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Jaarverslag Nutstuinen 2019 
 

Een feestelijk tuinseizoen 

40 jaar Nellestein en Nutstuinen, het jubileumjaar 2019 ging voor de nutstuinders en de wijk niet 

ongemerkt voorbij! Op zaterdag 9 maart ging het tuinjaar vroeg en feestelijk van start met een 

Compostdag. Alle tuinders kregen een jubileumcadeau in de vorm van twee zakken hoogwaardige 

biologische compost per tuin. Nadat de pallets ’s morgens waren afgeleverd, werden de zakken 

compost later die dag door de tuinders over de tuinen verdeeld. Ofschoon de weergoden de 

tuinders die dag niet goed gezind waren, zat de stemming er gelukkig wel goed in. De dag werd 

afgesloten met een gezamenlijke borrel op het nutstuincomplex Leusdenhof. Een leuke gelegenheid 

voor een kennismaking tussen tuinders van de complexen onderling en ook om ervaringen met 

elkaar uit te wisselen. Ieder tuincomplex kreeg ook nog een nieuwe kruiwagen cadeau en die kwam 

op deze dag goed van pas. Later in het seizoen werden alle complexen nog voorzien van een grote, 

afsluitbare gereedschapskist om het gemeenschappelijk gereedschap droog en veilig in op te 

bergen.   
 

 

 

 

 

 
 

Op zaterdag 6 juli volgde het tweede feestelijke tuinevenement met een Open Dag voor 

belangstellenden uit en ook van buiten Nellestein. Deelnemers konden een ‘rondje nutstuinen’ 

maken met een bezoek aan alle vier tuincomplexen. Tuinders ontvingen de bezoekers met hapjes en 

drankjes, leidden ze rond, beantwoordden vragen en gaven uitleg over specifieke zaken, zoals bijv. 

over het insectenhotel met sedumdak op Leusdenhof. Ook konden bezoekers deelnemen aan 

diverse activiteiten: uilenballen uitpluizen en de inhoud determineren, meedoen aan een quiz, een 

gezelschapsspel spelen, tekenen en schilderen.  

En er was een jubileumcadeautje: zaden van bietjeskers in een zakje met het logo van 40 jaar 

nutstuinen. Dat er tegen het einde van de middag een flinke regenbui overkwam deed geen afbreuk 

aan dit geslaagde evenement. Schuilend onder pergola’s, bomen, parasols en paraplu’s wachtten de 

aanwezigen rustig af tot de bui voorbij was.  
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Verder was er op alle complexen weer het gezamenlijk onderhoud aan het begin en ter afsluiting 

van het tuinseizoen. Vele handen maken hier altijd licht werk, er worden (tuin)ervaringen 

uitgewisseld en voorts wordt er gezellig bijgepraat.   

 

Bezetting en gang van zaken nutstuincomplexen  
Het nutstuinieren kan zich verheugen in een warme belangstelling. In totaal waren in het afgelopen 

jaar 114 Nellesteiners actief als nutstuinder.  

Liendenhof kende een volledige bezetting, 38 tuinders gingen hier aan de slag. De herbestrating van 

de tegelpaden werd uiteindelijk ook op dit complex uitgevoerd. Niet door leerling-stratenmakers, 

zoals eerder op de andere tuincomplexen, maar door de Werkbrigade van Pantar. Zo liggen nu de 

kleine straatjes op alle vier tuincomplexen recht en vlak en kan er veilig worden getuinierd. 

Leusdenhof telde 30 actieve tuinders. Bij het gezamenlijk onderhoud in april werd hier afscheid 

genomen van Vasanti Geestman als assistent-beheerder. Het beheer is nu in handen van Lia Vermee 

en Edmond Monsanto. De grote pergola en de omgeving van de gereedschapsberging-annex 

insectenhotel werden voorzien van insectenvriendelijke beplanting. Allemaal nog uit gelden van 

RWS. 

Op Leerdamhof-Zuid werd er getuinierd door 21 tuinders. Enkele tuintjes die aan het begin van het 

jaar nog vrij waren, werden in april alsnog in gebruik genomen. 

Leksmondhof startte het seizoen met een wervingsactie voor nieuwe tuinders. Flyers in alle 

portieken riepen belangstellenden op een kijkje te komen nemen bij het gemeenschappelijk 

onderhoud in april. Het aantal tuinders nam dit jaar toe van 20 naar 25. Vooral onder nieuwe 

bewoners is er belangstelling voor een nutstuin. Tafel en banken in de zithoek werden onder handen 

genomen door één van de tuinders. Dat was hard nodig en het resultaat mag er zijn! Ook werd door 

dezelfde tuinder de omheining van gaas uitgebreid en beplant met beukenstruikjes. Een hindernis 

voor konijnen maar ook voor de kinderen die hier vaak, via de drooggevallen sloot, een speelplek op 

de tuinen zochten. In het najaar werd Manon Junger de nieuwe beheerder op Leksmondhof.   

 

Publiciteit   
Van beide jubileumactiviteiten: de Compostdag op 9 maart en de Open Dag op 6 juli werd verslag 

gedaan met reportages op www.bvnellestein.nl en www.nellesteiner.homestead.com.  

Verder plaatsten we informatie in de Nieuwsbrieven van de BVN en de huis-aan-huisfolders van de 

Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook aan de markt met als thema ‘Wat doen de buren?’ ter gelegenheid van Burendag op zaterdag 

28 september namen wij deel. Al meldden zich daar niet direct nieuwe tuinders aan, er was wel veel 

interesse voor de nutstuinen.    

 

http://www.nellesteiner.homestead.com/


3 
 

Commissie Nutstuinen 
De commissie zoekt een nieuwe voorzitter. Het is niet wenselijk om het voorzitterschap van de 

commissie en de BVN te blijven combineren. Voorlopig blijft Jan Brandenbarg aan als interim-

voorzitter van de commissie.  

Corinne Veerman, beheerder op Liendenhof, nam ook dit jaar nog het beheer van Leksmondhof 

waar. Gelukkig vond zij een opvolger in Manon Junger. Manon heeft in het najaar, bij het 

gemeenschappelijk onderhoud, het beheer van haar overgenomen.  

Ook zoekt de commissie een nieuwe secretaris. Corinne Veerman heeft aangegeven dat zij het na 25 

jaar tijd vindt om deze functie over te dragen.  

Begin dit jaar heeft de cie. nutstuinen de eigen bankrekening opgeheven. Het beheer van de 

financiën is overgedragen aan de penningmeester van de BVN. We hebben daarom met een passend 

cadeau afscheid genomen van Theo Soeteman als penningmeester onder dankzegging voor zijn werk 

in de afgelopen jaren.  

 

Contacten met het stadsdeel 
Evenals het voorgaande jaar was er dit jaar geen schouw van de nutstuincomplexen samen met het 

stadsdeel. Dat wordt door de commissie nog steeds als een gemis ervaren. We willen hierover graag 

nieuwe afspraken maken met het stadsdeel.  

Met Sam Franklin, beheerder Groengelden, is positief overleg gevoerd over de besteding hiervan ten 

bate van de nutstuincomplexen in de wijk. Dit jaar was het mogelijk om met deze steun het 

compostcadeau, de kruiwagens en gereedschapskisten aan te schaffen.    

 

Uitvoeringsbesluiten voor 2020 
In het najaar van 2019 werden de volgende besluiten genomen: 

• Uit de Groengelden wordt voor alle complexen nog een set gereedschap aangeschaft voor 

algemeen gebruik. 

• Wat rest van de Groengelden zal worden gebruikt voor een nieuwe pergola op Leksmondhof en 

de vervanging van de huidige pergola op Liendenhof.  

• 2020 is het jaar waarin de tweejaarlijkse Groenmarkt volgens plan plaatsvindt. Met het huidige 

management van het WZC vindt overleg plaats over de organisatie. We hopen dat de markt op 

die locatie opnieuw kan plaatsvinden in de tuin rond de vijver.  

 

Namens de commissie nutstuinen, 

Corinne Veerman, secretaris 


