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Vereniging voor natuurbeheer De Leekamp
Historie
Het perceel
Het perceel De Leekamp kent al een lange geschiedenis. Het perceel is gelegen aan de rand van de Driener Es,
verscholen de oude eiken in het landelijke gebied tussen
Hengelo en Enschede.
Al vanaf begin 1900 is dit perceel in gebruik als akker en
wordt het gekenmerkt door de bomenrijen die het
perceel, en de omliggende, markeren.
Aan de noordoostzijde van het complex liggende
beekdalgronden behorende bij de Vinkebeek die hoor
door het landschap meanderden nu enigszins is
gekanaliseerd en uiteindelijk uitstroomt op de
Koppelleiding die voor de waterafvoer zorgt rondom de
Hengelose wijk Groot Driene.

De Vereniging
Sinds 1977 is het perceel in gebruik als volkstuin door de Biologische Tuinbouwvereniging De Leekamp. Eerst
als dependance van de Biologische Tuinbouwvereniging Twente en vanaf 1992 als zelfstandige vereniging. Het
doel van de vereniging 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
De vereniging bestaat uit ca. 40-50 leden, in de leeftijd van 18
tot en met 80 jaar, die afkomstig zijn uit heel Hengelo en
inmiddels gehecht zijn geraakt aan deze unieke plek. Enkele
van deze leden zijn al meer dan 40 jaar lid! De afgelopen
jaren heeft de vereniging altijd veel vraag gehad naar een
tuin en tot voor kort een wachtlijst moeten hanteren voor
leden.

De Toekomst
Verandering
In 2012 heeft Landschap Overijssel het perceel in eigendom gekregen. Daarnaast is bij de wijziging van het
bestemmingsplan door de gemeente Hengelo de bestemming gewijzigd van ‘agrarisch’ gewijzigd in ‘ natuur’.
Samen met Landschap Overijssel hebben we een plan opgesteld om op deze plek het gebruik zoals al jarenlang
plaatsvindt te kunnen voortzetten maar dan wel op een wijze die recht doet aan het doel de natuurwaarde te
verhogen en de cultuurhistorische kenmerken te behouden of terug te brengen.

Nieuwe Vereniging
De wijzigingen die worden doorgevoerd betekenen ook dat de vereniging van vorm gaat veranderen. De
kernactiviteiten van de vereniging zijn het natuurlijke beheer- en onderhoud van het perceel De Leekamp en

dat er meer de nadruk wordt gelegd op samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de
vereniging. Dit betekent dat er statuten worden opgesteld, de leden van de bestaande vereniging wordt
gevraagd lid te worden en er een nieuw bestuur wordt gevormd die vanaf eind 2020 met de voorbereidingen
van start gaat zodat in 2021 begonnen wordt met het inrichten van het nieuwe perceel en de deelpercelen
onderverdeeld kunnen worden voor gebruik in datzelfde jaar.

De nieuwe inrichting
Het plan
Samen met Landschap Overijssel is onderstaand plan uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan
aan behoud van de natuurwaarden op het terrein en waar mogelijk deze te vergroten. Maar waar ook een
duidelijke relatie behouden blijft met het cultuurhistorisch gebruik van het perceel.
Deze mix heeft geresulteerd in een plan met ruime stroken langs de rand van het perceel en tussen de tuinen
dat als een akker(rand) wordt ingericht. Deze wordt op biologische wijze gerealiseerd en onderhouden.
Bestaande singels en houtwallen worden hersteld en aangevuld met bosplantsoen waardoor weer een
volwaardige singel ontstaat. Voor het nieuw in te richten complex gelden voorwaarden om op een
natuurvriendelijke wijze gewassen te kweken. In onderstaande paragrafen wordt het plan verder toegelicht.

De Akkerranden
De akkerranden vormen de rand tussen de singels en op een
drietal plekken tussen de tuinen op de Natuurakker. Deze
akkerranden worden ingezaaid met een (inheems) mengsel met
granen zodat er een grote diversiteit ontstaat die een flinke
bijdrage levert aan het insectenbestand en daarmee aan de
biodiversiteit van dit perceel. In dit deelgebied bevinden zich
nog een aantal (fruit)bomen die waar mogelijk ingepast worden
en algemeen bezit van de vereniging worden. Hier kunnen we
dus met zijn allen de vruchten van plukken!

De Natuurakker
In het midden van het perceel vindt een herschikking plaats van de bestaande
volkstuinen om straks ruimte te
bieden aan ca. 30 leden van de vereniging die op natuurlijke wijze gewassen
telen. Dit betekent echter dat zij niet meer op traditionele maar volgens
natuurlijke regels gaan tuinieren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor de
bonenstaken rijshout wordt gebruikt dat uit de singels vrijkomt. Voor het
bemesten van de tuinen wordt gekeken naar de inzet van groenbemesters of het
gebruik van biologische meststoffen. Het gebruik van kunstmeststoffen is
natuurlijk niet toegestaan.

De Singels
Langs het perceel worden de bestaande bomenranden uitgebreid met
singels van houtachtige gewassen zoals
het historisch gezien ook gebruikt werd als bescherming van de
gewassen op de akker. Daarnaast zullen deze randen bijdragen aan
schuilplekken voor diverse vogels. Voor het herstel kiezen we voor met
name vruchtdragende struiken als sleedoorn, hazelaar en Gelderse roos.

Takkenrillen
Bij het onderhoud van de bestaande en de nieuw aan te leggen
singels komt vrij veel houtig gewas vrij. In de singels en langs de
akkerranden worden daarom op diverse plekken takkenrillen
aangelegd zodat het vrijkomende snoeihout niet afgevoerd
hoeft te worden en daardoor ter plekke kan verteren en ruimte
biedt als schuil en nestgelegenheid voor diverse dieren.
Daarnaast kunnen de gebruikers van de percelen op de
natuurakker ook de overblijvende houtige gewassen hier kwijt.

Plek voor houden van bijen
Op dit moment maakt een bijenhouder gebruik van het complex met ca. 5 kasten. Deze worden ook binnen het
nieuwe complex ingepast. Uiteindelijk zijn dit de bestuivers van de gewassen. De definitieve plek wordt samen
met de imker en Landschap Overijssel verder uitgewerkt.

Gezamenlijk onderkomen
Om bij te dragen aan het verenigingsleven wordt op korte termijn het huidige onderkomen vervangen. In dit
nieuwe onderkomen wordt een ruimte ingericht voor opslag van het gereedschap dat in eigendom is van de
vereniging dat noodzakelijk is voor het onderhoud van het perceel en worden op de hoeken van het perceel
twee dependances geplaatst voor opslag van gereedschappen en materialen voor het houden van de bijen.
Hierin worden ca. 30 individuele kasten gemaakt die afsluitbaar zijn waar de leden die een deelperceel huren
hun eigen gereedschap droog kunnen opbergen. Hiermee wordt voorkomen dat er op het complex diverse
bouwwerken worden gerealiseerd voor opslag van gereedschap en materialen.
In het gezamenlijk onderkomen komt ook ruimte voor een tafel
waar de leden tijdelijk kunnen schuilen bij slecht weer of waar de
onderhoudsploeg kan genieten van een welverdiende kop koffie.
Aan de nieuwe voorzijde van het onderkomen kan een
gemeenschappelijke plek komen waar uitleg aan de leden gegeven
kan worden over nieuwe kweekmethoden of ruimte geboden kan
worden aan de buurtbewoners om uitleg te krijgen over het kweken
van gewassen op de natuurakker of het houden van bijen.

Onderhoud
De nog op te richten Vereniging voor natuurbeheer De Leekamp is verantwoordelijk voor het onderhoud van
het gezamenlijke gebied waar ook de houtsingels en de akkerranden onder vallen. Samen met Landschap
Overijssel wordt er gewerkt aan een onderhoudsplan om de verschillende landschapselementen gedegen te
kunnen onderhouden en waarbij onze leden weten wat er van hen verwacht gaat worden. Daarnaast worden
in samenwerking met De Slinger in Hengelo gezocht naar ondernemingen die onze vereniging hierbij willen
ondersteunen. Het onderhoud houdt in dat jaarlijks de akkerranden gemaaid en ingezaaid moeten worden,
houtsingels gesnoeid en sloten geschoond moeten worden. Uitwerking hiervan volgt nog.

Omgeving
Buurtschap Driene
Het perceel De Leekamp maakt onderdeel uit van het buurtschap ‘Driene’. De vereniging heeft een sociale
betrokkenheid met het buurtschap en deze heeft zich ook altijd hard gemaakt voor behoud van het complex op
deze plek. Daarnaast is er een grote verwevenheid ontstaan met de naastgelegen Stal Driene waar afspraken
mee gemaakt zijn voor het gebruik van de accommodatie voor de ledenvergaderingen en voor de tijdelijke
opslag van materialen.
Voor de aanpassing van het terrein wordt ook ondersteuning gevraagd van deze noabers, daarnaast wordt de
samenwerking gezocht met andere lokale verenigingen en ondernemers. Hiervoor is ook al contact gelegd met
de De Slinger Hengelo waar lokale maatschappelijke organisaties in contact kunnen met Hengelose bedrijven
om zo de maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen. Hiervoor houden ze bijvoorbeeld jaarlijks de
Slingerbeurs.

Planning
De oprichting van de nieuwe vereniging, de overstap van leden en het werven van nieuwe leden vindt plaats in
de tweede helft van 2020. Daarna zal de Vereniging voor natuurbeheer De Leekamp per 01 januari 2021 het
perceel overnemen en kan de daadwerkelijke herinrichting plaatsvinden.
We verwachten dat met inzet van alle leden we binnen 3 maand het perceel kunnen herinrichten en dat vanaf
maart 2021 de deelpercelen beschikbaar zijn voor het individueel kweken van gewassen.
In de komende jaren zal de vereniging zich verder moeten ontwikkelen waarbij de verandering wordt
doorgezet. Eenieder zal begrijpen dat deze verandering niet van vandaag op morgen te realiseren is.
In eerste instantie richten we ons op het inrichten van het perceel met de singels, akkerranden en De
Natuurakker. Voor de komende jaren gaan we verder met de ontwikkeling van de vereniging en het perceel en
worden onder andere het huidige onderkomen vervangen, aanvullend gereedschappen aangeschaft en moeten
we vooral van elkaar leren hoe we het onderhoud moeten uitvoeren en onze gewassen kunnen laten groeien
in De Natuurakker.

Kosten
Vereniging voor natuurbeheer De Leekamp
EH

Hoeveelheid

PPE Kosten

Notaris

st

1

€

500,00 €

500,00

Inschrijving KVK

st

1

€

50,00 €

50,00

UBO registratie

st

1

€

91,75 €

91,75

Recherchekosten

st

4

€

38,68 €

154,70

Bijkomende kosten

st

1

€

50,00 €

50,00

Verwijderen begroeiing

m2

5000

€

0,50 €

2.500,00

Verwijderen puinpad

m2

300

€

0,20 €

60,00

Verwijderen hekwerken

m1

500

€

0,50 €

250,00

Kappen/ afzetten bomen

st

2

€

250,00 €

500,00

m3

20

€

45,00 €

900,00

kg

3000

€

(0,09) €

(270,00)

Puin

m3

40

€

22,00 €

880,00

Groen

m3

60

€

25,00 €

1.500,00

are

3

€

35,00 €

105,00

gr

3000

€

0,25 €

750,00

m2

3000

€

0,10 €

300,00

Leveren bosplantsoen tbv singels

st

1000

€

1,50 €

1.500,00

Aanplanten bosplantsoen

st

1000

€

1,00 €

1.000,00

Boren en plaatsen nieuwe pompen

st

6

€

250,00 €

1.500,00

Vervangen pompen

st

4

€

100,00 €

400,00

Sloop onderkomen

st

1

€

500,00 €

500,00

Leges

st

1

€

1.000,00 €

1.000,00

Bouwkosten nieuw onderkomen

st

1

€

10.000,00 €

10.000,00

Bouwkosten dependance

st

2

€

2.500,00 €

5.000,00

m2

200

10,00 €

2.000,00

Totale kosten

€

31.221,45

Onvoorzien

€

3.122,15

Totaal

€ 34.343,60

Oprichtingskosten vereniging

Opruimwerkzaamheden

Stortkosten
Restafval
Metaal

Inrichten nieuw complex
Frezen grond
Leverantie kruidenmengsel
Inzaaien akkerranden

Nieuwe opstallen

Bestratingswerkzaamheden

€

