

Giften, ook dit jaar zijn er weer giften en hogere contributies dan de minimale 15 euro op onze 

rekening gestort. Hiervoor bedanken we deze gulle gevers.   



 

 
Natuurvereniging de Ruige Hof – Jaarverslag 2021  15 
 
 

Financieel jaarverslag  

 

 

 

RESULTATENREKENING 2021

Omschrijving Begroting Resultaat

Verlies Winst Verlies Winst

Personeelskosten 14.950 15.207

Huisvestingskosten 5.400 5.883

Terreinkosten en vrijwilligers 2.600 7.683

Bureaukosten 3.500 2.295

Activiteitskosten 3.000 550

Contributies & Donaties 13.000 14.563

Projectsubsidies 11.200 19.334

Opbrengsten  exploitatie 4.650 2.922

Opbrengsten activiteiten 650 40

Diverse inkomsten 5 0

Eindresultaat /winst 55 5.241

29.505 29.505 36.858 36.858

BALANS 2020 - 2021

ultimo2020 ultimo 2021 ultimo2020 ultimo 2021

Omschrijving Activa Activa Passiva Passiva

Accommodatie 500 500

Kas 5 8

Betaalrekening ING 1.918 7.513

ASN ideaal 18.167 19.367

IJsvogelhutrekening  ING 4.938 3.941

Eigen Vermogen / Algemene Reserve 12.013 9.307

Saldo W+V * -2.806 5.241

Voorziening Huisvesting 5.489 6.050

Voorziening Personeel 10.731 10.731

25.528 31.329 25.428 31.329

Saldo W+V * wordt toegevoegd aan eigen vermogen / algemene reserve
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Colofon de Ruige Hof  

  

Samenstelling van het bestuur  
Walter Swaans (voorzitter) 
Margriet Koomen (secretaris) 
Bert Meester (penningmeester) 
Jetske van den Bijtel (algemeen bestuur) 
Annemarie Wijnmaalen (algemeen bestuur) 
Bart  Vreeken (adviseur van het bestuur) 

 
Coördinatie 

Linda Theunissen 
  
Bezoekadres 

Natuurvereniging de Ruige Hof 
Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam 

  
Telefoon 0294-285021 
Mail  info@deruigehof.nl 
Website www.deruigehof.nl 
Bank   NL34 INGB0002680973 
RSIN  8054.05.409 
 
Gebruik Tuinhuis 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met info@deruigehof.nl 
  
Contributiebetaling 2021 
Heeft u uw contributie voor 2021 betaald? Zo ja, heel hartelijk dank!  
Zo nee – wilt u dat dan alsnog doen? 
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. 
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