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Oké, ’s nachts is het nog koud. Maar overdag was het de afgelopen dagen
stralend zonnig. Met een strakblauwe lucht (zonder witte vliegtuigstrepen!).
Profiteer, vooral in deze barre tijden, van de tuin. Loop! (maar houdt afstand)
In verband met de dreiging van het
covid-19 virus is de opschoonactie
van het groen rondom Nieuw
Bleyenburg voorlopig uitgesteld.
Van een sponsor hebben we
inmiddels wél een doos grijpers
gekregen, zodat we voorbereid zijn
als de actie alsnog doorgaat.

De dieren zijn weer terug
Vooral als het stil is in de tuin is het verschil met
een paar weken geleden goed te horen. Er zijn
weer vogels in de tuin. Nu al druk bezig met
paarvorming en nesten bouwen. Niet alleen kleine
zangvogeltjes, ook weer eenden, meerkoeten en
waterhoentjes in het Breede Water.

De eerste reguliere werkmiddagen
Nu de eerste bloei losbarst zien we ook de eerste
in de tuin hebben intussen
bijen en hommels, en zelfs alweer een enkele
plaatsgevonden. We hebben
vlinder. En misschien wel het mooiste signaal dat
besloten die, voorlopig, door te
de zomer weer op komst is hoor je ’s morgens in
laten gaan. De vrijwilligers kunnen
alle vroegte. Zo tussen vijf en zes klinkt het
op voldoende afstand van elkaar
gezang van de merel-mannetjes, die daarmee hun
werken en ook in de pauze, als we
territorium afbakenen.
wat drinken, houden we ons aan de
veiligheidsvoorschriften. Bovendien:
een paar uurtjes actief zijn in de openlucht is gezond en een welkome afwisseling van het
binnen zitten. Volgende werkmiddag: 6 april. En hopelijk genieten alle bewoners, zeker in
deze tijden van coronadreiging, van het resultaat van de inspanningen van de vrijwilligers.

Misschien hebt u dit gemist

Kort nieuws uit de tuin

In de wintermaanden is het stil in de tuin, toch was er
genoeg te zien. Zo bloeide er in januari al een grote
‘vlek’ sneeuwklokjes in het bosgebied, rechts van het
pad richting blokhut. En links van dat pad bloeien vanaf
december al een flink aantal Helleborussen, niet voor
niets ook wel kerstroos genoemd. De vier boompjes
langs de gevel van de Jan van Galenstraat bloeiden ook
in december al, tot op de dag van vandaag. Goed
voornemen om ook komende winter de tuin in te gaan?.

•
2020 wordt het jaar van de
waarheid voor het voormalige
rozenperk, bij de hangplek. In het
najaar is daar Nepeta geplant. Deze
zomer zal blijken of we op deze plek
nu eindelijk eens succesvol zijn.
•
De twee corten-stalen
geraniumpotten op de pleintjes
stonden aan het eind >>>

•

•

•

van de winter vol water. Die zijn helemaal
Onze grootste uitdaging van 2020
leeg geschept. Onderin is nu worteldoek
aangebracht plus een laag zand. Er gaat
Het rhododendronperk is één van de
nieuwe grond bovenop en dan zijn we klaar
ernstigste droogteslachtoffers. Dit voorjaar
voor een nieuw geraniumseizoen.
willen we het renoveren. Dat betekent: eerst
De twee potten met buxusstruiken zijn
verplaatst naar de gevel van de
bodemverbetering. Daarna moet er nieuwe
fietsenstalling aan de Jan van Galenstraat.
beplanting worden aangeschaft. Zeker een
De twee struiken hebben zwaar te lijden
beetje forse, sterke en gezonde
gehad van de buxusmot. Maar ze vertonen
rhododendrons van een gerenommeerde
weer tekenen van nieuw leven.
kweker gaan een vermogen kosten.
Datzelfde geldt trouwens voor de
buxushaagjes in de kruidentuin. We duimen
Daarvoor vragen we – alweer – uw steun.
voorlopig en hopen er het beste van.
Maak alstublieft, als u het even kunt missen,
De verbetering van het groen aan de Jan
een gift over naar de rekening van de
van Galenstraat gaat verder. De
tuincommissie (zie elders op deze pagina).
struikhedera, die vorig jaar de Hydranchea
Alvast hartelijk dank.
(Hortensia) verving is goed aangeslagen. Er
komt nog een extra laag schorssnippers
(tegen onkruid en voor een betere vochthuishouding). In de bocht tegenover De Helden zijn
bloeiende heesters gepoot. De knalgele Forsythia bloeit al. Riebes en Weigelia zullen nog volgen.

De voorjaarsschoonmaak is begonnen
Vroeger werden tuinen in het najaar ‘winterklaar’ gemaakt. Tegenwoordig laten we alle dode
delen zitten tot het voorjaar. Het ziet er veel decoratiever uit, vergaat geleidelijk tot
meststoffen en vormt bovendien het een schuilplaats voor talloze insecten en andere dieren.
Tegenwoordig begint het seizoen dus met een grote voorjaarsschoonmaak. Dat ziet u het
duidelijkst aan de prairietuin, die ligt er weer helemaal ‘spic&span’ bij. Het jonge groen spuit
er al weer uit. Ook in de vlindertuin zijn we al een
eind op streek. Daar is het met de hand
Met uw hulp kunnen we nog
weghalen van onkruid nu de grootste opgave.

véél meer doen

We vragen u regelmatig om een
financiële bijdrage, ook deze keer.
Omdat het juist nú zo belangrijk is.
Uw gift is meer dan welkom op
IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65
van Nieuw Bleyenburg Tuin, Utrecht.

Van een heel andere orde, maar niet minder
nodig: de blokhut is helemaal opgeruimd en
schoongemaakt, dat geldt ook voor het
gereedschap. Waar nodig is dat gerepareerd en
aangevuld. Ook het terrein rondom en vooral
achter de blokhut, die bijna vanzelf dicht slibt met
allerlei spullen waarmee we geen raad weten, is
weer eens helemaal opgeruimd.

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
•
Ruth Gabert
•
Ruud Luik, voorzitter

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

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

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

