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Er is al ruim een half jaar geen nieuwsbrief over de tuin verschenen. Dat is
extra jammer omdat het uitkomen van zo’n groene brief voor veel bewoners
het moment is een extra gift over te maken. Die hebben we dus ook gemist.
In de laatste nieuwsbrief van 2017 schreven we al dat we niet alle plannen hebben kunnen
uitvoeren. We worden allemaal elk jaar een jaar ouder. Mensen gaan tobben met hun
gezondheid. Het is dus tijd voor versterking.

Vele handen maken licht werk
De tuin is één van de grote pluspunten van het wonen in Nieuw Bleyenburg. Bewoners
wennen daar gemakkelijk aan, maar van de meeste bezoekers valt hun mond open van
verbazing. De kwaliteit danken we aan hovenier Mario, maar vooral ook aan de inzet van
vrijwilligers. Er wordt heel wat tijd en energie in de tuin gestoken. Maar tuinieren moet wél
leuk blijven. Daarbij geldt: vele handen maken licht werk.
Vrijwilligers zijn elke veertien dagen op maandagmiddag actief, gecoached door Mario. We
zijn dringend op zoek naar versterking. U hoeft beslist geen ervaren tuinier te zijn, er is altijd
genoeg te doen. Bovendien: klussen in de tuin is een prima manier om met anderen om te
gaan en een beetje beweging in de buitenlucht is nog gezond ook.
De eerstkomende werkmiddagen zijn op de maandagen 16 juli, 30 juli, 13 augustus en 27
augustus, steeds vanaf 14.00 uur. En daarna steeds om de veertien dagen.
Loop vooral eens langs als u belangstelling hebt. Trouwens, een kind of kleinkind met
groene vingers is ook van harte welkom. Handschoenen en gereedschap zijn aanwezig, en
voor een drankje in de pauze wordt gezorgd.

Groen, kort en goed nieuws

In Memoriam

-

Appelboom: de geplande aanschaf van een
appelboom is een jaar vooruitgeschoven.
Het budget ervoor is blijven staan voor eind
2018. Inmiddels zijn we grote, volgroeide
bomen op het spoor, met een stamomvang
van 45 cm. Dat betekent: vanaf jaar 1
én bloesem én appels.

Ons mede-tuincommissielid Stien
Vermeulen-Peeters is onverwacht
overleden. We missen in haar een
enthousiast en warm mens. We wensen
haar man Joop en de familie sterkte.

-

Beplanting bosgebied: het bosgebied is aangevuld met nieuwe beplanting: verschillende
soorten varens, helleborus en bosaardbei. Ook in de rotstuin is de beplanting uitgebreid.

-

Rozenperk: het perk is voorzien van nieuwe kruiprozen.

-

Snoei hortensia’s: de hortensia’s in de bakken langs de gevel Jan van Galenstraat zijn
gesnoeid. Eén van de bakken (bij het Medisch Bewegingscentrum) is, bij wijze van proef,
beplant met struikhedera. Als dat lukt wordt de beplanting in meer bakken vervangen.

-

Bakken terras: de Rudbeckia die in bak 4 stond had meer vocht nodig en is verplaatst
naar vrijgevallen stukken van de vlindertuin en de prairietuin. De bak zal plantklaar
worden gemaakt, zodat daar in het najaar nieuwe lavendelplanten in kunnen worden
gezet, in wéér een andere tint. Lavendel kan tegen het woestijnklimaat op het terras.

-

Zaaigoed: in april zijn nog eenjarigen gezaaid: gemengde akker- en weidebloemen in het
talud en zonnebloemen bij de vlonder. Bij wijze van experiment is er Oost-Indische kers
gezaaid langs het hek voor De Helden.

Een wormenkuur
voor zieke tuingrond

We hebben inkomsten gemist:
daar kunt U iets aan doen

Op verschillende plaatsen is de grond in de
tuin in uiterst slechte conditie. Tijdens de
bouw is door malafide aannemers goede
grond afgevoerd en vervangen door
restgrond waar veel puin in zit. Door de vele
zware machines die in de tuin hebben
rondgereden is de bodem er bovendien veel
te veel verdicht. Verschillende bomen zijn
nog steeds niet hersteld van de klap die ze
daardoor hebben opgelopen.

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.
Maar u kunt daar iets aan doen. Draag
bij door deze keer een extra royale gift te
doen. Voor onderhoud en verdere
verbetering van de tuin.

Uw gift is van harte welkom op IBAN:
Gezonde grond hoort een poriënvolume van
NL84 ABNA 0537 2879 65
rond 50% te hebben (dat wil zeggen 50%
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht.
vaste bestanddelen, mineralen, organische
stof), van de overige 50% kan 30% gevuld
worden met water en 20% met lucht. Door de verdichting halen we deze percentages op
verschillende plaatsen op geen stukken na: de grond is er dood. Het ontbreekt daar dan ook
totaal aan bodemleven (wormen, kevers, schimmels, bacteriën).
Als experiment hebben we in een deel van het bosgebied en een stukje van de vlindertuin
een paar duizend regenwormen uitgezet. Het is een mix van verschillende soorten, die op
verschillende diepten leven, tot drie meter diep. Samen met het toedienen van organisch
afval (bladeren e.d.) zou dat ervoor moeten zorgen dat de bodemstructuur geleidelijk
verbetert. Het principe wordt ook toegepast door verschillende gemeenten Dit experiment
willen we in de loop van het jaar op grotere schaal vervolgen.
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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De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u.
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