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Weer een bijzonder tuinseizoen  
2021 werd door Corona wederom een bijzonder tuinseizoen en kende, net als het voorgaande 

tuinjaar, daarom ook weer de nodige beperkingen. 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 de herfst lukte het gelukkig wel om, als vanouds, het 

gemeenschappelijk onderhoud te organiseren. Op alle complexen werden dat heel gezellige 

bijeenkomsten waar ook nog eens hard werd gewerkt. 

Een – ook al in 2020 uitgestelde – Groenmarkt zat er eind mei echter nog niet in. Toch konden 

tuinders plantjes aanschaffen voor hun tuin via de mini-groenmarkt die door Jan Brandenbarg werd 

georganiseerd vanuit zijn tuin.  

Ook genoot iedereen dit seizoen weer in de nutstuinen, waar afstand houden geen probleem was en 

frisse lucht in overvloed aanwezig. De nutstuincomplexen waren weer een ideale en veilige 

ontmoetingsplek voor tuinders en buurtgenoten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bezetting en gang van zaken nutstuincomplexen  
Het nutstuinieren kon zich in 2021 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. De pergola is na vele jaren aan vervanging toe. Er zal een nieuwe worden 

gebouwd in 2022.  

Leusdenhof telde 39 actieve tuinders. In verband met zijn verhuizing uit Nellestein legde Edmond 

Monsanto, een van de twee beheerders, zijn functie neer. Hij werd opgevolgd door Gerda van Bakel, 

een ervaren tuinder op het complex.  

Op Leerdamhof-Zuid werd getuinierd door 23 tuinders, waaronder 5 nieuwelingen. Twee tuintjes 

werden in gebruik genomen door bewoners van Leksmondhof. Zij kozen ervoor om wat verder van 

huis te tuinieren in plaats van op de wachtlijst te staan.  

Het jaar begon met een tegenvaller. Door diefstal in de kerstvakantie moest al het kleine 

handgereedschap opnieuw worden aangeschaft. Een andere tegenvaller was de oogst van de 

kweepeer op het terras. Andere jaren gaf deze perenboom een flinke oogst, die gedeeld kon 

worden, maar door de droge zomer was de oogst deze keer minimaal.  

Maar goed nieuws was er ook. Er werd enthousiast getuinierd in coronatijd en in de loop van het 

jaar ontstond er – op dit complex voor het eerst – zelfs een wachtlijst van belangstellenden voor het 

nieuwe seizoen. Tuinders sloten het seizoen af met het gebruikelijke najaarsonderhoud en een 

borrel met heerlijke, zoals altijd zelfgemaakte hapjes. Eindelijk kon het weer!   

 



 

En op Leksmondhof waren dit seizoen 22 tuinders actief. Het tuinieren staat hier al enkele jaren in 

een groeiende belangstelling. Ook hier een verhuizing uit Nellestein van de beheerder, Manon 

Junger. Zij verhuisde aan het eind van het jaar. Maar liefst twee opvolgers werden er voor haar 

gevonden: Merthe van der Bruggen en Natalie van Ham zijn op Leksmondhof nu de nieuwe 

beheerders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiciteit  
Voor het jubileumboekje “40 jaar Nellestein”, dat eind oktober eindelijk feestelijk kon worden 

gepresenteerd, schreef Leo Hovens, oud-voorzitter van de commissie nutstuinen, een terugblik op 

40 jaar nutstuinen in Nellestein.  
Verder was op de website van de Bewoners Vereniging Nellestein, www.bvnellestein.nl, de nodige 

informatie te vinden over de nutstuinen en de commissie nutstuinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commissie Nutstuinen 
Er konden dit jaar geen commissievergaderingen worden gehouden in verband met de 

coronamaatregelen. Alle contacten verliepen daarom digitaal.  

Ook is de commissie nog steeds op zoek naar versterking van het bestuur.  

 

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. Dat vergemakkelijkt voor de commissie het overleg over de 

gang van zaken op de nutstuincomplexen, zoals het snoeien van de hagen (die werden in het 

afgelopen seizoen volgens afspraak gelukkig twee keer gesnoeid), de slechte conditie van de banken, 

en de toename van mollen in de nutstuinen, maar ook in de wijk.  

 

Uitvoeringsbesluiten voor 2022 
• Een Groenmarkt wordt gepland in de tweede helft van mei.  

• Op Liendenhof zal een nieuwe pergola worden gebouwd. Hiervoor is nog een bedrag 

beschikbaar van de Groengelden.  

• Aan het begin van het seizoen wordt een introductiebijeenkomst georganiseerd voor nieuwe 

tuinders.  

 

 

 Namens de commissie nutstuinen, 

 Corinne Veerman, secretaris 

 

 


