Bijkletsen op de buurtmoestuin
“Welke vond ze mooi? Wat waren haar lievelingsbloemen?” Een tuinder van Buurtmoestuin Assen
Oo(g)st speurt met een jongen tussen de vakjes snijbloemen. Hij had haar bedeesd gevraagd of hij
wat bloemen mocht plukken voor zijn oma. Die was net overleden en hield erg van bloemen. Samen
wordt er een mooi boeket bij elkaar geplukt. Blij verrast weer naar huis….
De hele week zijn er wel tuinders te vinden op de buurtmoestuin aan de Bremstraat in Assen Oost. In
andere buurtmoestuinen wordt met een gemeenschappelijk teeltplan gewerkt, met één of meer vaste
werkmomenten. Hier hebben de tuinders ieder een eigen stukje, met daarnaast gemeenschappelijke
stukken voor de teelt van bloemen, kruiden en pompoenen en voor de composthoop. Zij kunnen dus
hun eigen werkmomenten bepalen. Omdat de buurtmoestuin midden in de wijk ligt loop je er ook zó
heen om een halfuurtje te schoffelen. En voor de gezelligheid kun je natuurlijk samen afspreken. Voor
de klussen rond het rijden van mest, knippen van de haag en maaien van de graspaden zijn de taken
verdeeld en worden er jaarlijks enkele werkzaterdagen georganiseerd.
De bewoners zijn blij met de buurtmoestuin. Als ze niet zelf moestuinieren, lopen of fietsen ze er
regelmatig langs en genieten van het aanzien. Elk seizoen is weer anders, met het hoogtepunt in de
zomer, wanneer er volop geoogst kan worden. De tuin ligt er altijd verzorgd bij, een punt waarop de
tuinders elkaar ook aanspreken. Vaak is de tuin een opstapje voor een gesprekje. Met elkaar of met
passanten. Het bijkletsen op de buurtmoestuin is illustratief voor de sociale betekenis die deze
buurtmoestuin heeft. Mensen leren er elkaar kennen, wisselen de laatste nieuwtjes uit en vormen zo
hun mening over allerhande zaken. Ook over de wijk, de veranderingen door de appartementenbouw
in de projecten Mooi Vredeveld, Vredeveldseiland en bij het MFA. Misschien is het voormalige Alditerrein waarop de buurtmoestuin in 2013 werd aangelegd wel de volgende locatie? Daartegen biedt
een beheerovereenkomst van de groep met de gemeente geen bescherming.
Samen met de andere buurtmoestuingroepen in Assen pleit Buurtmoestuin Assen Oo(g)st voor haar
behoud als ‘groene buurtvoorziening’, met gebruikszekerheid en een status in het overleg over de
ontwikkelingen in de wijk. Zie ook www.buurtmoestuinenassen.nl

