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Dit weekend (de laatste van deze maand) is de eerste keer dat we weer op vrijdagmiddag en zaterdag ochtend 

kunnen klussen. Hier onder nogmaals het schema. 

 

 

Elke vrijdag 

Laatste weekend van de maand 

Vrijdagmiddag 13.30 – 16.00 

Zaterdagochtend 9.00 – 12.30 

herfsttijloos 

(Colchicum autumnale) 

Vrijdagochtend van 9.00 – 12.30 

 

2017 

27+28 okt 

24+25 nov 

29+30 dec 

2018 

26+27 jan 

23+24 feb 

27+28 april 

 

Hakselaar Om dunnere takken te versnipperen (tot 45 mm) hebben we een hakselaar gekocht. Deze staat in de 

blokhut. Dus als we snoeien, graag de takken meenemen en door de hakselaar halen. De snippers mogen op de 

composthoop of op de snipperpaden. 

 

Bollenpoten door scholieren Op donderdag 16 oktober zullen tussen 13.00 

en 15.30 meer dan 100 leerlingen van de Catharinaschool en de  

Vlisterstroom zo’n 10.000 bloembollen, hyacinthoides non‐scripta (English 

blue‐bells), planten in de Overtuin. In het voorjaar zal er een blauw tapijt van 

bloemen verschijnen. Als je tijd hebt om de leerlingen te begeleiden, ben je 

van harte welkom. Graag even aanmelden, zodat we weten hoeveel hulp we 

kunnen verwachten 

  

24 vogelsoorten in de Overtuin. In het voorjaar 2017 zijn de broedvogels geïnventariseerd in de Overtuin Bisdom 

van Vliet in Haastrecht. Maria Spruit van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard heeft de inventarisatie 

uitgevoerd. Meer informatie vindt je op onze website.  

 

Zieke bomen 40% van de paardenkastanjes en 80% van de essen zijn ziek in ons 

land. Dat komt door de lage weerstand. Wetenschappers onderzoeken hoe ze 

deze ziektes kunnen bestrijden maar voor veel bomen komt een mogelijke 

oplossing te laat. De kastanje heeft last van bloedingen, dat komt door een 

bacterie die waarschijnlijk wordt verspreid door de larve van de 

kastanjemineermot. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die 

afkomstig is van een paddenstoel, het vals essenvlieskelkje. Jammer genoeg 

komen deze ziektes ook voor in de Overtuin. Veel van de kastanjes en essen zullen 

door deze ziekte verdwijnen. Het advies is om de bladeren te snipperen, en op de composthoop te laten rotten. 

Uit Puur natuur, een blad van Natuurmonumenten. 

 

Activiteiten deze periode  

 Snoeien en knotten 

 Hulst en bramen ruimen 

 Hek rond liezeborgh verlagen 

 Oevers sloten 

 bollen planten 

 

Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg,  Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet 

Bij de Action 

voor €. 0,89 

Kastanjemineermot 


