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Het twaalfde jaar van deze nieuwsbrief alweer. Krokussen uitgebloeid. Nu de  

narcissen. Bloesem op uitbarsten. Eerste werkmiddag alweer achter de rug. 

En in februari was het ineens 20 graden. Dat belooft wat voor de zomer. 
 

Dankzij bijdragen van bewoners hebben we 

eind vorig jaar al een gedeelte van de 

droogteschade kunnen herstellen. 
 

• de vier lavendelbakken op het terras zijn 

nu beplant en waar nodig aangevuld. 

• in de prairietuin zijn 289 nieuwe planten 

en grassen geplant. 

• de lege plekken in de vlindertuin zijn 

gevuld met 186 nieuwe planten.   

• de hortensia’s langs de gevel aan de Jan 

van Galenstraat zijn gerooid en 

vervangen door 90 stuks struikhedera. 

Om onkruidgroei tegen te gaan zullen de 

vijf vakken binnenkort voorzien worden 

van een laag schorssnippers. 

 

Onze voorbereiding op wéér zo’n droge zomer 
 

Zoals bekend heeft de tuin afgelopen zomer een flinke klap gekregen door de langdurige 

droogte. Met de huidige tuinslangen (we hebben 50 tot 150 meter nodig voor de hele tuin) is 

de druk aan het eind van de slang zó laag dat besproeien eigenlijk onbegonnen werk was. 
 

We hebben daarom, na uitgebreid onderzoek, besloten een pomp aan te schaffen. We willen 

water uit het Breede Water opzuigen. De beschikbare druk moet zó hoog zijn dat we de hele 

tuin kunnen beregenen tijdens extreme droogte. We gaan eerst experimenteren met de 

huidige halfduims slangen. Levert dat niet voldoende druk op dan gaan we over tot de 

aanschaf van éénduims slangen. De totale kosten bedragen in dat geval zo’n 1.500 euro. 
 

Met deze investering kunnen we dus besparen op leidingwater èn grote schade aan 

beplanting voorkomen. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren Gebouw heeft een 

extra bijdrage toegezegd. We doen ook een dringend beroep op alle bewoners om een extra 

bijdrage te geven. Samen moeten we dit varkentje toch kunnen wassen? 
 

Uw bijdrage is dit keer extra welkom op  
IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65 van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht. 

Nieuwsbrief Groen Bleyenburg 

 

Vroege bloeiers in ons ‘bos’ 
 

Onder de bomen van ons ‘bos’ staat, aan uw 

linkerhand, sinds vorig jaar een veldje met 

helleborus, ook wel kerstroos genoemd.  
 

En dat is niet voor niets want de helleborus 

stond al eind december al in bloei en als u er 

snel bij bent kunt u dat nog steeds zien.  
 

Aan uw rechterhand staat een groep 

sneeuwklokjes, die nu net zijn uitgebloeid. 

Die groep gaan we de komende tijd 

uitbreiden, zodat er ook volgende winter 

weer te genieten valt, daar onder de bomen. 
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Onze plannen voor komend tuinjaar 
 

Zoals gezegd is het tuinseizoen al volop 

begonnen. De eerste werkmiddag heeft alweer 

plaatsgevonden. De blokhut is opgeruimd en het 

gereedschap is schoongemaakt. Wat overtollig 

was is afgevoerd. We zullen alleen nog een paar 

goede snoeischaren aanschaffen. 
 

Voor de komende tijd hebben we, voor zover de 

financiën het toelaten, de volgende plannen: 

• In het rhododendronperk zijn 

verschillende beschadigde struiken 

verwijderd, andere zijn teruggesnoeid. De 

komende maanden bekijken we welke 

planten zich herstellen. Daarna kan 

worden vastgesteld hoeveel nieuwe er 

nodig zijn. In principe streven we  naar een gemengd kleurenpallet. Dus blauw, 

paarse en rode struiken naast de huidige (bleek-) rose exemplaren. Planttijd: najaar. 

• Ook in de rotstuin zal de beplanting worden aangevuld. Dat gebeurt in het voorjaar.:  

• Er zal weer een aantal kilo’s regenwormen worden besteld voor bodemverbetering 

van met name de vlindertuin en het bosgebied. 

 

We kunnen komend jaar niet alle 

plannen uitvoeren 
 

Aan een aantal plannen komen we dit jaar 

vrijwel zeker niet toe. Een paar voorbeelden: 
 

• Vervanging van de (deels verdroogde) 

taxushaag langs het terras 

• Vervanging van de buxushaagjes van 

de kruidentuin (vorstschade én 

buxusmot). Ze zijn gesnoeid en 

bijgemest, We bekijken de komende 

tijd hoe ze zich ontwikkelen. We 

hebben bovendien voorlopig ook nog 

geen geschikt alternatief  

• Aanvulling van de voorjaarsbollen 

• Aanschaf van een volgroeide 

appelboom 
 

 

 

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 06 – 511 77 301 

• Janny van Foreest-Doeven  Jan van Galenstraat 28 telefoonnummer (030) 274 57 70 

• Cor Agterberg    Van Esveldstraat 63 telefoonnummer (030) 243 05 69 

• Rob Geensen    Van Esveldstraat 247 telefoonnummer 06 – 107 63 101 
 

De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u. 
 

                                                                                                                                Eindredactie en realisatie: Rob Geensen 

 

Helpt u een uurtje mee? 
 

Op zaterdag 23 maart vanaf 11.00 uur 

gaan we het zwerfvuil te lijf in het groen 

rondom Nieuw Bleyenburg.  
 

We nodige vooral degenen uit die 

eigenlijk nooit in de tuin meehelpen. Het 

is een overzichtelijk klusje en het is leuk 

dat samen te doen.  
 

Voor papierknijpers, handschoenen en 

vuilniszakken wordt gezorgd. We 

verzamelen om 11.00 uur in de serre 

van Nieuw Bleyenburg. We sluiten af 

met warme chocolademelk. 

 

We herhalen onze oproep van 

de voorkant nog maar eens 
 

Omdat het zo belangrijk is. We vragen u 

regelmatig om een financiële bijdrage. 

Daar reageert u gelukkig steeds op. 
 

Met dat geld kunnen we belangrijke 

verbeteringen in de tuin uitvoeren of, 

zoals na afgelopen zomer, de schade 

herstellen.  
 

Deze keer vragen we u een speciale gift 

over te maken voor de aanschaf van 

een beregeningspomp. Alstublieft! 
 

IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65  
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht. 

 


