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Op 5 november, alweer een maand geleden, vond de laatste reguliere 

werkmiddag voor vrijwilligers plaats in de tuin. Maar daarna is er, door 

hovenier Mario en diezelfde vrijwilligers, toch nog heel wat werk verzet. 

In de Prairietuin zijn, om de droogteschade 

aan te pakken, 289 nieuwe prairieplanten en 

grassen geplant. Nu vind je ze nauwelijks 

terug, maar in het voorjaar moet het verschil 

duidelijk worden. In de Vlindertuin zijn186 

nieuwe planten uitgezet, in dertien 

verschillende soorten in evenzoveel 

plantvakken. Daar zie je nu al wat meer van. 
 

Om het gras, dat ook veel van de droogte te 

lijden heeft gehad, rust te geven is besloten 

het voor de winter niet meer te maaien. Wel 

wordt er regelmatig blad vanaf geharkt om 

te voorkomen dat het daaronder gaat rotten.  
 

Het blad verhuist naar het gebied onder de 

bomen rond de blokhut waar het, onder 

meer door de activiteit van onze 

regenwormen, omgezet wordt in compost. 

Bovendien vormt het dode blad een perfecte 

schuilplaats voor amfibieën, insecten en de 

egels, die inmiddels aan hun winterslaap zijn 

begonnen.  

 

Van wilgen knotten tot de nieuwjaarsborrel 
 

• Afgelopen week hebben Mario en een paar stoere vrijwilligers de wilgen langs het 

Breede Water geknot. De laatste paar bomen (richting tuinhek Van Esveldstraat) 

volgen binnenkort. Voor de noeste werkers was er, zoals inmiddels traditie is, warme 

chocolademelk met slagroom, rum en speculaas. 
 

• Van de tenen zijn drie takkenbossen gemaakt, die binnenkort zullen worden voorzien 

van verlichting. IJs en weder dienende zal dat gebeuren op vrijdag 7 december. Dan 

zullen ook de kerstbomen worden opgetuigd en is de tuin klaar voor de donkere 

decemberdagen. 

Tuincommissie Groen Bleyenburg 

 

Dank voor uw extra giften; we 

hebben er al veel schade mee 

kunnen herstellen 
 

Na het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief, waarin alle schade van de 

lange hete zomer werd gemeld, hebben we 

meer dan 700 euro aan extra giften van 

bewoners ontvangen. Hartelijk dank 

daarvoor. Dankzij uw bijdragen konden we 

nog dit jaar al meer problemen aanpakken 

dan we verwacht hadden. 
 

Mocht u ons nog een extra 

oudejaarsbijdrage willen geven dan houden 

we ons aanbevolen. Dan kunnen we in het 

vroege voorjaar met volle kracht vooruit met 

de herstelwerkzaamheden. 
 

Uw gift is van harte welkom op IBAN: 
NL84 ABNA 0537 2879 65  
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht. 
 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


• De verlichting blijft branden tot Driekoningen. Dat betekent dat u ook tijdens de 

traditionele nieuwjaarsborrel van de tuincommissie kunt uitkijken op de verlichte tuin. 

De borrel vindt plaats bij De Helden op donderdag 3 januari 2019 van 16.00 tot 17.00 

uur. Tegen die tijd helpen we u eraan herinneren via de prikborden. 
 

Nu eerst de Jan van Galenstraat 

en in het voorjaar verder  
 

Dankzij de extra giften die we ontvingen 

hebben we, eerder dan verwacht, kunnen 

besluiten de hortensia’s in de vakken langs 

de gevel aan de Jan van Galenstraat te 

vervangen door 90 stuks struikhedera. De 

Latijnse naam voor de hortensia is 

‘hydranchia’. Dat betekent ‘waterplant’. 

Logisch dat die de afgelopen zomer niet 

hebben overleefd. Vorig jaar was er al  

een proefvak beplant met struikhedera (vóór 

het bewegingscentrum). Die hebben de 

droogte prima doorstaan. 
 

In het voorjaar pakken we de herbeplanting 

van het rododendronperk aan. En hopen we 

een oplossing te hebben voor de zwaar beschadigde buxushaagjes in de kruidentuin. Ook 

vervanging van de deels afgestorven taxushaag langs het terras staat dan op de agenda. Én 

het uitzetten van heel veel regenwormen om de kwaliteit van de grond te verbeteren.  

 

Het vervolgverhaal over beregening van de tuin 
 

Inmiddels zijn we via de gemeente bij het waterschap aangekomen en hebben vernomen dat 

het vanaf komend jaar toegestaan is om water voor beregening van de tuin op te pompen 

vanuit het Breede Water. Dat lost onze problemen nog niet op. Immers: er moet met een 

pomp gesjouwd worden en niet te vergeten loodzware slangen. En onder de bewoners van 

Nieuw Bleyenburg weten wij niemand die dat op zijn of haar schouders zou kunnen nemen. 

Als het ècht droog weer is dan zou het een fulltimebaan zijn. Geen beginnen aan, dus.  
 

Daarom zijn we inmiddels op zoek naar een specialist in watertechniek die ons kan helpen 

met een plan. Misschien iets met een hoofdleiding door de hele tuin heen waar op 

verschillende plekken een tuinslang op kan worden aangesloten. Probleem is dat alle 

specialisten, na de droogte van afgelopen zomer tot over hun oren in het werk zitten. We 

zoeken verder. Wordt vervolgd. 
 

 

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 

• 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 

 

Lang leve de blokhut 
 

Alle werk dat in de tuin wordt verricht zou 

niet mogelijk zijn als we niet konden 

beschikken over de blokhut. Daar liggen alle 

nodige materialen en gereedschappen  

(de meest kwetsbare gereedschappen, 

zoals elektrische heggenschaar en 

bosmaaier, worden natuurlijk binnen het 

gebouw bewaard).  
 

Juist omdat die blokhut zo belangrijk is  

wordt hij jaarlijks geïnspecteerd om te zien 

of er onderhoud nodig is. Dan wordt ook het 

gereedschap schoongemaakt en, waar 

nodig, aangevuld. 
 


