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12 juni TuinKunst en Open Parkdag 
op honderdjarig Ons Buiten 
 
 
Zondag 12 juni is het van 11:00 tot 16:00 uur weer TuinKunst: de Open Parkdag van 
volkstuinpark Ons Buiten Amsterdam. Dit jaar met een feestelijk en uitgebreid programma om het 100-
jarig bestaan van het park te vieren. Er is onder andere een kunstmarkt met 45 kramen, wandelingen 
met deskundige natuurgidsen, een kindervrijmarkt en een optreden van Karin Bloemen. Ons Buiten 
toont zich 12 juni extra gastvrij naar alle Amsterdammers en laat iedereen kennis maken met de 
prachtige siertuinen, de groene longen van de stad en met de unieke Amsterdamse sfeer op dit stukje 
Oeverlanden. 
 

Beknopt programma 
• Op de gevarieerde kunstmarkt exposeren professionals en amateurs met schilderijen, foto’s, 

beelden, sieraden, knipselkunst en handwerken. Ook zijn er enkele kramen met ambachtelijke 
producten zoals honing uit de eigen imkerij van het park. 

• Om 14:00 uur een optreden van Karin Bloemen. 

• Foto-expositie met 100 unieke portretten van tuinders. 

• Op verschillende tijden zijn er rondleidingen door deskundige natuurgidsen langs onder 
andere de tuinen en de majestueuze bomen op het park. Of maak zelf een wandeling met 
behulp van onze nieuwe wandelroute. 

• Opening van de Wolkentuin. Een door kunstenaar Elspeth Diederix ingericht deel van de 
wandeltuin met veel aandacht voor natuurlijk tuinieren.  

• Doorlopende vertoning van de documentaire ‘Boom in Amsterdam’ van Agnes de Ruiter 
(Grote Zaal, kantine). 

• Een hopelijk zonnig terras voor een hapje en een drankje tot 16 uur. 
 

Voor de kinderen 
• Vrije deelname aan de kindervrijmarkt op het middenveld (geen commercie). 

• Een minitreintje rijdt doorlopend over het terrein. 
 

Ons Buiten Amsterdam: van volkstuincomplex naar stadstuinpark 
 
Tuinpark Ons Buiten begon in 1922 als volkstuincomplex aan het Slatuinenpad en verhuisde in 1927 
naar de huidige locatie aan de Riekerweg bij de Nieuwe Meer. Daar veranderde het complex met 
voornamelijk nuts- en moestuinen tot een park met 450 sier- en verblijfstuinen. Ons Buiten heeft al 
een aantal jaren het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met het maximale aantal van vier 
sterren. Het park heeft een grote biodiversiteit aan bijzondere planten, (oude) bomen, vogels en 
zoogdieren. 
 
Bij het 100-jarig jubileum kijkt het park met trots naar al die mensen die het volkstuincomplex hebben 
gemaakt tot wat het nu is. En op de duizenden uren schoffelen, verbouwen, herstellen, vergaderen en 
vooral genieten van het bijzonere stukje groen aan de rand van de stad. Het jubileum is ook het 
startpunt voor de volgende 100 jaar waarin het park zich steeds meer openstelt voor omwonende 
Amsterdammers en bezoekers van het Oeverlandengebied. Want: Ons Buiten is Ieders Buiten. 
 

Ons Buiten is samen met 28 andere tuinparken in Amsterdam verenigd in de Bond van Volkstuinders.  

 

 
Praktische informatie  
Zondag 12 juni van 11:00 tot 16.00 uur 
Entree en parkeren zijn gratis.  
Adres: Tuinpark Ons Buiten, Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam 

www.Ons-buiten.nl/100-jaar 

https://www.bondvanvolkstuinders.nl/
https://ons-buiten.nl/100-jaar/

