
 

        
     

In 2020 heeft  met inzet 

van de tuincommissarissen, 
vele vrijwilligers en extra mini 
“Doe-Dagen” diverse pro-
jecten met goed resultaat kun-
nen afronden.  
 
Het vergde af en toe fikse in-
spanning en regelwerk, maar 
het was de moeite waard, met 

enige trots kunnen we terug 
kijken op wat we met elkaar 
bereikt hebben.  
 
 

 

 
 
JAAROVERZICHT 2020. 
 
De oever en de Asschatterbeek werden  ondanks het natte weer in samenwerking met het Waterschap en 
het bedrijf Lagerwei uit Renswoude onder handen genomen: de beek uitgebaggerd en de aanleg van een 
nieuwe beschoeiing.  
 

                                         …..                 
 



Op De Valeriaan werd de oever geheel opnieuw aangelegd, deze was fors aan het verzakken. 
  
De rand van het complex De Punt langs de Asschatterbeek kreeg een verzorgd aanzien met een stevige 
hardhouten afzetting; deze werden gratis geleverd door het Waterschap,  de aanleg werd door vele vrijwil-
ligers en de tuincommissarissen uitgevoerd. 

 
Het afvoeren van palen, vloerbedekking, hout , metalen platen, rubber en andere zaken  ( in totaal 13 ton  ) 
werd gratis door het Waterschap afgevoerd.  ( Besparing voor VVCL van 2600 Euro ) 

 
 
De lange en brede haag links naast De Valeriaan is door de tuincommissarissen en enkele leden 
in een periode van 2 weken in het vroege voorjaar  geheel gesnoeid, een flinke en zware klus. 
 
 

                                         
 
Op De Valeriaan is een 2e blokhut/schuur gebouwd voor opslag van gereedschap, de eerste is nu weer be-
schikbaar als kantine. Deze schuur hebben de tuincommissarissen via hun netwerk voor een mooi prijsje 
op de kop getikt.  
 
 
 

                                           



 
Het groendepot werd door het bedrijf “Schoonhoven Infra” gratis geleverd èn aangelegd en met de 
Gemeente is VVCL overeen gekomen dat zij periodiek de afvoer van het Groenafval voor haar rekening 
neemt, wederom dus een prima prijskaartje voor Voor de leden betekent het depot geen gesjouw 

meer naar de Walstro.   
 
 
 

          …meer licht       
 
Een tiental bomen bij de familie Heukensfelt werd omgezaagd en na het broedseizoen nog eens vijf. Je kan 
duidelijk zien dat de lichtinval achterop De Punt behoorlijk is verbeterd, hetgeen ten goede komt aan de 
aldaar liggende tuinen. De opbrengst van het hout werd gestort in de kas van 

In Januari hebben Klaas en Hans onderzocht of er belangstelling was voor een tuin-grondfrees. Ruim 
twintig leden hebben een bijdrage gestort waarna Klaas een goede frees heeft uitgezocht en besteld bij het 
bedrijf Stuivenberg. Inclusief een demonstratie werd de machine in het vroege voorjaar afgeleverd en is dit 
jaar met veel tevredenheid gebruikt !             
 
 

                                                          
 
 
                              



 
Er is een onderzoek gedaan naar de compost die VVCL afneemt van Van Dijk uit Achterveld. Dit is vergele-
ken met de compost van het bedrijf Den Ouden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de door Van Dijk 
geleverde compost beter voor de zandgrond is. Het bestuur vond het zinvol te investeren in zo’n onderzoek 
immers…..alles in de moestuin begint met een gezonde bodem. 
 
 

                                                        
 
In het gebouw op complex De Punt is een beveiligde stalling voor de nieuwe grasmaaier aangelegd met 

ook hier verwerking van materiaal ( inbraakvrije deur en deurpost ) dat verkregen is via ons netwerk.              
                 

 
 
 
 
 
 

   
 
….”Weet je nog….die ene zondag einde februari….een gigantische plensbui, alle paden en 30% van de 
tuinen stonden onder water”…..in 2020 zijn nog 2 extra drainage buizen ingegraven bij de bocht in de 
Asschatterbeek. 
 
 

 



 
Bij de parkeerplaats voor de fietsen werd een draaihek geplaatst, dat ook weer gratis werd verkregen en 
opgehaald bij de SBBO in Leusden. In november is e.e.a aangelegd. Met name het plaatsen van het hek 
was een secuur werkje om alles goed afgesteld te krijgen. 

 
In september is bij de Gemeente het probleem met de waterputten op De Valeriaan onder de aandacht ge-
bracht: bijna droogstaande putten bij lange droogte, een onacceptabele situatie op een moestuincomplex.  
Onderzoek is nu gaande naar de oorzaak en te nemen maatregelen. Uiteraard speelt de droogte een rol 
maar het is niet onmogelijk dat de pijp/buis die tientallen meters diep in de grond zit, nu na jaren verstopt is. 
 
Het beekje tussen de tuin van de Familie Heukensfelt en ons complex De Punt  (achteraan bij de Kerstbo-
men) hebben de tuincommissarissen uitgebaggerd onder het motto “goed nabuurschap” en het stroomt nu 
weer goed door.  
Het leuke van de diverse activiteiten rond het complex is tevens, dat de contacten met de diverse buren 
hierdoor verbeterd zijn.  

                                                                  ------------- 
 

 

Het bestuur van wenst ieder voor 2021 al het goede. 

 
 

 
 
 
 

 

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur met informatie over VVCL. 
 
Vragen over VVCL  kun je mailen naar het secretariaat,              vvcl.leusden@gmail.com 
vragen over tuinen naar de tuincommissarissen,                         tuinbeheervvcl@gmail.com 
en vragen over financiën naar de penningmeester,                     penningvvcl@gmail.com 
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