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De eerste tropische dag hebben we alweer achter de rug. De tuin ligt er 

prachtig bij (behalve dan dat stuk waar Stedin nu met leidingwerk bezig is 😊). 

En belangrijk: de beregeningspomp is binnen. Dus laat de zomer maar komen. 
 

In de vorige nieuwsbrief legden we uit 

waarom we een beregeningspomp aan 

wilden schaffen. Het bestuur van de VvE 

Gebouw zegde, op ons verzoek, een 

bijdrage toe. En we deden, via de 

nieuwsbrief, een beroep op uw goed- 

geefsheid. Uw reactie was hartverwarmend, 

in twee maanden tijd kwam er al een bedrag 

binnen dat het mogelijk maakte een pomp 

aan te schaffen en te beginnen met 

experimenteren. Hartelijk dank daarvoor: we 

beschouwen het als teken dat de tuin kan 

rekenen op een groot draagvlak. 
 

Inmiddels wordt volop geëxperimenteerd met 

de nieuwe pomp. Dat gaat met vallen en opstaan. Hoe helder het water er ook uit ziet, op de 

bodem ligt een dikke laag heel fijne organische resten. Als dat in de pomp terecht komt 

blokkeert die. Na talloze pogingen hebben we nu een trommel van een oude wasmachine, 

die aan een paal wordt opgehangen. De aanzuigslang komt dan in die trommel te hangen, 

vrij van de bodem. 
 

Er zijn ook  nieuwe slangen nodig: 

met diameter driekwart inch in 

plaats van een halve inch ( de 

‘gewone’ tuinslang). Die schaffen 

we nu geleidelijk aan. Ze zijn duur 

en zwaar. Maar nu al is duidelijk 

dat de pomp op deze manier ruim 

voldoende druk oplevert. We 

kijken ook welke typen sproeiers 

het handigst zijn. Stap voor stap 

gaat het allemaal lukken. 

En mooi meegenomen: de pomp 

maakt nauwelijks geluid. 
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Goed nieuws:  

nieuwe vrijwilligers 
 

De afgelopen maanden hebben zich enkele 

nieuwe vrijwilligers gemeld voor de 

werkmiddagen. Dat is een opsteker, dus 

voor hen een warm welkom! 
 

Ook geïnteresseerd? De werkmiddagen 

vinden eens in de veertien dagen op 

maandagmiddag plaats (vanaf 14.00 uur) en 

worden op de prikborden aangekondigd. 

Groene vingers? Niet verplicht, wel handig.  
 

 

Een uurtje ‘opschonen’:  

drie volle vuilniszakken zwerfvuil 
 

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om een 

uurtje te komen helpen met het verzamelen van 

zwerfvuil in het groen rondom het gebouw. Er 

kwamen op zaterdag 23 maart meer dan 15 

mensen opdagen.  
 

Toen na een uur alle opgeruimde blikjes, flessen, 

plastic tasjes en andere troep werd verzameld 

bleken dat samen drie grote plastic zakken vol te 

zijn. Een snelle actie met groot resultaat dus.  
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Afgestreept op de actielijst 
• In het bosgebied zijn 200 extra sneeuwklokjes 

gepoot, rechts van het pad naar de blokhut. 

Samen met de helleborus, links van het pad, 

moet dat in het vroege voorjaar een feestelijke 

aankondiging van de lente vormen. 

• Mede dankzij Uw vrijwillige bijdragen hebben 

we weer handschoenen en klein 

handgereedschap kunnen aanschaffen. 

Vrijwilligers verdienen toch goed 

gereedschap?  
 

Komende tijd op de planning 
• Het vak met struikhedera voor de ingang van 

het Medisch Bewegingscentrum is ruim een 

jaar geleden bij wijze van proef geplant. Dit 

jaar zijn ook de andere vakken langs de gevel 

van de Jan van Galenstraat van hedera 

voorzien. Het is leuk om te zien hoe goed dat 

eerste proefvak er nu, een jaar later bij staat. 

Dat belooft wat voor de andere vakken. 

Binnenkort zal er een laag schorssnippers worden aangebracht. Dat helpt tegen de groei van 

onkruid en houdt vocht vast. 

• Een van de nieuwe vrijwilligers heeft zich opgeworpen om speciale aandacht te gaan 

besteden aan de rotstuin. Daar zal wat worden gesaneerd en er komt nieuwe beplanting. 

Binnenkort moet daar dus verbetering zichtbaar worden. 
 

En dan later dit jaar nog 
• In het najaar zullen er wat nieuwe rododendrons worden aangeschaft om de droogteschade 

van vorig jaar te herstellen.  

• De kruiden in de kruidentuin staan er prima bij, de buxushaagjes zijn echter helaas definitief 

verleden tijd. In het najaar zullen we een besluit nemen over vervanging.  

• Een paar klussen staan nog op de 

wachtlijst, maar daar zullen we, om 

financiële redenen, dit jaar waarschijnlijk 

niet aan toekomen. Voorbeelden? 

Vervanging van de taxushaag langs het 

terras, extra voorjaarsbollen in het 

gazon en de aanschaf van een 

volwassen appelboom. 

• En o, ja: het plan een paar duizend 

regenwormen uit te zetten voor 

bodemverbetering zullen we ook nog 

even vooruit moeten schuiven. 

 
 

 

 

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 

 

We kunnen niet zonder de 

blokhut 
 

Onze blokhut is bijna altijd open. 

Mensen die iets in de tuin willen doen 

moeten gemakkelijk bij het gereedschap 

kunnen. Er worden regelmatig kinderen 

bij de blokhut gesignaleerd. Zeker als 

De Helden een partij van buiten Nieuw 

Bleyenburg heeft. Daarom zal er een 

bord ‘Verboden toegang voor 

onbevoegden’ worden aangebracht. 

Daarmee onderstrepen we dat we niet 

aansprakelijk zijn als er een kind iets 

overkomt. Sommige stukken 

gereedschap zijn levensgevaarlijk! 

 

 

We kunnen meer doen  

met uw hulp 
 

We vragen u regelmatig om een 

financiële bijdrage, ook deze keer. 

Omdat het zo belangrijk is. 
 

Uw gift is meer dan welkom op 

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


