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Zo zien we ons geliefde landgoed graag

En dit slaan we graag over in 2021
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Terugblikken en vooruitkijken
Terugblikken op 2020
In dit jaaroverzicht geven we u graag een indruk van de activiteiten die dit jaar op het landgoed
hebben plaatsgevonden.
Om door het jaar heen bijzonderheden en foto’s van dit fraaie
landgoed te blijven volgen kunt u bekijken:
Website

www.landgoedvalkenstijn.nl

Facebook

https://www.facebook.com/landgoedValkenstijnAssen

Instagram:

https://www.instagram.com/landgoedvalkenstijn

De Groengroep
De groengroep komt elke eerste en derde vrijdag van de maand bij elkaar. De start is gewoonlijk om
10.00 uur. Rond 11.00 uur is het tijd voor een kopje koffie/thee en om 12.00 uur wordt alles weer
netjes opgeruimd. In dit Corona-jaar ging het echter anders:
Beste vrijwilliger, Valkenstijn in Corona tijd.
De gedragsrichtlijnen zijn gisteren weer aangescherpt; ga niet onnodig op stap en maximaal twee
personen bij elkaar!
Hier willen we ons op Valkenstijn aan houden. Daarom doe ik deze keer geen oproep om aanstaande
vrijdag te komen werken. Zelf kom ik dan niet, maar Henk en Pierre zijn er wel en diegene die toch aan
de slag willen kunnen aan het werk. Het werken alleen of in duo’s is daarbij echter een strikte
voorwaarde. Het planten van lijsterbes, het verpoten van meidoorn of het verspreiden van mest staat
in de planning.
Hopelijk kan ik de volgende keer weer een normale oproep doen. Voor nu geldt blijf thuis, tenzij het
Valkenstijn virus je echt anders ingeeft.
Vriendelijke groet, Paul Herwig

Toch kon er incidenteel nog op beperkte schaal gewerkt worden.
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De gang van zaken in 2020
Het jaar 2020 was ook voor het landgoed een raar “Corona-jaar”. Ten eerste kon er vanwege het
gevaar voor besmetting maar heel weinig door de groengroep gewerkt worden. Ten tweede had het
landgoed flink te lijden onder vandalisme en vernielingen. Deze vernielingen vonden voornamelijk
plaats van juni tot en met oktober. Er is een grote fruitboom omgetrokken, de duiventil werd
beschadigd (en duiven weg), een picknicktafel werd tot twee keer toe vernield, er werd veel afval
rondgestrooid, het informatiebord bij de dierenweide is omvergetrokken. Ook werden groepen
jongeren als bedreigend ervaren door de buurtbewoners.

Onder de vrijwilligers en buurtbewoners heerste veel boosheid en verdriet. Valkenstijn kwam
hiermee zelfs meerdere malen in de publiciteit. Onderstaand krantenbericht spreekt voor zich.
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Als bestuur van de stichting Landgoed Valkenstijn hebben we goed contact gehad met de wijkagent.
We hebben met zijn hulp aangifte gedaan van vernieling. Daarnaast hebben we onderstaande
brandbrief aan het college van B&W gestuurd met de vraag wat wij hiertegen zouden kunnen doen.

Aan

: college gemeente Assen

Onderwerp

: vandalisme op Landgoed Valkenstijn

Datum

: 14 oktober 2020

Geacht college,
Graag vragen we uw hulp bij het volgende. Sinds enige tijd hebben we als buurtbewoners en vrijwilligers erg veel last van overlast op het
landgoed Valkenstijn (waar ook de dierenweide en de hondenspeeltuin onder vallen). Er is sprake van een enorme toename van
groepsvorming, rommel, vernielingen en overlast. Zodra de schemer invalt wordt de omgeving overgenomen door groepen die zich op
verschillende plekken ophouden. Overdag is er ook al veel overlast maar 's avonds loopt het compleet uit de hand.
Elke ochtend moeten we constateren dat er iets is gesloopt dat we moeten repareren. Maar er is altijd sprake van veel rommel. De sloten
liggen vol met plastic, glas en andere rommel. Dit is helaas geen uitzondering meer.
We merken dat de dieren op de dierenweide worden opgejaagd door jeugd die, ondanks de nieuwe tijdelijke hekken, toch naar de dieren
gaat. Als er een dier buiten de hekken komt is het helemaal mis en raken de dieren in paniek en weten niet waar ze heen moeten vluchten.
Buurtbewoners gaan elke avond kijken hoe het gaat en maken zich veel zorgen. De vrijwilligers van de dierenweide hebben veel
commentaar ontvangen van de buurtbewoners, maar naast het hek (terug) plaatsen kunnen ze er helaas ook weinig aan doen.
Ook op de hondenspeeltuin is het mis. Het is de eerste plek naast de pumptrack waar een mogelijkheid is om te gaan zitten. We hebben in
het reglement staan dat de hondenspeeltuin alleen bij daglicht open is. Dit wordt ook genegeerd helaas. De laatste politiemelding die we
moesten maken ging over twee groepen die zorgden voor een dreigende situatie. De ruzie liep hoog op en dit werd voortgezet op de
kruising Vredeveldseweg/Tuinstraat.
Voorheen was Valkenstijn een verzameling van buurtkinderen die in de bossen speelde, fietsende groepen die pauze namen op de huisplaats
met een bakje koffie, gezinnen die zaten te lunchen of te dineren (veel mensen uit het AZC die op deze manier letterlijk midden in de buurt
werden opgenomen) en mensen die de honden uitlieten. Iedereen kent elkaar en het landgoed was een prachtige plek om samen te komen.
Het landgoed is overgenomen door jeugd die zich vreselijk misdraagt. De meeste mensen durven er niets van de zeggen, Het is sowieso een
uitdaging om langs te grote groep, luide jeugd te wandelen. Maar ook het nawerk dat we er van hebben is erg demotiverend. In plaats van
de zaken mooier te maken voor de buurt zijn we nu bijna alleen maar bezig met reparaties en opruimen. We hebben nooit de intentie gehad
om de opruimploeg te worden van de jeugdige bezoekers. We doen dit nu dus ook niet meer want het is onbegonnen werk.
Tevens, en niet minder belangrijk, houden de groepen absoluut geen rekening met afstand houden. De plek is ideaal om samen te komen
want alles is donker en iedereen plakt aan elkaar. Dus naast de vernielingen is er ook sprake van grove overtredingen betreffende Corona.
We luiden de noodklok.
Dit gaat compleet de verkeerde kant op en we hebben het idee dat we de nieuwe Gouverneurstuin zijn geworden.
We denken graag in oplossingen in Assen-Oost. Zo hebben we al veel kunnen betekenen voor de buurt en we houden deze werkwijze graag
aan.
We denken aan een streng samenscholingsverbod (met een compleet verbod en sluiting tussen 20.00 en 6.00). Hiermee hebben we twee
voordelen. Ten eerste zijn er geen hangjongeren en ten tweede, net zo belangrijk , is dat geen jongeren bij elkaar hangen in Corona tijd.
Jongeren hebben een plek nodig waar ze op afstand van elkaar kunnen zitten en daar hebben we geen mogelijkheid voor in Valkenstijn. Dan
is het ook mogelijk makkelijker te handhaven. De buurtbewoners kunnen dan bijdragen in het signaleren van de overtredingen en zal
handhaving makkelijker worden.
In de bijlage zitten een aantal foto’s die we gemaakt hebben op 11 oktober. Naast de rommel is ook de zaterdag nieuw opgehangen lamp
bij de dierenweide kapot gemaakt.
Graag horen we of u ons kunt helpen om Valkenstijn terug te geven aan de buurt. Wilt u ons helpen?
Met vriendelijke groet,
Paul Herwig
(stichting Landgoed Valkenstijn)
Leonie van Baarsen (Hondenspeeltuin)
Jan Schra
(Dierenweide Assen Oost)
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Als reactie hierop is Valkenstijn geagendeerd op het digitale wijkbezoek van het college en hebben
we onze zorg daar nogmaals uitgesproken. We vinden dat we hierin goed gehoord zijn. Er is op
initiatief van de gemeente een overleg geweest waar enkele preventieve mogelijkheden zijn
besproken. Zo is er onder andere extra controle door de politie en de BOA’s.
Gelukkig bestond 2020 niet alleen uit overlast en het herstellen van gesloopte zaken en waren er
zoals vanouds ook weer veel mooie dingen te zien.

Beplanting
De beplanting op ons mooie koetsenrondje kan mooier vinden we. De aanplant doet het daar niet
goed en moet aangepast worden. De aanplant op de “stortstrook” doet het wel goed. Dit komt mede
door het vele maaiwerk dat we daar gedaan hebben. In de herfst is over de hele lengte ook een lange
rij met prunisbomen aangeplant. We zijn erg benieuwd hoe het resultaat zal zijn. Dit zijn geen
inheemse bomen maar passen wel heel mooi bij het laantje. Maar narcissen en tulpen zijn ook niet
inheems (ze komen uit het oostelijke mediterrane gebied) dus we maken voor deze keer graag een
uitzondering. Onze intentie is wel om op de rest van het landgoed alleen inheemse planten, struiken
en bomen te planten.
Pumptrack
Er is dit jaar door de Gemeente de verwachte “pumptrack” (verharde fietsbaan met heuveltjes) voor
de jeugd aangelegd aan de zuidkant van het landgoed, nabij de dierenweide. De baan is feestelijk
door de wethouder geopend en is vooralsnog een succes voor de jeugd.
Toegangshek Amelte
Bij het uitvoeren van onze ambitie, het aanbrengen van een te restaureren “toegangshek Amelte”
aan het Amelte (aan de Steendijk), werden we verrast omdat we een vergunning moesten
aanvragen. In het voorjaar is subsidie toegekend door de gemeente, maar een week voor de
“bouwstart” in september werd door de gemeente een bouwstop afgekondigd. De gemeente heeft
daarna zelf een vergunning aangevraagd en die is tot onze grote vreugde op de laatste dag van 2020
verleend.
Midzomer/Midwinter bijeenkomst
Vanwege Corona konden we dit jaar jammer genoeg geen
midzomer en midwinter bijeenkomst voor de vrijwilligers houden.
We hebben daarom iedereen een mooie kaart verzonden.
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Financiën 2020
Imkomsten:
Donaties Vrienden Valkenstijn
Subsidie entree; Stila
Subsidie entree; Mijn Buurt Assen
Subsidie prunisbomen

€ 11.450
€
750
€ 4.500
€ 4.900
€ 1.300

Uitgaven:
Onderhoudskosten en aanschaf gereedschap
en materiaal
Aanschaf plantgoed
Catering vrijwilligers
Bankkosten
Hekwerk entree

€ 9.000

Banksaldo:

€ 13.500

31-12-2020

€ 6.800
€ 1.450
€
100
€
130
€
520

(waarvan € 10.000 gereserveerd voor project entree Valkenstijn; dit komt van sponsoren en uit
verschillende subsidiepotten)

Organisatie
Er is een bestuur van de de stichting Landgoed Valkenstijn en een groenploeg bestaande uit 15
vrijwilligers. Daarnaast hebben we “ Vrienden van Valkenstijn “ en ook samenwerkingspartners.
Bestuursleden Stichting Landgoed Valkenstijn
• Paul Herwig
Voorzitter
• Henk Blouw
Penningmeester
• Pierre Baudet
Lid
• Vacature
Lid
• Vacature
Lid
Samenwerkingspartners
• De gemeente Assen voor onderhoud, beheer en subsidies;
• Landschapsbeheer Drenthe voor leengereedschap, natuurwerkdag en adviezen;
• Cosis voor de inzet van mensen met een beperking op het landgoed;
• Dierenweide voor de opslag van ons gereedschap.
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Vooruitkijken naar 2021
De start wordt nog beperkt door de coronamaatregelen maar in het voorjaar hopen we weer in volle
sterkte met de groengroep aan het werk te kunnen gaan. De groengroep blijft twee keer per maand

-

werken (op de eerste en derde vrijdagochtend van de maand). Ook blijven de Cosis medewerkers
werkzaam op het landgoed. Ze maaien met regelmatig het gras van de twee boomgaarden en legen
de prullenbakken op het landgoed.
Er zal hopelijk weer een Midzomer- en een Midwintermoment georganiseerd kunnen worden om op
een gezellige manier iets terug te doen voor de vrijwilligers en vrienden van het landgoed.
Als stichtingsbestuur hebben we naast het reguliere onderhoud de volgende ambities:
•
•
•
•
•

Het aanbrengen van een vernieuwd “toegangshek Amelte” aan de Steendijk. Hier hebben we
al 10.000 euro voor gereserveerd.
Het verbeteren van de aanplant van het “koetsenrondje”.
Het aanbrengen van verbindingselementen tussen huisplaats en hoekstukken.
Het aanbrengen van afbeeldingen op de huisplaats van de voormalige drie gouverneurs die
er gewoond hebben.
Het verder zorgdragen voor meer biodiversiteit door een ander maaibeleid van de weides en
aanplant van inheemse bomen, struiken en planten.

We hebben veel ambities! Maar deze ambities kosten geld en inzet en zullen niet allemaal in 2021
gerealiseerd kunnen worden.
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