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                                            Het gaat weer goed met de kikkers, en dat weten de reigers ook! 

 
Stichting Natuurtuin Slatuinen 
Adres: Slatuinenweg 45 

 1057 KB Amsterdam 
Telefoon: 020 – 4124361 
E-mail: slatuinen@tiscali.nl 
Website: www.natuurtuin-slatuinen.nl 
Facebook: https://facebook.com/Slatuinen 
K.v.K. no.: 41216978 
ING rekening: NL18INGB0007703824 
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NATUURLITERAIRE OBSERVATIES 

 

Zoo gaan ook wij de lente door, 
met blijdschap, 

als de winter wijkt, 
met diepe ontroering, 

wanneer al het schoone leven 
zich aan ons openbaart, 

met vreugd en vertrouwen, 
als de teere bloesem 

overgaat 
tot forschen bloeien en ontwikkeling, 

als de pracht der rozen 
den zomer binnenleidt 

 
Jac. P. Thijsee, in de lente van 1906, geïnspireerd door het gezang van de boompieper  
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VOORWOORD 

U heeft het jaarverslag van de Stichting Natuurtuin Slatuinen in handen: het 
verslag waarin we terugkijken naar onze natuur- en natuureducatieve 
activiteiten van het jaar 2016, die we dankzij financieringen van Stadsdeel 
West gestalte hebben kunnen geven.                                                          

De Stichting Natuurtuin Slatuinen stelt zich ten doel de ontwikkeling van de 
natuur en van op de natuur gerichte activiteiten te stimuleren alsmede de 
sociale cohesie van haar woonomgeving te bevorderen. We hopen aan de 
hand van dit jaarverslag u een blik te verschaffen op deze activiteiten ter 
bevordering van een groen, sociaal, levendig en (natuur) educatiegericht 
stadsdeel. 

De natuurwaarde van de Slatuinen is hoog: als toonbeeld van biodiversiteit 
en zeldzame planten, als ecologisch ‘stepping stone’ voor vogels en als 
groene oase in een stadse steenwoestijn; de aandachtspunten uit de Agenda 
Groen 2015 – 2018 waardig. 

Een belangrijk aandachtspunt zijn de reguliere openingstijden. Vanaf april is 
de tuin naast de donderdagen en de eerste zondagenmiddagen van de 
maand ook op de derde zondagmiddagen van de maand opengesteld. We 
streven naar openstelling op alle zondagmiddagen per 1 april 2017.   

Verder blijft een belangrijke aspect de meerwaarde die de tuin ontleent aan 
de onlosmakelijk met de tuin verbonden natuureducatie. Professioneel 
beheer van de tuin en navenante begeleiding van de vrijwilligers is daartoe 
een noodzakelijke voorwaarde. Het gaat om maar liefst 600 tot 700 kinderen 
die (sinds 2006) elk jaar de tuin, het ideale en groenste klaslokaal, vol 
verwachting en nieuwsgierig bezoeken. De educatieve en sociale cohesie 
functie die daarbij van de tuin uitgaat voor de zich op loopafstand bevindende 
scholen is onmiskenbaar. Het zijn vervolgens de kinderen die hun ouders 
tijdens de openingstijden meenemen, waaronder kinderen van ouders met 
een migrantenachtergrond.      

We hopen dat de tuin voor u een plek blijft waaraan u ook voor de komende 
jaren weer veel plezier kunt beleven.  

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Stichting Natuurtuin Slatuinen.    

Louis Stuster, voorzitter  
 
Jack Horio, penningmeester 
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BEHEER VAN DE TUIN 

Wat is een natuurtuin? 

Wij  verstaan onder een natuurtuin een tuin waarin de natuur gedeeltelijk haar 
gang kan gaan. De nadruk ligt op spontane ontwikkeling. Door middel van 
beheer wordt er gestuurd in de ontwikkeling. Het gebruik van bomen en 
kruiden is voornamelijk inheems.  

Belangrijke doelstellingen zijn: 

 Ontwikkelen en handhaven van soortenrijkdom van inheemse planten.  

 Ontwikkelen en handhaven van variaties in milieutypes. 

 Het realiseren van milieutypen waar binnen natuurlijke processen 
zorgen voor soortenrijkdom. 

 Het bieden van rust, foerageer -en broedplaatsen voor dieren 
(zoogdieren, vogels insecten en amfibieën). 

 

 
                       Paden ophogen met zandcement, turf, zand. Ideale substantie! 
     

Een 'verborgen paradijsje' gerund door vrijwilligers 

Een 'verborgen paradijsje' wordt het wel genoemd: Natuurtuin 'De Slatuinen'. 
Naast grote bonte spechten, esdoorns en dolle kervel vinden midden in het 
stadsdeel De Baarsjes nog talloze andere soorten bloemen, planten, vogels 
en kleine zoogdieren hier een rustige plek. Een bijzondere plek, die ook op 
een bijzondere manier wordt beheerd, namelijk door bewoners uit de buurt.    
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Naast vijf ‘niet-groene’ vrijwilligers die allerlei werkzaamheden ‘rondom de 
tuin’ verrichten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van reparaties aan het 
SlatuinhuiS en het voeren van de administratie, zijn er zeven ‘groene’ 
vrijwilligers die in wisselende samenstelling zich voornamelijk op het 
tuinbeheer en -onderhoud toeleggen.      

Spil in dit geheel is de beheerder, de deeltijd-betaalde kracht, wiens focus 
uiteraard op de tuin zelf ligt en onder wiens deskundigheid de ‘groene’ 
vrijwilligers de tuin onderhouden:    

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aantal tuinwerkdagen ‘groene’ vrijwilligers:   72 
Aantal vrijwilligers gemiddelde per tuinwerkdag:    3 
Aantal gemiddelde werkuren per tuinwerkdag:     4 
Totaal aantal ‘groene’ vrijwilligers:         7  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nadere informatie over het beheer 
 
De te onderscheiden terreintypes zijn: bos, waterpartijen, hooiland en 
muurbegroeiingen. De basisprincipes waar we ons aan houden zijn: 

 Het streven naar verschraling. Door vermindering van de 
voedselrijkdom lopen de grassen minder sterk uit en vormen ze een 
minder dichte zode en neemt het aantal bloemsoorten toe.  

 Het voorkomen  van bodembeschadiging en verdichting. 

 Het volgen van de ontwikkelingen. 

 Afzien van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 

 Het realiseren van variaties in milieutypen waarbinnen natuurlijke 
processen zorgen voor soortenrijkdom. 

 De soortensamenstelling wordt bepaald door de milieufactoren ter 
plekke en onderlinge concurrentie. 

 
Het beheer bestond uit: 

 Wieden van ongewenste planten 

 Snoeien van de bomen en struiken 

 Het onderhouden van de houtwallen 

 Het planten van nieuwe wilde planten en bollen 

 Onderhoud van de paden en de bruggen 
 
Het beheer van het bos is gericht op vergroten van structuurvariatie, 
scheppen van mogelijkheden voor ontwikkeling van de kruidlaag. In de loop 
van de afgelopen vijftien jaar zijn de bomen steeds groter en hoger geworden, 
waardoor het bos op sommige plekken te donker wordt en inheemse planten 
die er vroeger zijn ingebracht niet langer stand houden in het inmiddels sterk 
veranderde milieu. Om de ontwikkeling van flora kansen te bieden moet er 
dus zeer regelmatig gesnoeid worden.    
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NATUUREDUCATIE IN DE TUIN 

Doelgroep.  
 
Het natuureducatie project in het kader van NME (Natuur- en Milieueducatie) 
wordt georganiseerd ten behoeve van de groepen 1 t/m 6 in het primair 
onderwijs in Stadsdeel West. Gemiddeld per jaar worden er 35 natuurlessen 
gegeven aan 700 schoolkinderen. Het streven is om het aantal lessen te 
verhogen naar 45 per jaar. 
 
Doel.  
 
Het doel van het natuureducatie project van de Stichting Natuurtuin Slatuinen 
is bij leerlingen een ontwikkeling op gang te brengen naar zorg, respect en 
liefde voor de natuur. Het project is er op gericht dat leerlingen zich thuis 
voelen, een persoonlijke band krijgen en daardoor zorgvuldiger omgaan met 
de natuur.  
Het gaat met ander woorden om een natuurbelevingsproject. Kinderen in de 
stad komen nauwelijks in aanraking met de natuur. Sommige kinderen zijn er 
zelfs bang voor (angst voor beestjes, modder, etc.) Met deze les geven wij de 
kinderen de mogelijkheid om op een veilige en speelse manier de natuur te 
ontdekken en er vertrouwd mee te raken.   
 
Kerndoelen.  
 
De kerndoelen primair onderwijs / SLO (nationale expertisecentrum 
leerplanontwikkeling) , oriëntatie op jezelf en de wereld, zijn:  

● kerndoel 39: de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu 
● kerndoel 40: de leerlingenleren in de eigen omgeving veel 

voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren 
hoe ze functioneren in hun leefomgeving) 

● kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 
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Betrokken scholen in 2016.  
 

In 2016 deden de volgende scholen mee: De Roos, De As-siddieq, Admiraal 
de Ruyterschool, de Vissersschool, de Joop Westerweelschool, El Kadisia, 
De Vlinderboom en de Kinkerbuurtschool.  Tezamen namen ze 42 lessen af, 
goed voor zeker meer dan 800 kinderen die het groenste klaslokaal van de 
Baarsjes bezochten.   
 
Lesaanbod.  
 
Groep 1 t/m 6 volgen het volgende lesprogramma  

● Lentefeest!: groep 1/2 
● Zomerfeest!: groep 1/2 
● Herfstfeest!: groep 1/2 
● De geheimen van de verborgen Kikkertuin Lente/Zomer: groep 3 
● De geheimen van de verborgen Kikkertuin Herfst: groep 3 
● Seizoensontdekkingstocht Lente/Zomer in de verborgen 

Kikkertuin:groep 4 
● seizoensontdekkingstocht Herfst in de verborgen Kikkertuin – groep 4 
● Het geheim van de bloem en haar bezoekers Lente/Zomer – groep 5/6 
● Herfstles: “Wie ruimt al die afgevallen bladeren op?” – groep 5/6 
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BUURTFUNCTIE VAN DE TUIN 
 

Bezoekers van de tuin  

Elk jaar wordt de tuin bezocht door buurtbewoners, fotografen, kunstenaars, 
rustzoekers, (school) kinderen, peuters van de buitenschoolse opvang, (ex-) 
buurtgenoten, biologen en collega-(natuurtuin) beheerders. 

De natuurtuin is open   

 Elke eerste en derde zondag van de maand 

 Oktober tot en met maart: elke donderdag van 10 tot 16 uur 

 April tot en met september: elke donderdag van 9 tot 15 uur 
  

 Op openingstijden jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 

Aantal bezoekers 
per maand 

71 26 51 97 126 150 66 152 263 147 80 28 1257 

               

waarvan totaal op 
donderdagen 

38 12 18 43 106 80 57 92 103 75 36 12 672 

waarvan op de 1e 
plus 3e  zondag van 

de maand 
33 14 33 54 20 70 9 60 160 72 44 16 585 

 
 

 
Rondleidingen in de tuin  
 
 

 
Groep bezoekers tijdens het evenement 55+ tour De Baarsjes 
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In de tuin zijn rondleidingen gegeven aan: 

 De Tour, centrum voor Participatie en Ontmoeting, maandag 13 juni. 

 Nederlandse taalcursisten van ROC Amsterdam, dinsdag 12 juli. 

 Een groep privépersonen (verjaarspartijtje), zaterdag 23 juli. 

 Een groep privépersonen, donderdag 11 augustus. 

 BSO Natuurfontein, d.w.z. de Slatuinen heeft in de herfst samen met 
hen een natuurprogramma uitgevoerd in de natuurtuin, waarbij 20 
kinderen een rondleiding door de tuin kregen. 

 Het evenement 55+ tour De Baarsjes, woensdag 16 november. Zo’n 
acht groepen van gemiddeld 6 personen werden door de tuin 
rondgeleid. Het was een zeer aangename en geslaagde dag. 

 
 
Het Natuurtuin Slatuinen nazomerfeest 
 
Op zondag 25 september vond op initiatief van een aantal buurtbewoners het 
Natuurtuin Slatuinen nazomerfeest plaats. De herfst was dus eigenlijk al 
begonnen, maar de  weergoden waren ons zeer goed gezind: zondag 25 
september was de afsluitende dag van een hele serie uitzonderlijk mooie, 
soms zelfs tropisch aandoende septemberdagen. En de regen, die zich aan 
het eind van de dag vanuit Zeeland over het land zou verspreiden, diende 
zich pas op het laatste moment op mild druppelende wijze aan.  
 
Al wandelend kon men genieten van de tuin, een drankje en de muziek en 
zang van de gelegenheidsformatie ‘The Self Gardeners’.  Door de intieme 
sfeer die de tuin biedt komen bewoners die elkaar (nog) niet (zo goed) 
kennen gemakkelijk met elkaar in gesprek. Tegen het vallen van de avond 
werd er een maaltijd geserveerd. Inmiddels verkreeg de tuin bij het vallen van 
de duisternis door de verlichte hanglampjes een sprookjesachtige aanblik. 
 
 

 
                        Drukte bij het afhaalpunt voor een maaltijd 

 
Kas Keerweer was ook open, waar onder andere een kruidenverkoop uit de 
kruidenwerktuin de ‘Hoe-Hoeve’ werd gehouden.   
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Ook deze keer waren er (via-via) weer de nodige mensen die voor de eerste 
keer met de tuin kennismaakten en door de kleine oase in de stad waren 
verrast. Er werd regelmatig gevraagd naar het ontstaan van de tuin en hoe 
het onderhoud werd gedaan. 
De kinderen hebben onder begeleiding van een vrijwilliger bodemdiertjes, 
zoals pissebedden en duizendpoten gezocht. Met behulp van loeppotjes 
hebben ze de beestjes gevangen en onderzocht, die daarna de weer veilig en 
gezond naar hun natuurlijke omgeving werden teruggebracht. Een andere 
activiteit was dat de kinderen natuurlijke materialen gingen zoeken en 
daarvan kunstwerken maakten. 
 

 
Kinderen aan de slag met loeppotjes en natuurlijke materialen 

 

Al met al was het een zeer aangenaam en geslaagd feest voor de 
buurtbewoners van de Slatuinen en aanverwante genodigden. Met dank aan 
de buurtbewoners die het initiatief namen, en met dank aan ABC Alliantie die 
het initiatief financieel ondersteunde. 
 

Buurtproject met de ‘Meidoorn Stichting’ 
 

Vanaf dinsdag 30 augustus tot en met dinsdag 25 oktober is de Slatuinen een 
buurtproject aangegaan met TSA De Meidoorn,  een door ouders van de 
Meidoorn school gerunde stichting. Het betreft een tussenschoolse activiteit 
van ca. 1,5 uur, verzorgd door de twee docentes natuureducatie en hebben 
uit de aard der zaak een educatief-groen karakter. De Slatuinen schiet er wel 
bij in vanwege de materiaalkosten. En de vergoeding voor de leraressen is 
zeer gering, slechts  € 20 per les per docente. Wel past het goed bij de 
doelstellingen van de stichting: zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten 
komen met de natuur.        

Natuursafari in de tuin met Partou kinderopvang 

De overburen van Partou kinderopvang zijn gemiddeld één keer per maand 
langsgekomen voor een natuursafari in de tuin.  
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. HET JAAR IN CIJFERS 2016 

BEGROTING REALISATIE

Personeelskosten

Salariskosten en loonheffingen 14775 14685

Premies verzuimverzekering en WGA 625 663

Overige 100 12

Subtotaal 15500 15360

Huisvestingskosten

Water en energie 1100 1073

Materiaal-en schoonmaakkosten 120 84

Inboedel, buitenmeubilair en onderhoud 100 77

Herinrichting Slatuinhuis 0 601

Subtotaal 1320 1835

Tuinonderhoudskosten

Planten, struiken, bollen en zaden 450 91

Gereedschap, kleding en materiaal 300 0

Zand, grind, erfafscheidingen e.d. 300 67

Boomverzorging (inhuur) 1500 1482

Subtotaal 2550 1640

Stichtingseigen kantoorkosten

Telefoon 380 386

Kantinekosten (koff ie, thee, fris e.d.) 85 42

Kantoorartikelen (envelopen, briefpapier) 64 34

Inktkassetten (voor nieuw sbrief e.d.) 648 0

Overig drukw erk en verzendkosten 65 243

Abbos, boeken, giften, betalingsverkeer 153 195

Subtotaal 1395 899

ICT

Computerw are, printer 0 35

Kosten beheer (E-mail verkeer, internet) 260 237

Subtotaal 260 272

Slatuinen: tuinfeesten 100 1067

Subtotaal 100 1067

Verzekeringen en locale heffingen 325 460

Subtotaal 325 460

Overige kosten

Vrijw illigerstoelage en diversen 750 789

Subtotaal 750 789

TOTAAL UITGAVEN BEHEER EN BUURT 22200 22322

Subsidie tuinbeheer 19350 19350

Donaties, rondleidingen, fooienpot 1150 1225

Buurtbudget (voor nazomerfeest) 0 700

Rente en overige inkomsten 250 270

TOTAAL INKOMSTEN BEHEER EN BUURT 20750 21545

-1450 -777

UITGAVEN Natuureducatie 6370 6370

TSA Meidoorn: tussenschoolse opvang 600

INKOMSTEN Natuureducatie 6370 6370

TSA Meidoorn: tussenschoolse opvang 600

0 0

-1450 -777

Inventaris Inventaris: afschrijvingen naar activa 37

Res. Slatuinhuis Herinrichting Slatuinhuis naar passiva 601

-138

RESULTAAT TUINBEHEER EN BUURTFUNCTIE

INKOMSTEN

TUINBEHEER EN BUURTFUNCTIE 2016

TTL RESULTAAT: KOSTEN/OPBRENGSTEN (aansluiting eigen vermogen)

RESULTAAT NATUUREDUCATIE

TTL RESULTAAT: UITG./INK. (aansluiting liquiditeit) 

UITGAVEN

NATUUREDUCATIE (en tussenschoolse opvang)
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Balans

Eindbalans 2015

Activa Passiva 

Inventaris 1316 Eigen vermogen 1686

Liquide middelen 8796

Restant natuureducatie 2013 0

Restant natuureducatie 2014 0

Reservering Slatuinhuis 802

Reservering onvoorzien (calamiteit) 3000

Reservering personeel 4625

Totaal 10112 10112

Eindbalans 2016

Activa Passiva 

Inventaris 1353 Eigen vermogen 1547

Liquide middelen 8019 Reservering Slatuinhuis 201

Reservering onvoorzien (calamiteit) 3000

Reservering personeel 4625

Totaal 9372 9372  

.   
 Het totale gebudgetteerde resultaat uitgaven / inkomsten is minus EUR 
1.450. Het gerealiseerde resultaat uitgaven / inkomsten is minus EUR 777. Er 
is over het hele jaar genomen dus EUR 673 meer uitgegeven dan dat er 
binnenkwam. Dit komt voor het belangrijkste deel voor rekening van de post 
Huisvestingskosten.  
 
In deze post Huisvestingskosten zit een sub post Herinrichting Slatuinhuis van 
EUR 601. Dit geldt is betrokken uit de voorziening Reservering Slatuinhuis uit 
de balans, nog over van een bedrag dat ooit specifiek en eenmalig ten 
behoeve van herinrichting van het nieuwe gebouw door het stadsdeel aan de 
Slatuinen is overgemaakt. Dit bedrag valt nu dus uit balans de vrij, waardoor 
het totale resultaat kosten / opbrengsten (naast een klein bedrag 
voortkomend uit een apart bijgehouden inventarislijstje) leidt tot een minus 
EUR 138, aldus aansluitend op het eigen vermogen. De financiële situatie van 
de Slatuinen is dus in wezen gelijk gebleven aan die van vorig jaar. 
 
Aan de post Slatuinen: tuinfeesten is opmerkelijk meer uitgegeven dan 
oorspronkelijk begroot. Dat is bewust. Er is besloten om een flink 
nazomerfeest voor de buurt te organiseren, hetgeen mogelijk was doordat 
buurtgenoten zich voor het tuinfeest inzettend een bijdrage van EUR 700 uit 
het buurtbudget konden ontvangen (via de Slatuinen geadministreerd: zie 
onder Tuinbeheer en buurtfunctie onder Inkomsten).         
 

*** 


