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Op 4 augustus vond alweer voor de derde keer een rondleiding door de tuin
plaats. Er waren ook opmerkelijk veel buurtbewoners aanwezig om kennis te
maken met allerlei aspecten van de tuin.
Dat de tuin nu op z’n mooist is kan iedereen
met eigen ogen zien. Steeds nieuwe
verrassingen in de prairietuin, de vlindertuin in
volle glorie. Ga die tuin in en geniet!
Naast die pracht en praal zijn er ook zaken die
op het eerste gezicht minder opvallen.

Werk in uitvoering
•

Een van de betere investeringen van
afgelopen jaar was het aanbrengen van
zogenaamd ‘dubbeltjesgaas’ op de
vlonder. In vochtige tijden werd de vlonder
spekglad en dat probleem is hiermee
eindelijk definitief opgelost.

Beestjes in de tuin
Een van de aanwinsten is het insectenhotel, dat aan de rand van de vlindertuin is
verrezen. Dat is niet bedoeld om
plaagdieren zoals muggen en wespen aan
te trekken, maar juist mooie insecten (zoals
vinders) en heel nuttige (zoals wilde bijen)
de kans te geven te schuilen, te
overwinteren en zich voort te planten.
Het is al meer mensen opgevallen, maar dit
jaar zijn er opvallend weinig vogels en
vlinders in de tuin. De reden daarvoor is
onduidelijk. Gelukkig is er, voor de
liefhebber, nog wel genoeg dierenleven te
zien. Bijvoorbeeld prachtige libellen en veel
kikkers langs het water. Onlangs is ook de
ijsvogel weer gesignaleerd. En de egels
laten zich gelukkig weer regelmatig zien.

•

Tuin-vrijwilligers zijn bezig de banken in de
tuin schoon te maken, maar dat hoeven
we natuurlijk niet helemaal aan hen over te
laten. U kunt helpen door met een sopje
en een borstel ook een bank te doen. Met
schoonmaakazijn gaat het ook prima.

•

Afgelopen najaar is een van de platanen
bij de vlindertuin, bij wijze van experiment,
gekandelaberd (grondig teruggesnoeid). Dat gebeurde omdat platanen tot een meter of 30
hoog kunnen worden (dat is een derde van de Domtoren!), dus groter dan wij in de tuin
kunnen hebben. Ze zouden veel te veel licht wegnemen. Deze zomer is te zien dat de
gekandelaberde stam weer prachtig is uitgelopen. Missie geslaagd. Later dit jaar zal besloten
worden of de andere twee platanen op dezelfde manier zullen worden aangepakt.

•

Op het terras is gestart met het leeghalen van drie bakken, waarvan dit najaar de beplanting
zal worden vervangen door verschillende soorten lavendel. De huidige beplanting zal zoveel
mogelijk elders worden hergebruikt. De ene bak die al leeg is zal tot dat moment leeg blijven.
Intussen wordt de grondkwaliteit aangepast voor de nieuwe beplanting.

•

Keukenprinsen en -prinsessen kunnen bij de kruiden in de kruidentuin terecht. Maar neem dan
een takje mee en geen bos. Er zijn nog meer geïnteresseerden. En neem alstublieft een
schaartje mee. Dan wordt voorkomen dat er hele planten uit de grond worden getrokken.

•

De tuin is ook een jeu-de-boulesbaan rijk. Op donderdagochtend wordt die gebruikt door een
vast groepje sportievelingen. Belangstelling om zelf ook mee te doen? Loop dan eens langs
als U ze bezig ziet. Ze leggen u, zo nodig, graag de spelregels uit. Overigens, ook op andere
dagen kan de baan gebruikt worden. Er liggen ballen in de bergkist onder de balkons.

Nieuw Bleyenburg kan niet zonder vrijwilligers (en de tuin ook niet)
Het bruist in Nieuw Bleyenburg van dingen die door vrijwilligers gedaan worden. Iemand die
kapotte lampen vervangt. Dames die de geraniums op de pleintjes verzorgen. Een bewoner
die hetzelfde doet op het terras. Iemand die de zaadsilo’s voor de vogels vult en iemand die
de waterbakken voor de vogels bijhoudt. Een bewoonster die de planten in de fietsenstalling
verzorgt en een ander die de meubels van de hangplek schoon houdt. Hun inzet (en dan
vergeten we zeker nog mensen) draagt aanzienlijk bij aan het woongenot in dit complex.
Ook de tuin draait op de inzet van
vrijwilligers. Voor een aantal grote klussen is
er een hovenier, maar het overgrote deel
van het onderhoud zijn we afhankelijk van
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 14 en 28 augustus,
11 en 25 september, 9 en 23 oktober en
6 november.

Behalve vrijwilligers
hebben we ook geld nodig
Vorig jaar is er op de rekening van de
tuincommissie voor ruim 4.000 euro aan
giften binnengekomen (incl. de jaarlijkse
bijdrage van de VvE Gebouw). Op zo’n
32 euro na is dat hele bedrag ook weer
uitgegeven aan verbetering en
aanvulling. Dank aan alle gulle gevers.
Ook als u zelf niet in staat bent in de tuin
een handje te helpen kunt u ons
natuurlijk wel financieel steunen.

Bewoners met groene vingers zijn van harte
welkom. Trouwens: een handig kind of
kleinkind dat wil meehelpen natuurlijk ook.
Uw gift is van harte welkom op IBAN:
Het is gezond maar bovenal ook heel
NL84 ABNA 0537 2879 65
plezierig om met een aantal
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht.
enthousiastelingen de handen uit de
mouwen te steken. In de pauze wordt
gezorgd voor een drankje. Handschoenen en gereedschap zijn aanwezig. Belangstelling?
Loop dan een keer langs. We hebben u nodig.

Wat staat er voor het najaar op het programma?
Ideeën genoeg voor het najaar. Als de stand van de financiën het toelaat gaan we verder met het
verbeteren van de tuin. Hiervoor noemden we al de nieuwe beplanting van de bakken op het
terras. En besluiten over een vervolgstap op het kandelaberen van een plataan. Maar er is meer.
•
•
•
•
•
•
•

Weggevallen planten moeten worden vervangen of aangevuld in vlindertuin en prairietuin;
er is nog een verbeterslag te maken in de rotstuin en het bosgebied;
we willen graag nog wat vroegbloeiende voorjaarsbollen in het gras;
we denken aan meer ‘eetbare’ planten, zoals druiven tegen het hek van de garage aan de
Van Esveldstraat en fruitboompjes (in de buurt van de notenboom);
er moet nodig iets gebeuren aan het rozenperk bij de hangplek dat er armetierig bij staat;
er zullen wat wilde bloemen worden bij-gezaaid in het talud;
en er wordt nagedacht over het, als experiment, laten verwilderen van een stuk gazon.

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”.
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•
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•
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•
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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