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De zomer van 2018 duurde uiteindelijk dus tot eind oktober. Wát een zomer
en wát een jaar voor de tuin. Door dat alsmaar voortdurende zomerweer zijn
we nu nogal plotseling beland aan het einde van het tuinseizoen.
De laatste reguliere werkmiddag met onze
vrijwilligers vindt alweer op maandag
5 november plaats. Dat betekent niet dat er
verder niets meer gebeurt...
Daarna moet er bijvoorbeeld nog blad geharkt
worden (om te composteren) en op allerlei
plaatsen in de tuin zal de beplanting worden
aangevuld zodat de perken er komend jaar
weer goed bijstaan.
In november zullen ook de wilgen langs het
water weer worden geknot. Traditioneel met
warme chocolademelk met rum en slagroom
voor de vrijwilligers (én speculaas).

Op naar een witte kerst?
We proberen de tuin op vrijdag
7 december in kerstsfeer te brengen,
met bomen, met lichtjes en met verlichte
takkenbossen van onze eigen wilgen.

De vraatzuchtige rups van de
buxusmot
Ook in onze tuin heeft de buxusmot
toegeslagen. De rupsen van de mot
hebben de haagjes van de kruidentuin
én de twee grote buxusbollen, die in
potten op het terras stonden, grondig
aangetast.
Voorlopig zien we geen oplossing.
En er is voorlopig ook nog geen
alternatief voorhanden voor
de kruidentuin. Wordt vervolgd.

Zomer 2018: verzengende hitte
en ongekende droogte

De lange hete zomer had ook een (grote)
schaduwkant. De droogte heeft in de tuin op
grote schaal schade aangericht.
De traditionele nieuwjaarsborrel van de
• het gras leek wel morsdood maar is
tuincommissie vindt deze keer plaats op
zich wonderbaarlijk aan het herstellen;
donderdag 3 januari 2019
• van de rododendrons is een deel dood
en een deel zwaar aangetast. Ze zijn
van 16.00 tot 17.00 uur bij De Helden.
deels verwijderd, de rest is diep
Tegen die tijd ontvangt u daar nog een
teruggesnoeid;
uitnodiging voor.
• de taxushaag langs het terras heeft
het gedeeltelijk begeven;
• er is flinke uitval van vaste planten in vlindertuin, prairietuin, rotstuin en het
bosgebied;
• de hortensia’s in de bakken langs de Jan van Galenstraat staan er treurig bij;
• de bomen en struiken (vogelbosje!) lijken de droogte redelijk te hebben doorstaan.

Wat pakken we eerst aan?
We hebben simpelweg niet voldoende
menskracht en geld om alle schade op
korte termijn aan te pakken. Daarom zijn er
prioriteiten bepaald.
•

•
•

•

We hebben uw financiële hulp
nu extra hard nodig
Doordat er al meer dan een halfjaar geen
nieuwsbrief verscheen (ziekte van de
samensteller) hebben we nogal wat
giften misgelopen. Bewoners worden
daar immers aan herinnerd door zo’n
groene brief in de bus.

de laatste van de vier bakken op het
terras is onlangs beplant met een
nieuwe lavendelsoort (dat besluit
Maar u kunt daar iets aan doen. Draag
was al eerder genomen);
bij door deze keer een extra royale gift te
bovenaan de lijst: aanvulling van de
doen. Om de schade te herstellen en
beplanting in de perken (zichtwerk);
voor de verdere verbetering van de tuin.
vervolgens het vervangen van de
hortensia’s langs de Jan van
Uw gift is van harte welkom op IBAN:
NL84 ABNA 0537 2879 65
Galenstraat door struikhedera (de
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht.
proef ermee is geslaagd);
en als het even kan willen we het
rododendronperk aanvullen (al is
dat een dure operatie) en verder gaan met ons experiment de bodem te verbeteren
door het uitzetten van regenwormen.

We proberen bovenstaande punten nog dit jaar aan te pakken. Wat zal moeten wachten:
•
•
•

de aanschaf van een volwassen appelboom, waartoe eerder was besloten;
vervanging van de taxushaag bij het terras en aanpak van het buxus-probleem;
het poten van extra voorjaarsbollen.

En wat moeten we als we nu meer van die hete zomers krijgen…
Tot nu toe hebben we voor een terughoudende aanpak van bewatering gekozen. Met veel te
lange tuinslangen, met te lage waterdruk op de leidingen en dus met een armetierig straaltje
water is het onbegonnen en zwaar werk. Zo zwaar dat er weinig vrijwilligers fysiek toe in
staat zijn. Bovendien zou het een full time taak zijn.
Toch moet er wat gebeuren, want de schade die dit jaar is aangericht (en dan hebben we het
nog niet over insecten- en ander dierenleven) kunnen we niet nog eens hebben.
Er is nu eerst een vraag neergelegd bij de gemeente of het toegestaan is water op te
pompen uit het Breede Water, dan wel grondwater op te pompen.
Als we dat weten zal een advies worden gevraagd aan een land- en tuinbouwspecialist. We
willen graag weten wat in onze specifieke situatie mogelijk is en wat daarvan de kosten
zouden zijn. Daarna zullen we overleggen met het bestuur van de VvE Gebouw. En
vervolgens komen we vast bij u langs met een collectebus 😊.
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