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Herfst! Prachtige kleuren (vooral met zo’n laag zonnetje). Heesters vol met 

bessen. Feest voor de vogels. De pompoenenoogst is dit jaar (zoals in 

praktisch het hele land) mislukt. Tomaten, druiven en walnoten waren er volop. 

 

Op maandag 7 november vindt de laatste 

reguliere werkmiddag van dit seizoen plaats. 

Maar ook daarna gaat er nog genoeg 

gebeuren: 

 De laatste taxus langs de twee pleintjes 

zal worden gerooid en vervangen door 

haagbeuk. 

 Er zal nog een flinke ‘vlek’ van 2.500 

verwilderingsbollen worden gepoot in 

het gazon. Deze keer een mengsel van 

vroeg bloeiende soorten in 

verschillende kleuren. 

 In november zullen de wilgen langs het Breede Water weer worden geknot. 

 En daarna, kort na 5 december, is het alweer tijd voor het plaatsen van de traditionele 

kerstversiering.  

 

Soms zit het tegen, zoals bijvoorbeeld op het terras. 
 

Ook op het terras is weer veel gebeurd Het duifkruid, dat in één van de vier bakken stond, 

sloeg maar niet goed aan. Ondanks vertroetelen op alle mogelijke manieren. Daarom is 

besloten de planten te verplaatsen naar een leeg vak in de vlindertuin. En wonder boven 

wonder: daar doen ze het uitstekend. 

Waarschijnlijk een kwestie van vocht. 
 

Voor de vrijgekomen bak op het terras zijn 

80 witte lavendelplanten besteld. Deze 

mediterrane struikjes zijn goed winterhard, 

sterk en goed bestand tegen droogte (zon 

en wind). Bovendien dekken ze de bodem 

op termijn goed af waardoor onkruid 

nauwelijks kans krijgt en de bak relatief 

onderhoudsarm is. 

 

Tuincommissie Groen Bleyenburg 

 

 

Om alvast in uw agenda te zetten 
 

Aan het begin van het nieuwe jaar zal de 

tuincommissie weer een nieuwjaarsborrel 

geven, in samenwerking met De Helden.  
 

Een uitnodiging met alle bijzonderheden 

volgt in december, maar u kunt de datum 

alvast vrijhouden: donderdag 5 januari 

tussen 16.00 en 17.00 uur. 

 

 

 

De struik die te hard groeide 
 

Op het terras staan ook twee grote potten 

met heesters erin. Eén ervan; een 

christusdoorn, blijkt met zijn wortel dwars 

door de pot heen te zijn gegroeid en zich in 

het terras te hebben geboord. De pot is dan 

ook gebarsten. Omdat de struik nogal hoog 

kan worden is besloten er een goed plekje 

voor te zoeken, elders in de tuin.  

 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


In de herfst wordt er nog 

volop gewerkt 
 

De tuin winterklaar maken doen we 

allang niet meer. We laten zoveel 

mogelijk staan tot het voorjaar. Als 

voeding en schuilplaats voor allerlei 

dieren. En omdat het mooier is dan 

kale borders. 

 Het herfstblad wordt zoveel 

mogelijk weg geharkt en 

gestort in het bosgebied. 

Daar vormt het prima 

bemesting van de grond. 

Bovendien biedt het een 

goede overwinteringsplek 

voor de egels. 

 Het talud is onlangs weer 

selectief afgemaaid. 

 De tafels en stoelen van de 

hangplek zijn 

schoongemaakt en 

opgeslagen totdat ze 

volgend jaar weer naar 

buiten kunnen. 

 In deze tijd van het jaar levert de tuin veel tuinafval op. Afgesnoeide takken zijn door 

de gemeente afgehaald om versnipperd te worden.  

Ook het meeste ‘reguliere’ tuinafval is afgevoerd en zal worden gecomposteerd. 

 En binnenkort beginnen we weer met het bijvoeren van de vogels. 

 

De tuincommissie: wie zijn dat? 
 

De tuin is bedoeld voor alle bewoners en bezoekers van Nieuw Bleyenburg. De tuincommissie beheert de tuin 

voor u, namens de eigenaar van het gebouw: de Vereniging van Eigenaars “Nieuw Bleyenburg Gebouw”.  
 

Commissieleden zijn: 

 Ruud Luik, voorzitter   Van Esveldstraat 247 telefoonnummer 273 34 16 

 Janny van Foreest-Doeven Jan van Galenstraat 28 telefoonnummer 274 57 70 

  Stien Vermeulen-Peeters  Jan van Galenstraat 24 telefoonnummer 293 60 52 

 Cor Agterberg    Van Esveldstraat 63 telefoonnummer 243 05 69 

 Rob Geensen    Van Esveldstraat 247 telefoonnummer 273 34 16 
 

De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u. 
 

                      Eindredactie en realisatie: Rob Geensen 

 

Soms groeit het een beetje té snel 

 

Afgelopen zomer bood vaak vocht en warmte: dus 

erg groeizaam weer. Dit betekent dat we dit najaar 

een inhaalslag snoeiwerk moesten maken, met name 

in het vogelbosje, het bosgebied bij het KPN-hek en 

in het talud. Maar bijvoorbeeld ook de klimrozen in de 

zwarte berk. Verder zijn verschillende bomen in het 

gazon gesnoeid 
 

Er zijn, bij de aanleg van de tuin, ook bomen geplant 

op onhandige plekken. Zo staan er een paar platanen 

voor de huurwoningen aan de Van Esveldstraat (ze 

kunnen maximaal 30 m. hoog worden!). Die zullen op 

termijn veel licht wegnemen voor bewoners, andere 

bomen, gazon en vlindertuin. 
 

Besloten is binnenkort, als proef, één van de platanen 

te kandelaberen: fors terug te snoeien tot een meter 

of vijf-zes hoog. Op deze wijze kan hij de komende 

jaren ‘in bedwang’ worden gehouden zonder dat daar 

een hoogwerker voor nodig is. Als dat goed uitpakt 

wordt volgend jaar besloten over de andere bomen. 

 
 

 

Uw giften voor de tuin blijven zeer welkom 
 

Ons rekeningnummer (IBAN) is: 

NL84 ABNA 0537 2879 65  ten name van Nieuw Bleyenburg Tuin.  
 

Ook in de afgelopen periode hebben we weer In de afgelopen periode hebben we veel 

geïnvesteerd. En we zitten nog vol plannen. Helpt u mee die mogelijk te maken? Met 

uw gift helpt u de tuin mooier maken. Alvast hartelijk bedankt. 

 

 


