
Jaarverslag Nutstuinen 2020 
 

Een bijzonder tuinseizoen  
2020 werd een bijzonder tuinseizoen. Het jaar was nauwelijks van start toen Covid-19 zijn intrede 

deed. Na alle jubileumactiviteiten van 2019 had de commissie nutstuinen weliswaar een rustig jaar 

in gedachten, maar er was wél een Groenmarkt gepland. Het afblazen hiervan was zeker een 

teleurstelling. Ook het gemeenschappelijk onderhoud bij de start van het seizoen, altijd een fijn 

ontmoetingsmoment na de winter én kennismaking voor nieuwe tuinders, kon hierdoor niet 

doorgaan. In het najaar lukte het op een drietal complexen wel om het gemeenschappelijk 

onderhoud te organiseren, al was het in aangepaste vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

Toch genoot iedereen dit seizoen in de nutstuinen, want 1,5 meter afstand houden was geen 

probleem en frisse lucht was er in overvloed. De nutstuincomplexen waren bij uitstek een ideale en 

veilige ontmoetingsplek voor tuinders en buurtgenoten.  

Ook genieten: het nieuwe tuingereedschap waarmee de al eerder gearriveerde gereedschapskisten 

in het voorjaar ruim werden gevuld. Goed gereedschap maakt, ook bij tuinieren, echt het verschil! 

Dankzij de Groengelden van de gemeente was de aanschaf van het gereedschap en eerder de 

gereedschapskisten, mogelijk.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Bezetting en gang van zaken nutstuincomplexen  
Het nutstuinieren kon zich in 2020 opnieuw verheugen in een toenemende belangstelling.  

Alle beschikbare tuinen op de vier complexen waren in gebruik. In totaal waren 119 Nellesteiners 

actief als nutstuinder.  

Op Liendenhof gingen 35 tuinders aan de slag. Ook voor iedereen die op de wachtlijst stond was er 

een tuin beschikbaar. 

Leusdenhof telde 41 actieve tuinders.  

Op Leerdamhof-Zuid werd getuinierd door 21 tuinders.  

En op Leksmondhof  waren dit seizoen 22 tuinders actief. De bestaande pergola werd hier 

uitgebreid en voorzien van bloembakken, gefinancierd nog uit de Groengelden.  



 

 

 

 

 

 

 

Publiciteit   
Op de website van de Bewoners Vereniging Nellestein, www.bvnellestein.nl, was de nodige 

informatie te vinden over de nutstuinen en de commissie nutstuinen.  

Verder plaatsten we informatie in de Nieuwsbrief van oktober van de BVN.  

 

Commissie Nutstuinen 
De commissie is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het is niet wenselijk om het 

voorzitterschap van de commissie en de BVN te blijven combineren. Zolang er nog geen opvolger is, 

blijft Jan Brandenbarg aan als interim-voorzitter van de commissie.  

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

ruim 25 jaar tijd vindt om deze functie over te dragen.  

Voor Manon Junger was dit haar eerste seizoen als beheerder op Leksmondhof. In het najaar van 

2019 had zij al het beheer overgenomen van Corinne Veerman en ook de verlenging van de 

gebruiksovereenkomsten en tuinindeling voor 2020 geregeld.  

 

 

 

 

 

 

Contacten met het stadsdeel 
Dit jaar was er wederom geen schouw van de nutstuincomplexen samen met het stadsdeel.  

Dat wordt door de commissie nog steeds als een gemis ervaren en we willen hierover graag nieuwe 

afspraken maken met het stadsdeel.  

 

Uitvoeringsbesluiten voor 2021 
• Het plan was een (uitgestelde) Groenmarkt in het voorjaar van 2021 te houden. In verband met 

de aanhoudende Covid 19-maatregelen ziet het er echter naar uit dat deze activiteit opnieuw 

niet door kan gaan.   

• Als de beperkingen in de loop van het jaar versoepeld worden, zal er op Liendenhof een nieuwe 

pergola worden gebouwd. Hiervoor is nog een bedrag beschikbaar van de Groengelden.  

 

 

  Namens de commissie nutstuinen, 

  Corinne Veerman, secretaris 


