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Een paar weken geleden vond de eerste reguliere werkmiddag in de tuin van 
dit jaar plaats. Met een grote opkomst van (deels nieuwe) vrijwilligers. En bij 
goed weer. Daardoor is er ook op andere dagen al veel werk verzet. 
 

De vlindertuin en de prairietuin zijn al flink 
gesnoeid, geknipt en geschoond en menig 
bed is alweer onkruidvrij gemaakt. Hoe 
schoner we de tuin nu krijgen hoe minder 
onkruid we later in het jaar hoeven te 
wieden. 
 
We boffen maar met onze tuin 
 

Iedereen die voor het eerst in Nieuw 
Bleyenburg binnenkomt wordt verrast door 
de tuin. Die verwacht je hier niet, achter de 
strakke gevels aan de straatzijde. Maar die 
gevel vormt in feite een geluidswal waarachter deze groene verrassing schuil gaat. 
 

En zeker in corona-tijd biedt de tuin een fantastische mogelijkheid om er – veilig – even uit te 
gaan en te bewegen. Vergeet dan ook niet om rond te kijken. In december bloeiden de 

helleborussen al (en ze bloeien nog steeds!). 
En vervolgens de sneeuwklokjes. Allemaal in 
het ‘bosgebied’ vlak voor de blokhut. En nu 
bloeien de bollen alweer, binnenkort de 
bloesem. 
 
Een rondje door de tuin 
 

Voor klein nieuws lopen we de tuin even 
door. Loopt U mee? 
 

• Geraniums: de corten-stalen potten op de 
pleintjes zijn weer leeggemaakt en klaar voor 
de nieuwe geraniums. 

Nieuwsbrief Groen Bleyenburg 

 

Wat stelt dat beeld voor? 
 

Sinds de bouw van Nieuw Bleyenburg 
staat het beeld in de Jan van Galenstraat, 
nu voor de gevel van De Helden. Wat stelt 
het voor?  
 

Het beeld is in 1968 gemaakt door de 
beeldhouwer Arie van den Berg en het 
heet ‘De laatste druppel’. De kunstenaar 
vond namelijk (toen al) dat de wijk 
Noordoost genoeg was uitgebreid. 
 

 

De werkmiddagen gaan door 
(ondanks corona) 
 

In verband met het besmettingsrisico zal 
er dit voorjaar geen opschoonmiddag 
(het opruimen van zwerfafval rondom het 
gebouw) worden gehouden. Maar twee 
vrijwilligers hebben inmiddels de handen 
uit de mouwen gestoken. Hulde! 
 

De reguliere werkmiddagen in de tuin 
gaan wel gewoon door. Het speelt zich af 
in de openlucht en we kunnen bij het 
werk voldoende afstand houden. Ook als 
we pauzeren met een drankje. 
 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


• Prairietuin: er zal een aantal 
vedergrassen worden bijgeplant (het 
lage, bijna oplichtende gras dat zo 
mooi beweegt in de wind). 

• Kruidentuin: Er zijn nieuwe 
naambordjes geplaatst. De 
komende tijd zal het aantal kruiden 
weer worden aangevuld. 

• Talud: er zijn al heel wat bramen 
uitgestoken. Dat zal komend jaar 
nodig blijven want de stekelige 
takken kunnen ontzettend 
woekeren. 

• Tuinhek Van Esveldstraat: we gaan 
ervan uit dat het hek in het najaar, 
zodra de nieuwbouw ernaast gereed is, weer in orde wordt gemaakt (inclusief een 
stevig nieuw slot). Dan wordt ook een besluit genomen over welk groot onderhoud 
voor de blokhut noodzakelijk is. 

• Bomen: van de rode Prunus in de vlindertuin zijn twee takken afgewaaid. De boom is 
in slechte conditie maar wel beeldbepalend. We gaan proberen hem te ‘verjongen’. 
Na de bloei zal hij drastisch worden gesnoeid. Op hoop van zegen… 

• Schorssnippers: het rododendronperk en de vakken met struikhedera in de Jan van 
Galenstraat zullen worden voorzien van een laag schorssnippers. Dat voorkomt de 
meeste onkruidgroei en houdt de grond vochtig. 

• Inboet: in de komende weken zal worden bekeken af aanvulling van de planten in de 
vlindertuin (de zogenaamde ‘inboet’) noodzakelijk is. 

 
Het gaat (nog steeds) niet 
goed met het gras 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we al 
over de slechte conditie van het gazon. 
In contacten met het bestuur bleek er 
geen extra budget te zijn om dit 
probleem structureel aan te pakken.  
 

Daarom wordt nu een geleidelijke stap 
voor stap aanpak voorbereid. Welke 
stappen we precies zullen kunnen 
zetten is vooral afhankelijk van onze 
eigen financiële ruimte en van giften. 

_________________________________________________________________________ 
 
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: 
• Janny van Foreest-Doeven Jan van Galenstraat 28 030 – 274 57 70 jenjvanforeest@gmail.com 
• Rob Geensen   Van Esveldstraat 247 06 – 107 63 101 rg@freedom.nl 
• Ruth Gabert  Jan van Galenstraat 68 06 – 810 09 445 rsm.gabert@ziggo.nl 
• Ruud Luik, voorzitter  Van Esveldstraat 247 06 – 511 77 301 ruud@ruudluik.nl 

 

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

                                                                                                                                Eindredactie en realisatie: Rob Geensen                                                                                                                            

 

De laatste tuinvogeltelling 
 

Zoals ieder jaar heeft Nel van Meijeren 
weer meegedaan aan de telling van de 
Vogelbescherming. Vanuit haar 
woonkamer telde ze in onze tuin: 
 

5 merels  7 koperwieken 
5 vinken  1 putter 
6 spreeuwen  1 kauw 
3 houtduiven  2 koolmezen 
2 pimpelmezen  1 roodborst 
1 ekster  2 waterhoentjes 
 

 

Ook als u zelf niet in de tuin kunt 
werken,  kunt u ons helpen  
 

U kunt een bijdrage leveren aan de tuin. Door 
actief te worden als vrijwilliger of door een 
financiële gift te doen. Ook dat helpt.  
 

Uw bijdrage helpt de tuin te onderhouden en 
verder te verbeteren. 
 

Uw gift is meer dan welkom op 
IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65 
ten name van ‘Woningen Bleyenburg’  
 


