De tuinders voeren een verloren strijd
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Voorzitter Lideke Bruins van de biologische moestuinvereniging De Leekamp: "Mensen
beleven veel plezier aan het tuinieren. Het zou voor deze mensen verschrikkelijk zijn als
de tuintjes moeten verdwijnen."

De tuinders voeren een verloren strijd
HENGELO
De biologische tuinbouwvereniging De Leekamp mag nog vijf jaar tuinieren.
Dan is het afgelopen.
DOOR GERARD SMINK
Alles ligt besloten in het legaat, dat de laatste van de gebroeders Nijmeijer uit Boekelo heeft
nagelaten bij de notaris. Medio 2011 overleed hij. Als eigenaar van de grond aan de
Drienerschoolweg waarop de biologische tuinbouwvereniging De Leekamp tuiniert bepaalde
hij dat de vereniging na zijn dood de grond nog maximaal tien jaar mag huren, tot 30 mei
2021. Daarna zou de grond de bestemming natuur moeten krijgen. Om ervoor te zorgen dat de
natuur in goede handen zou zijn, kwam het legaat terecht bij Stichting Landschap Overijssel.
Tijdens een politieke markt deze week spraken gemeenteraadsleden over het zogenoemde
'veegplan' waarin 250 objecten in het totale buitengebied worden geduid. Bestemmingsplan
Buitengebied werd in 2010 vastgesteld, het 'veegplan' is een actualisering met daarin
opgenomen'correcties en aanpassingen'. Ook het terrein van De Leekamp kwam ter sprake. De
gemeente wil de bestemming wijzigen van 'agarisch' naar 'natuur.' Voorzitter Lideke Bruins
van de vereniging maakte gebruik van het inspreekrecht. Ze toonde zich bevreesd dat ook de
gemeente de vereniging daar weg zou willen hebben. "Het is een frustrerende situatie. Wij
willen daar dolgraag blijven."
Wethouder Marcel Elferink haalde direct de kou uit de lucht. "U mag daar blijven tuinieren,
mooi dat u het ook nog biologish doet." Uit de politieke reacties bleek wel, dat er veel
sympathie is voor de vereniging. De moestuin kan dus, wat de gemeente betreft, blijven
bestaan ook al is de bestemming straks 'natuur.' De wethouder: "Ik zou verder zeggen, veel
plezier met het tuinieren en ik hoop samen met u op een mooie opbrengst."
Maar rooskleurig ziet de toekomst van De Leekamp er bepaald niet uit. Overleg met het
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landschap is er al geweest en het landschap wil het testament van de gebroeders Nijmeijer
volgen (zie kader).
"Afgelopen jaren hadden we een flinke wachtlijst voor onze tuintjes", zegt Lideke Bruins,
daags na de vergadering op het complex. "Maar die is door deze situatie behoorlijk geslonken.
Mensen zeggen: nee, voor die paar jaar dat het nog mag hoef ik geen tuintje daar. Daar worden
we mee geconfronteerd."
De vereniging telt nu nog 45 leden. "Achter elk lid staat een gezin. Mensen beleven veel
plezier aan het tuinieren. Het zou voor deze mensen verschrikkelijk zijn als de tuintjes moeten
verdwijnen."
Volkstuintjes zijn er op het complex sinds 1977. Voorheen huurde de Biologische
Tuinbouwvereniging Twente uit Twekkelo de grond. Het complex was een dependance van de
club. Biologische tuinbouwvereniging De Leekamp, opgericht in 1991, is een afsplitsing en
huurt sindsdien de grond.
Formeel luidt het credo: 'Ons doel is het bevorderen van het kweken van groente, fruit,
bloemen en andere gewassen zonder het gebruik van langs chemische weg vervaardigde, niet
natuurlijke meststoffen, insecticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen'.
Het complex aan de rand van Groot Driene bestaat uit vijftig tuinen van elk ongeveer
honderdvijftig vierkante meter. De kavels liggen er goed verzorgd bij. De gewassen moeten
nog opkomen.
In het legaat is bepaald dat er een opzegtermijn van vijf jaar moet gelden, die moet ingaan in
mei dit jaar. De vraag is nu: zou De Leekamp echt moeten stoppen in 2021? "We hopen hier
allemaal van niet", zegt Lideke Bruins.
'Het zou voor deze mensen verschrikkelijk zijn als de tuintjes moeten verdwijnen'
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