
Bielzen zijn taalkundig interessant. Biel, een
dwarsligger die gebruikt wordt om spoorrails
te ondersteunen, gaat terug op het Franse
'bille’, stuk uit een boomstam. Het vrijwel
altijd gebruikte meervoud biels werd op den
duur opgevat als enkelvoud; daarna werd in
het Nederlands het meervoud bielsen
(1976) en bielzen (1984). In de jaren
zeventig werden in Nederland afgedankte
met teerolie geïmpregneerde
kankerverwekkende spoorbielzen veelvuldig
als afscheiding in tuinen gebruikt.

Ook in Tuinwijck. De afgelopen jaren zijn bijna alle bielzen uit de openbare delen van Tuinwijck
verdwenen. Alleen liggen er nog her en der enkele in de tuinen van leden. Graag zouden we
ook die kwijt willen raken.

Bielzen mogen niet bij het grofvuil of bouw- en sloopafval, ze moeten in speciale containers
worden afgevoerd als chemisch afval, meer specifiek geïmpregneerd tuinhout. Ook
gewolmaniseerde schuttingplanken horen hierbij.

Graag zou ik van u vernemen
1. of u in uw tuin nog bielzen hebt, zo ja:
2. hoe veel, en:
3. wilt u ze kwijt?

Tuinwijck zou dan een speciale bielzen-container kunnen huren waar u ze makkelijk zat in kwijt
zou kunnen.

Mail mij: tuincommissaris@tuinwijck.nl

Rob Visser
Tuincommissaris

Ruim 73.000 vlinders
geteld tijdens de
Tuinvlindertelling op 15,
16 en 17 juli. De
dagpauwoog is als
meeste
waargenomen. Lees
meer.

Website

Is jouw tuinnummer zichtbaar bij het hek? juli 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Laat je tuinnummer zien! 
Biljarten – elke 3e woensdag
Onderhoud heg- en pad
Spoorbielzen
Save the date: 14 september lezing over
Stadsnatuur Tuinwijck

Agenda
1 augustus – Heg en padcontrole
6 augustus – Tuindienst (Odette van
Bruggen)
17 augustus – Biljarten in de kantine
20 augustus – Tuindienst (Els Werkman)
22 augustus – Tuindienst (Eppie Edzes)
27 augustus – Zomerfeestje op Tuinwijck
(help je mee?)

Algemeen
Laat je tuinnummer zien!
Niet iedereen heeft het tuinnummer duidelijk
zichtbaar. We vragen jullie om dit duidelijk
zichtbaar te maken – bij voorkeur bij of op
het hekje. Dankjewel! 

Biljarten – elke 3e woensdag
van de maand
Een aantal Tuinwijckers komen elke derde
woensdag van de maand bij elkaar om 'een
keutje te leggen'. Cliff – een van de biljarters
– geeft aan dat het een vereiste is dat je niet
kunt biljarten.. ;-) Wees welkom! Voor meer
informatie, neem contact op met Grietje. 

Tuin
Heg en pad – 1 augustus controle
Het onkruidvrij houden van de paden en het strak houden van de heggetjes is een klusje waar
het ene lid meer tegenop ziet dan het andere. Vier keer per jaar controleert de heg en pad
commissie of de boel er een beetje patent bijligt. In het weekend voorafgaand aan een controle
wordt er vaak druk gewied, geschoren en gebrand, maar tussen de controles door kleuren
sommige vakken van het pad diep groen en zien sommige heggen er uit als een ragebol.

Echt, het is het hele jaar door minder werk om wat vaker een beetje te wieden of te scheren en
niet alles maanden uit te laten groeien.

En dan nog wat, bij het netjes houden van de heg hoort ook dat struiken niet in of over de heg
gaan groeien, en dat er geen takken van bomen of struiken hinderlijk over het pad hangen. In
dat geval moet er zodanig gesnoeid worden dat heg en pad weer vrij komen. Boomtakken die
hoger dan drie meter over het pad hangen zijn natuurlijk niet hinderlijk.

Rob Visser
Tuincommissaris

Spoorbielzen

Ecologie
Lezing: Stadsnatuur Tuinwijck – 14 september
Altijd al willen weten wat er in en rond jouw tuin leeft of hoe je meer dieren naar de tuin kunt
lokken? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Stadsnatuur in Tuinwijck’. Tuinwijck is een belangrijke
schakel in de Stedelijke Ecologische Structuur van de Gemeente Groningen. Het terrein wordt
mede daarom op een ecologische manier beheerd met als doel om bepaalde dieren en planten
een plek te bieden. Om te zien of dit beheer ook zijn vruchten afwerpt, wordt het terrein
gemonitord door een ecologisch adviesbureau (Bureau Waardenburg BV). Tijdens de
bijeenkomst zullen ze vertellen wat de ecologische doelen zijn voor Tuinwijck en of die worden
gehaald. Welke dieren en planten zijn er eigenlijk aanwezig en hoe bijzonder zijn die voor de
stad? Ecologen van de gemeente Groningen zullen ingaan op wat ecologisch beheer inhoudt
en wat het oplevert voor dieren en planten. En om te bewijzen dat ecologisch beheer niet hoeft
te betekenen dat we allemaal een rommelige tuin nastreven, worden er tips gegeven voor een
diervriendelijke tuin die ook nog mooi is om te zien. Kortom een tuin vol leven voor iedereen!
 
Sprekers
Gertrud Berg – Adviseur / Projectleider Ecologie en Natuur bij Bureau Waardenburg BV
De flora en fauna van V.V. Tuinwijck
 
Hemmo Jager – Technisch specialist ecologie bij Gemeente Groningen
Natuurvriendelijk beheer in de praktijk
 
Janneke van Goethem – Specialist ecologie (Stadsecoloog)
De levende tuin (hoe elke tuin plaats kan bieden aan dieren)
 
Jan van der Til – voormalig bestuurslid Ecologie V.V Tuinwijck
Inleiding en organisatie
 
Woendag 14 september van 19.30 tot 21.30 uur in de kantine van V.V. Tuinwijck.

Tips

De fabel van de bijen – een film van Frits Boersma

Bessen zijn rijp
Op Tuinwijck vind je ook in openbare delen
bessenstruiken met de lekkerste bessen.
Geniet van een besje – en laat vooral wat
over voor de beestjes op onze volkstuin! 

Deze e-mail is verstuurd aan website@tuinwijck.nl. • Als u geen e-mails meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@tuinwijck.nl toe aan uw adresboek.
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