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Dat is voor de tuin wel een verademing: na drie droge zomers eindelijk weer een 

zomer met regen. Voor u misschien teveel, voor de tuin een zegen. Het lijkt wel of 

alle bomen, struiken en planten meer groeien dan andere jaren. 
 

En ook de grasmat profiteert van het extra 

vocht. Vorig jaar luidden we nog de alarmbel 

over de slechte conditie, onder meer 

veroorzaakt door droogte én een plaag van 

emelten. Dit jaar is besloten het gras een 

helpende hand toe te steken door kalk op te 

brengen en inmiddels al twee keer een 

mestgift. 

 

Eindelijk weer een gezonde haag 

langs het terras 
 

Sinds een paar jaar kijken we al aan tegen de deels dode taxushaag langs het terras, 

resultaat van de droge zomers en nog wat andere problemen. Zo staan ze met hun wortels 

klem tussen de tegels van het terras en de brandweermat die onder het gras ligt.. Daar willen 

we eind dit jaar wat aan doen. 
 

Een mogelijkheid is de dode struiken te vervangen door nieuwe taxus. Dat heeft als nadeel 

dat het jaren gaat duren voordat de haag 

weer een beetje gesloten aanblik biedt. Een 

andere mogelijkheid is de taxus te vervangen 

door een nieuwe haag van beuk of 

haagbeuk. 
 

Beuk is er in het groen, zoals langs de Jan 

van Galenstraat of in rood, zoals bij de 

afvalplek. Haagbeuk is wat sterker maar 

alleen te koop in groen (zoals rond de 

pleintjes). In alle gevallen zal de bodem 

zodanig aangepast en verbeterd moeten 

worden dat de operatie een zo groot 

mogelijke kans van slagen biedt. 

 

Nieuwsbrief Groen Bleyenburg 

 

Tienjarig dienstverband Mario 
 

Begin 2020 was Mario tien jaar aan de 

tuin van Nieuw Bleyenburg verbonden. Na 

bijna anderhalf jaar gedwongen corona-

uitstel heeft onlangs het beloofde etentje 

plaatsgevonden van Mario en zijn vrouw 

(als onze gasten) en twee 

commissieleden (voor eigen rekening). 

Dat was erg leuk en erg nuttig. 
 

 

Toch een appelboom? 
 

Enkele bewoners hebben laten weten 

een fruitboom te willen schenken. De 

tuincommissie is in het algemeen 

terughoudend met het plaatsen van 

nieuwe bomen. Veel bewoners hechten 

aan hun uitzicht en de bestaande 

begroeiing wordt ook steeds groter.  
 

Er vindt overleg plaats over hoe we toch 

zouden kunnen ingaan op dit genereuze 

aanbod. We hebben al een plekje op het 

oog voor een appelboom.  

 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


Hoe moet de tuincommissie er in de toekomst uit gaan zien? 
 

Cor Agterberg heeft om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap van de tuincommissie 

moeten beëindigen. Hij is een van de leden van het eerste uur en was al vele jaren bij de 

commissie betrokken. 
 

De overgebleven leden hebben besloten eerst een omschrijving te maken van allerhande 

taken die door de commissie worden verricht. Op basis daarvan zal worden bekeken hoe de 

tuincommissie in de toekomst het beste kan gaan functioneren en zullen profielen worden 

gemaakt van welk type leden de tuincommissie nodig heeft. Op die manier wil de commissie 

werken aan de continuïteit. Het zou jammer zijn als het werk na 15 jaar zou instorten.  
 

Gelukkig kunnen we over de gang van 

zaken alleen maar positief zijn. Elke 

werkmiddag (en vaak ook nog op andere 

dagen) zijn er een stuk of twaalf vrijwilligers 

actief, soms meer. Steeds meer mensen 

‘adopteren’ een stukje van de tuin: ze 

nemen er de hele verzorging op zich. En 

dat is te zien aan het resultaat! 

 

Rijp en groen tot besluit 
 

• Hoe ‘groeizaam’ het weer deze zomer is 

kunt u ook zien in de prairietuin. 

Verschillende soorten gras en vaste planten 

hebben het zó naar hun zin dat ze anderen 

verdringen. In het najaar zal daar dus weer flink gesaneerd moeten worden. 

• Momenteel wordt bekeken of de stamrozen in het perk met kattenkruid (bij het pad langs de 

‘hangplek’) vervangen kunnen worden door een soort die langer bloeit, een zichbaarder kleur 

heeft en die ook nog lekker ruikt. 

• Er is ook een plan in de maak om het groen in het bosgebied langs het tuinhek Van Esveldstraat 

te fatsoeneren. Dat zal gebeuren als de nieuwbouw erachter bewoond gaat worden. Voor deze 

klus zal een bomenspecialist worden ingeschakeld. 

• De kruidentuin is bestemd voor alle bewoners. Plukken voor eigen gebruik is toegestaan. Maar 

dus niet voor de hele familie of het hele restaurant. En neem voor het plukken een schaartje of 

scherp mesje mee. Dan trekt u geen hele struiken uit de grond. 

• Zoals ook enkele jaren geleden al gebeurde werd ons de mogelijkheid voorgelegd een bijenkast in 

de tuin te plaatsen. We hebben besloten dat zo’n kast met een volk van duizenden bijen een te 

grote concurrentie zou vormen met wilde bijen en andere insecten, die het al zo moeilijk hebben. 

Die leven immers niet met elkaar in een groot volk maar solitair. 

• En tot slot nog een opstekertje: hebt u al gezien hoe vol de notenboom met walnoten zit? 

_________________________________________________________________________ 
 

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 ruudluik@freedom.nl 
 

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

                                                                                                                                Eindredactie en realisatie: Rob Geensen                                                                                                                            

 

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’  

 


