
 
 
Kaboutertjes bestaan hier niet 
 
‘Het is fris vandaag, maar gelukkig zonder die harde wind van vorige week’. Elke dinsdagnamiddag 
werken ze met elkaar op de buurtmoestuin. De vaste tuindersgroep is kleiner geworden, maar als je 
volgend jaar weer groenten wilt telen moet je nu al beginnen met bemesten en spitten. Anders loop je 
in het voorjaar achter. Eind februari gaan immers de tuinbonen al in de grond. 
‘Als het maar niet voor niets is en we er straks toch nog af moeten’. Het valt niet mee om gemotiveerd 
te blijven spitten. Het woningbouwplan is nog niet van tafel. De projectontwikkelaar heeft de aanvraag 
Omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. 
Buurtmoestuin De Klenckestraat is voortgekomen uit een doorstart van Buurtmoestuin Arendshorst, in 
2014 aangelegd door buurtbewoners en vrijwilligers van het woonzorgcentrum Arendshorst. De eerste 
seizoenen werd er volop getuinierd, met inloop van oudere bewoners uit Arendshorst, met regelmatig 
buurtactiviteiten op en naast de moestuin. Een buurtmoestuin gestart als ‘tijdelijk’ gebruik van het 
grasveld dat al sinds 2007 braak lag. Tijdelijk, omdat dit stuk gemeentegrond zou worden ingebracht 
in een koppelverkoop met het pand Arendshorst, aangezien het woonzorgcentrum ging verhuizen 
naar de Hommeslocatie in het centrum. Die koppelverkoop verviel al in juli 2015, toen de koper van 
het pand geen interesse bleek te hebben in de gemeentegrond. Teruggrijpend op de ‘tijdelijkheid’ gaf 
de gemeente in het voorjaar van 2017 de tuindersgroep te verstaan dat er in oktober 2017 gebouwd 
zou gaan worden. Van groenteteelt kwam het toen niet meer, de buurtmoestuin verkommerde en het 
beheer bleef beperkt tot het maaien van het speelveldje en graspaden door Arendshorst. Van een 
nette ontruiming was geen sprake, de moestuin werd uiteindelijk door Arendshorst, de tuinders én de 
gemeente aan haar lot overgelaten. 
‘Buurtmoestuin? Wie daar wel eens langskomt, kan het zelf vaststellen: een bende!’. Zo kwalificeerde 
wethouder Smit de situatie in de raadsvergadering in oktober, toen buurtbewoners pleitten tegen 
woningbouw en vóór behoud van speelveldje en buurtmoestuin. Het verwijt stak, omdat de gemeente 
haar eigen aandeel in de bende niet benoemde. Een week later nam de bewonersgroep van De 
Klenckestraat e.o. demonstratief het beheer van de buurtmoestuin en het speelveldje over. Illegaal? 
Er worden nu weer groenten geteeld, graspaden gemaaid, composthopen opgebouwd en rommel 
opgeruimd. Met NL Doet is 70 meter drainage aangelegd en een nieuwe picknicktafel gebouwd. 
Verschillende bedrijven ondersteunen de tuindersgroep bovendien met diensten bij grond- en 
opruimwerk. Dat geeft moed, ook omdat het in de huidige omstandigheden moeite kost om nieuwe 
tuinders te werven. Ze moeten het werk allemaal zelf organiseren en uitvoeren, want kaboutertjes 
bestaan hier niet. Samen met de andere buurtmoestuingroepen in Assen pleit Buurtmoestuin De 
Klenckestraat 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  

http://www.buurtmoestuinenassen.nl/

