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De herfst heeft onverbiddelijk toegeslagen. De tuin ziet er nu heel anders uit
dan een paar weken geleden, maar er valt nog genoeg te genieten. De laatste
reguliere werkmiddag is achter de rug maar het werk in de tuin staat niet stil.
2019 was het jaar van de pomp. Dankzij de giften
van een groot aantal bewoners konden we, na de
desastreuze droge zomer van 2018, investeren in
een waterpomp en dikkere waterslangen. Van het
Waterschap kregen we toestemming water te
onttrekken aan het Breede Water. Inmiddels
kunnen we redelijk uit de voeten met het
probleem van het spontaan afslaan van de pomp.
Zo wordt het filter aan het uiteinde van de
aanzuigslang inmiddels extra ingepakt in een
panty. En het geheel wordt gehangen in de
roestvrijstalen trommel van een oude
wasmachine. Er is zo’n tweede trommel geplaatst
in de buurt van het tuinhek, zodat we in
noodgevallen ook het groen langs de Jan van
Galenstraat kunnen bewateren.

Het drama van het tuinhek
De schade die het onbehouwen
optreden van Stedin in de tuin heeft
veroorzaakt is nog steeds niet
opgelost. Het tuinhek is nog steeds
niet dicht, de brandweermat die
onder het gras hoort te liggen is
zwaar beschadigd en aan herstel
van de beplanting is nog steeds niets
gebeurd.
Ondanks de inzet van allerlei
mensen blijft Stedin weigerachtig en
bot. Het blijft praten tegen een muur.
Inmiddels zijn juridische stappen in
voorbereiding.

Het gebruik van de pomp is specialistisch, zwaar
en vooral veel werk, dat in feite neerkomt op een paar (dus steeds dezelfde) mensen. Reden
om het gebruik ervan te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

Nog net voor de winterslaap:
een nieuw lid voor de tuincommissie
Mevrouw Ruth Gabert (spreek uit als ‘Roed’: ze
komt uit Duitsland) gaat meedraaien als kandidaatlid van de tuincommissie. Ze heeft haar sporen in
de tuin ruimschoots verdiend.

Bovendien hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers
gemeld voor de tuinwerkmiddagen. Hartelijk
welkom allemaal.

Kort nieuws uit de tuin
•
Onderhoud: 19 tuinbanken,
talloze nestkasten en verschillende
egelhuizen zijn schoongemaakt en,
waar nodig, gerestaureerd;
•
Onveilige stoepen: op verzoek
van de tuincommissie is de stoep op
verschillende plaatsen hersteld,
bijvoorbeeld voor de ingang Jan van
Galenstraat en op het terras;
•
Rozenperk: er heeft geen
zegen gerust op het rozenperk. De

We kunnen niet zonder de
blokhut
Onlangs heeft enig onderhoud aan de
blokhut plaatsgevonden. We proberen
hem in goede staat te houden: we kunnen
hem tenslotte niet missen.
We zullen, als hij weer een keer helemaal
onderhanden moet worden genomen
overwegen hem een wat sprekender
kleurt te geven in plaats van de huidige
transparante toplaag.
Wat zou u denken van milieuvriendelijke
lijnolieverf met natuurlijke kleurstoffen,
bijvoorbeeld in Fins rood of
grachtengroen?

stamrozen zijn behouden, witte kruiprozen zijn
gerooid; de laatste, nog redelijke exemplaren
zijn opgekuild voor later gebruik;
• Vlindertuin en prairietuin: zullen de komende
tijd eerst gesaneerd worden. Woekerende
soorten zullen in omvang worden
teruggebracht, daarna zal de beplanting op
enkele plekken worden aangevuld. Afhankelijk
van het beschikbare budget gebeurt dat nog dit
jaar, misschien pas begin volgend jaar;
• Rotstuin: het verbeteren van de beplanting
van de rotstuin zal stap voor stap worden
aangepakt;
• Rhododendronperk: herstel van de zware
vorstschade in het perk wordt een dure zaak.
We beginnen met saneren en
bodemverbetering. We streven er naar eind
2019 of begin 2020 aan te vullen met extra
Erica (heide), Pieris en een aantal
Rhododendrons (in verschillende kleuren).

In de planning voor de december-periode
•

•

•
•
•

•

De laatste reguliere tuinmiddag is inmiddels achter de rug maar er zal nog regelmatig in de tuin
worden gewerkt: het blad harken bijvoorbeeld gaat nog wel even door. Het verzamelde dode blad
gaat onder de bomen achterin het bos om te composteren.
De wilgen zullen in principe worden geknot op donderdag 28 november. We zoeken nog een paar
vrijwilligers voor het afzagen van de takken en het maken van handzame bundels van de tenen.
Die gebruiken we voor de kerstverlichting. Materiaal is aanwezig.
Rond die tijd zullen ook een paar kerstbomen voor in de tuin worden aangeschaft en zullen we,
als het lukt, de kerstverlichting aanvullen.
Op vrijdag 6 december wordt de tuin dan in
We kunnen meer doen
kerstsfeer gebracht (met verlichting en al)..
met uw hulp
En traditiegetrouw onderbreken we zulke
decemberklussen, als het even kan, voor warme
We vragen u regelmatig om een
chocolademelk, slagroom, speculaasbrokken en
financiële bijdrage, ook deze keer.
desgewenst een scheut rum tegen de kou
.
Omdat het zo belangrijk is.
En alvast voor uw nieuwe agenda: de
Uw gift is meer dan welkom op
traditionele nieuwjaarsborrel van de
IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65
tuincommissie zal plaatsvinden op donderdag
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht.
9 januari 2020, van 16.00 tot 17.00 uur.
Tegen die tijd helpen we u daaraan herinneren.

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:
•
Cor Agterberg
•
Janny van Foreest-Doeven
•
Rob Geensen
•
Ruud Luik, voorzitter
•
Ruth Gabert

Van Esveldstraat 63
Jan van Galenstraat 28
Van Esveldstraat 247
Van Esveldstraat 247
Jan van Galenstraat 68

telefoonnummer 030 – 243 05 69
telefoonnummer 030 – 274 57 70
telefoonnummer 06 – 107 63 101
telefoonnummer 06 – 511 77 301
telefoonnummer 06 – 810 09 445

De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u.
Eindredactie en realisatie: Rob Geensen

