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Dezer dagen, op maandag 6 november, vond alweer de laatste reguliere werk-

middag van 2017 plaats. Met in de pauze traditioneel warme chocolademelk, 

slagroom, rum en speculaas voor de vrijwilligers. We hervatten de vaste 

veertiendaagse cyclus weer op maandag 12 maart 2018.  
 

De vaste werkmiddagen liggen dan wel stil, 

maar ook de komende tijd zal  er nog veel 

werk worden verzet. 

 

We zitten de komende tijd niet stil 
 

• Platanen: Nu de vorig jaar 

gekandelaberde plataan het zo goed 

blijkt te doen, zullen we ook de twee 

andere onder handen nemen. Eén 

wordt hoger opgesnoeid, om beter 

zicht en licht te geven. Van de andere 

maken we een dakplataan, die meer 

schaduw geeft op de bankjes op het 

pleintje.  
 

• Wilgen: Ook dit jaar zullen de 

treurwilgen langs het water worden 

geknot. De tenen worden in december 

weer benut voor de kerstversiering. 
 

• Hortensia’s: De hortensia’s in de Jan 

van Galenstraat zullen grondig worden 

teruggesnoeid. Het vak voor het 

Bewegingscentrum was er slecht aan 

toe en is gerooid. Daar komt 

struikhedera in te staan. 
 

• Rozenperk: Ook met het rozenperk 

gaat het niet goed. De roosjes staan er 

armetierig bij. Ondanks goede verzorging en extra bemesting kijk je voornamelijk 

tegen kale grond aan. Alleen de stamrozen doen het prima. Die laten we dus staan. 

De slechtste rozen vervangen we door kruiprozen, die meer volume hebben. 
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Niet alle plannen kunnen  

worden uitgevoerd 
 

Dit jaar hebben we moeten besluiten een 

aantal plannen niet uit te voeren, in elk geval 

niet op korte termijn. Dit jaar bijvoorbeeld het 

poten van meer verwilderingsbollen in het 

gras. En ook zullen we geen fruitboompjes 

(noch één oude appelboom) aanschaffen. 
 

De belangrijkste reden is nu eens niet 

geldgebrek, maar gebrek aan vrijwilligers. De 

leden van de tuincommissie en de vrijwilligers 

worden ook allemaal elk jaar een jaar ouder. 

En dat gaat tellen. Het werk komt daardoor 

steeds meer terecht op minder (en dan ook 

nog oudere) schouders. Dat is onhoudbaar. 
 

Of we moeten accepteren dat de conditie van 

de tuin achteruit holt. Of we moeten het 

takenpakket van de hovenier uitbreiden 

(maar dat kost extra geld). Of we vinden een 

paar nieuwe vrijwilligers. 
 

Wij streven naar de laatste optie. Komende 

winter zullen we dan ook een wervingsactie 

voeren, zowel binnen Nieuw Bleyenburg als 

in de omliggende wijken, om met ingang van 

het voorjaar nieuwe vrijwilligers te vinden. 
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• Snoeiwerk: Ook op andere plekken wordt er nog volop gesnoeid. Denk aan de 

heesters bij de afvalplek, aan het vogelbosje, de vuurdoorns en de laurier in het 

bosgebied en verschillende andere plekken. 
 

• Afvalverwerking: Ons snoeiafval gaat naar de gemeente om te versnipperen. 

Gevallen blad wordt verzameld en wordt onder andere verspreid in het bosgebied en 

het vogelbosje. Daar kan het rustig composteren. Bovendien is het een prima 

schuilplaats voor de egels en ander gedierte (zoals padden, kikkers en de 

salamanders die we tegenwoordig weer tegen komen). Het overige tuinafval wordt 

periodiek door de gemeente opgehaald om gecomposteerd te worden. 
 

• Egaliseren gazon: Vanwege het schilderwerk wordt het egaliseren van het gazon 

uitgesteld tot het voorjaar. 

 
Lopende zaken 
 

• Bollen: Dit jaar geen extra bollen in 

het gras. Maar wél in de vlindertuin, 

de prairietuin, de rotstuin en in het 

bosgebied. We verheugen ons nú al 

op het voorjaar. 

• Bosgebied: Er is hard aan gewerkt 

de bodem in het bosgebied te 

verbeteren. Die was verdroogd, 

platgestampt en zo dood als een pier. 

Een groot deel van de grond is 

losgemaakt, verbeterd door 

toevoegen van compost en andere 

organische stoffen. Bovendien zijn er 

enkele duizenden regenwormen 

uitgezet, die ervoor gaan zorgen dat 

de grond verder verbeterd wordt. 

Voor een deel is er inmiddels al nieuwe onderbeplanting aangebracht: varens, 

hosta’s en helleboris (kerstroos). Er zullen ook nog bollen worden gepoot. 

• Schorssnippers: In drie van de vier bakken op het terras staat nu nieuwe lavendel, 

in verschillende kleuren. De vierde bak zal komend voorjaar met lavendel worden 

beplant. Tegen de onkruidgroei (en om de vrijwilligers hun kostbare tijd te besparen) 

zijn er in de bakken schorssnippers gestrooid. Datzelfde is ook gebeurd in het 

vogelbosje. Ook daar moeten schorssnippers (én oud blad!) de onkruidgroei remmen. 

• Vogels: Al gemerkt? De vogels zijn terug. We zijn weer begonnen met bijvoeren. 
 
 
 

 

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 

 

We hebben vrijwilligers nodig, 

maar geld is ook belangrijk  
 

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). Giften 
worden gebruikt voor verbetering van de 
tuin. In de nieuwsbrieven leggen we uit wat 
er allemaal met dat geld gebeurt. 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.  
 

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


