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De afgelopen maanden was het hollen of stilstaan in de tuin: overvloedige
regenval of grote droogte, kou en tropische warmte, zon en regen, storm en
zelfs ijzel. Maar de zomer is begonnen!
Jazeker: hebt u de ongelooflijk bloeiende
klimrozen gezien, in de zwarte berk bij het
vogelbosje: inmiddels al 10 of 12 meter hoog!
De verschillende bollen in het gazon en de
bloeiende heesters hebben we dan alweer
gehad. Inmiddels staan de geraniums weer in
de potten en staat er van alles in bloei in de
vlindertuin en de prairietuin. En staan de
stoelen en tafels van de ‘hangplek’ weer
onder de bomen.

Hoogseizoen, dus topdrukte
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Op veler verzoek weer een
rondleiding in de tuin
Voor het derde jaar op rij zal er een
rondleiding in de tuin plaatsvinden. Aan de
rondleiding kunnen zowel bewoners
deelnemen als omwonenden en andere
belangstellenden. Nel van Meijeren zal, op
deskundige en enthousiaste wijze, vertellen
over de flora en fauna en de wijze waarop
de tuin wordt onderhouden.
De rondleiding vindt plaats op vrijdag 4
augustus, aanvang 15.00 uur en duurt
ongeveer anderhalf uur, inclusief een
pauze, en is ook te doen voor rollatorgebruikers. Verzamelen in de serre. Er
wordt een drankje geschonken. Van
deelnemers wordt een bijdrage van € 2,50
gevraagd.

De afgelopen weken is er weer heel
wat gesnoeid en is er dus veel
snoeiafval afgevoerd om
gecomposteerd te worden. Er is ook
veel braam uit het talud gehaald, dat
ging teveel woekeren.
De drie kruiwagens hebben nieuwe
banden gekregen, niet alleen knalgeel maar ook massief waardoor de ellende met
lekke banden voorbij is en veel geld is bespaard.
Er zijn ook weer twee nieuwe opbergkisten aangeschaft, één voor de kussens van de
hangplek en één voor spelmateriaal. De vorige zijn bezweken omdat er nog steeds
mensen op gaan zitten. Dat is niet de bedoeling en levert dus zo’n schadepost op.
Binnenkort zullen de door een hoogwerker aangerichte wielsporen in het gras worden
geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
In de tuin zullen binnenkort één of twee ‘insectenhotels’ worden geplaatst als extra
slaap- en overwinteringsplek voor vlinders en andere nuttige insecten.
En natuurlijk is het, met dit groeizame weer, vooral een kwestie van wieden, wieden
en nog meer wieden en het plaatselijk aanvullen van weggevallen beplanting.

In de tuin kunnen we nog wel wat handjes gebruiken
Niet alleen voor de bewoners van Nieuw Bleyenburg, maar ook voor heel wat omwonenden,
is de tuin een van de best bewaarde groene geheimen van Utrecht. Maar zo’n tuin moet ook
onderhouden worden. Voor een aantal grote klussen is er een hovenier, maar het overgrote
deel van het onderhoud gebeurt door vrijwilligers, waarbij hovenier Mario Nijholt optreedt als
coach.
Gezamenlijke werkmiddagen vinden doorgaans plaats op maandag, elke veertien dagen,
steeds vanaf 14.00 uur. De komende werkmiddagen zijn op 3, 17 en 31 juli en 14 en 28
augustus.
Bewoners en buurtgenoten met groene vingers zijn van harte welkom. Tijdens de
werkmiddagen is het kleine tuinhek aan de Jan van Galenstraat open. Er is altijd wel wat te
doen, ook voor wat minder ervaren tuiniers. In de pauze wordt gezorgd voor een drankje.
Handschoenen en gereedschap zijn aanwezig.

Dankzij uw giften kunnen we
de tuin verder verbeteren

Plannen genoeg!

Zoals gezegd hebben we in het hoogseizoen
de handen vol aan het onderhoud van de
Vorig jaar is er op de rekening van de
tuin. Maar intussen borrelen er alweer allerlei
tuincommissie voor ruim 4000 euro aan
plannen op voor later, te beginnen komend
giften binnengekomen (incl. de jaarlijkse
najaar.
bijdrage van de VvE Gebouw). Op zo’n
• Van drie van de vier bakken op het
32 euro na is dat hele bedrag ook weer
terras hopen we de beplanting te
uitgegeven aan verbetering en
vervangen door verschillende soorten
aanvulling. Dank aan alle gulle gevers.
lavendel. Die mediterrane struikjes zijn
Ook als u zelf niet in staat bent in de tuin
goed bestand tegen de droogte en
een handje te helpen kunt u ons
soms verzengende hitte op het terras.
natuurlijk wel financieel steunen.
Bruikbare exemplaren van de ‘oude’
Uw gift is van harte welkom op IBAN
beplanting zullen we een nieuw leven
NL84 ABNA 0537 2879 65 ten name
aanbieden op een wat koelere plek.
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht.
• Veel mensen beleven een hoop plezier
van planten die iets eetbaars
voortbrengen. Zoals de kruidentuin, de vijg, de notenboom, tomaten en pompoenen bij de
afvalplek. Zo ontstond het idee om te onderzoeken of het mogelijk is om enkele
fruitboompjes te planten in de buurt van de afvalplek. Bijvoorbeeld drie soorten oude
appelrassen in verschillende kleuren
• Zo gaan we ook bekijken of er een paar druiven kunnen worden geplant langs het rooster
van de parkeergarage aan de Van Esveldstraat (naast de vijg die er al staat). In elk geval
staan ze daar goed op de zon.
• En tenslotte: als de financiën het toelaten willen we komend najaar graag nog een ‘vlek’
met gemengde voorjaarsbollen in het gras poten.
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
•
Janny van Foreest-Doeven
•
Stien Vermeulen-Peeters
•
Cor Agterberg
•
Rob Geensen
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De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u.
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