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Níria Ivorra is een van de vrijwilligers
die wekelijks te vinden is in de
Amsterdamse Natuurtuin'slatuinen'.
Verborgen tussen vier huizenblokken
ligt een paradijs van zo'n 3000 m2.

BiizondeÍheden

Oppervlakte Ongeveer 3000 m:

Adres S aU nenweq 45 Amslerdam

Geopend ledeíe dó.derdaO

(9 r7 !u.)en eerete zon.lag

van cle maan.r (r3 r6 u!r)

Exlrà l]et S a1!.hu s' kar a s es

en expostietu mte worde. gebr!kr

'Dit terrein kreeg op initiatief van
buurtbewoners in l99l zljn bestemming'
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'De buurtbewoners doen het
beheer zelf.Daardoor is de
betrokkenheid groot'

vriiwilligstèÍ omdat van huis uit ben
ili biotose. Na de Aeboortc van miin zoon
wilde ik meer betekenenvoor de buurt,
Samenmet drie buurv.ouiven richtre ik
een groenSroep op. De Slatuinen kwamcn
op mijnpad door ccnadverteniie vaarin
vriju illigeG lrerdcn sezocht.Ik bekeck
de site en zag ccn bijzondere tuin nct
veel beschernde en zeldzame plantcn. Ik
helde, mó.ht lansskomen en was meteen

Voorgeschièdenis wie ovcr de

slatuilcnives in sladsdeel De Baanies
loopr, hccft se€n idee dàt crachter de

donkcrgroene poort lan rumn€r 45 een
paÉdijsje schuilsaàr. Hct is een soort

bi,nentuin tussen d. achtertuinen van de

om*oners van ricr straten. In de eerste

decennia var devo.ige eeurv ivas hct cen
wilhelmina-parkje: st€delijk groen,

aangele8d w.ar dat weinig ivas. Daarna
*rerd desrónd ruim s0 Èar verpacht aan

Lvekersfamilie Hendriksen. Vànaf beBin

Èren 80 nakte de kwekerij in o,bruik:
bomen cn struiken groeidcn uit tot een

weeldcriA€ {,ildernh. In 1986 tapte de
genccrte 39 bomen, naar er was Seen
bcstcmnin8plar. Hct tcrrenr kreeg op

initiatief van buurtbcwon€rs in 1991 ecn
nieuwe bestemning: eeD natuurruin met
ccn so.iale en rducatieve lunctie.Ic!
van de oniverpcre *as losé Kennis, zij
bedacht de vijver een moerasachrige

sebied, hct bossedeelre, depaden, de

houtsàllen, strpelmuurrjcs en het

Biizonderheden Dc buurtbewoneB
doenhet beheer zell Da,rdoor is de

betrokkenheid groot en dat heett wec.
ccn positietefirct op Àet onderling.
coltacr. Ook dcmanierrvaarop wc dat

doen is bljzónder: de natuur naszoveel
mo8eliik haa. sans saan. Dit ccolosische
beheer lcidt tot een enormc
soorten.ijkdon. wel proberen we
een bectje te sturen, omdatbeplalde
plantcn dominant zijn. ooievaa6bek
bljroorbeeld kan daslook toraal
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Zeldzame sóorten "\\ic hebber
ecn paar!lanten dic bor,Disch

s.zicD ers tijzondcr zijn, ofteiel
dic op de rod.lijs raan. zoats
dodemansvingcr, Sele monnikskxp,

Bevlel«c rictor.his. !n goudvcil,

d!l i. dc tselgische ArdcnncD
hnss.n,Èrrjes srocit, narr nr

N.dcrland zeldzr.m is. onrdàt de

tuin net 3ls dc shtuiN,eS ren

opzi.hte vu dc stad llger llgr Íop
polderteil, 1,60 n.rer lsger J.n
de onrinAcn,lo Íraren). ontÍ!at
knelir!tcr. Da ,lo.r geJiti h.r
goudr.il bij ons garelJis. Do.r
die hse Liggnrgbes.eden re ook
leel randachr rlr een Eocd.

Aantal vriiwilligers , Tniat t
r.n rvic viifelke dondcrdaS in,le
rlin \!crkor. Bijdat srocpj. h.or
ik. \\:c pirnt€n, $icdcn cn
snoci.n, ir1)liltclijkran vat e.
oF lat Drorrent nodiS is."

werkzàamheden wie iva( doct
bckijken $e m.t bcheerder
Maijke Kooiinin. sos'ieso is cr
ccn beheer!là!, dit gericht is oÈ

hct in st,nd hondcn un
vcrschill€nd. biotopen. De

knonlilsen noctcn om het jaar

g.knot rudcn, de sloor hoct
EebaBgerd .nzo!ooÍ, Sons mo€r
de vijver *orden schoonscmarkt,
olnoct cr blad v3n hct sras
geharkt sorden. Als dc srond te

v.edsclrijk *ordt (door

vÈ.cohpost.erde alial), steken

brandnetcls de kop op. Al het
snoei.f!al Nordt hcrscbruikt,
bljvoorbceld voor houtq!llen.
Dàar kuDne! s.hinDreh, nosscn
cn paddenstoclcnBr.eien. Ook is

het een go.dc §oontl.ats voor

Taakv€rdelina "Drt is

alàank€lijk van lvat ic leuk vindt
om te doen. Pictcr NieuNkanp,
een van d. $ichters, is er icdcrc
dond.rdag. Hijis een wandclcnde

plintenec)cloFcdi.. Pieter
vcrzorgt de cscls, oDderhoudt Ict
Sereedschap.n is ieders sreun cn

roe!erla.t. Al is hiiin de 80. Hij
heelL ook dc bruggen in de trin
gen.akt cn het hele SlatuinhuG
ops.kmpt zeltboud ik ran
sno.ien en (bollcn) planten. ook
doe ik s'rt kanrooNcrk."

Lèukste werk H.t all€deukst
blijft mer nijr hind€n bezis ziin
E. ik heb dc atsciopen vijljàxr
zo!,"elgelccrd. Over war llaftcn
nodiS hcbbcn, ov€r vog.ls.li.t G

splnncnd oDr de natuur op dc
ro.t tc volgen. De tuin is clk
s.izocn, iedÈrj3ar ànd.B NÍiin
zoon, nu tÈn ja!r. 8atrt
rcsclmatiE mee, Dar bcstudeerr
hij d. kikkers, rv.rcrsalimande.s,
bontc spe.hten en roodborstjes.
llij is een bioloos in dc d.p odze

Educatieve fun.tie sinds kort
geelik sàmcn met Nlarijkc ook
n,tu!rlcs oF basisschol.n, als

n,schoolsc xdn,itÈir. Dat sh t
nooi arn bij de educaticvc
tunctie van d. shtuincn. Vanal

t!inlotosraaa rie rmaal pcr jarr
aot(ts, om de nat!urlijkc
ontlvikkelinB in b..1d rc brengen.

Ook zijr alle ril.ntcn in krarÍ
scbracht. Da!rnaast ivorden
rcgclnatig schoolcrcuries en

andcre,ctiviteitcn ge.rganisecrd',

Tip'wil ie icts v.^vijde.en,
kniF let du aí in phcrs ran uit
de srrdc tc r.ckken. 

^ls 
jc trckr,

dm kont cr re€l zuuatofbij de

8iond, §iardoor hct rc.dsehijk
lordt.n bixndnctcls hun k,ns

OÍtd€kken Dc opennrgsriid.n
zijn in leÍbxnd met de

ksetsb!àrhcid van de ruin
b,.terkt. Ilaar i€dereen is

n'elkon in de slaruincn.
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