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1. Inleiding
Dit beheerplan is opgezet zodat de Overtuin vrijwilligers een goed beeld krijgen van de
beheermaatregelen (zoals maaien, onkruid wieden, snoeien hagen) die nodig zijn om de Overtuin te
onderhouden. Dit is gedaan door eerst een beschrijving te geven van de gewenste onderhoud
situatie. of op beeldkwaliteitsniveau. Vervolgens worden de reguliere beheersmaatregelen
beschreven.
Om de Overtuin terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie zijn herstel maatregelen nodig. Het
gaat hier vaak over het herinrichten van delen van de Overtuin, waarbij eerst een ontwerp wordt
gemaakt, wat daarna kan worden uitgevoerd. Deze zaken staan beschreven in het hoofdstuk
Herstelmaatregelen.
Als laatste wordt een beschrijving gegeven van de communicatielijnen rondom het onderhoud en
beheer van de Overtuin én de daarbij behorende financiën.

2. Stichting Overtuin Bisdom van Vliet
Doelstelling Stichting Overtuin Bisdom van Vliet is “Herstellen en beheren van de Overtuin naar de
belevingswaarde en kwaliteit van het landschapspark van weleer”. In de praktijk wordt hierbij het
streefjaar 1923 aangehouden, dit is het jaar waarop Paulina Bisdom van Vliet overleed.
De samenwerking tussen de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet en de Gemeente Krimpenerwaard is
vastgelegd in een “Uitvoeringsovereenkomst dagelijks beheer en onderhoud Stichting Overtuin
Bisdom van Vliet en Gemeente Krimpenerwaard”.
Uitgangspunt voor deze overeenkomst is het ‘Masterplan Blik op de Toekomst - Overtuin Bisdom van
Vliet te Haastrecht, waarin kaartmateriaal en werkpakketten voor beheer en onderhoud inclusief
kostenraming staan omschreven. Daarnaast is bij deze overeenkomst een demarcatielijst als bijlage
gevoegd waarin de onderhoudsverplichtingen zijn afgekaderd
De Stichting voert beheer en onderhoud van de Overtuin uit, waarbij is afgesproken dat minimaal
wordt voldaan aan beeldkwaliteit C volgens de CiborGids. Het streven is echter beeldkwaliteit B.
.
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3. Omschrijving gewenste situatie/ kwaliteit/ sfeer
Om de visie tot stand te laten komen moet het park onderhouden worden. In dit hoofdstuk worden de
streefbeelden voor de verschillende beheergroepen in de Overtuin beschreven. Er zijn vier categorieën, te
weten; groen, verhardingen, straatmeubilair en schoon. Het streefbeeld is het beeld dat men uiteindelijk
voor ogen heeft voor de betreffende beheergroep en op welk aspect het beheer gericht is.
De Stichting Overtuin heeft voor verschillende gebieden en beheergroepen niveaus
vastgesteld (volgens de CROW systematiek) waarop beheert moet worden.
De Overtuin is vastgesteld op beheerniveau C, naar maatstaven van de CROW.
In de Overtuin zijn maar een beperkt aantal beheergroepen aanwezig. Per beheergroep staat hieronder
het streefbeeld beschreven. Het streefbeeld geldt voor alle locaties waar de beheergroep voorkomt.
Wanneer dit niet het geval is, is dit aangegeven.
Niet opgekroonde plantsoenbomen
Het beheer van een aantal van de plantsoenbomen in het park is gericht op het
natuurlijk
uitgroeien van de bomen. Hierbij wordt niet opgekroond, zodat de
vertakking tot aan de grond kan groeien. Door de bomen niet of nauwelijks op te
kronen krijgen ze in de toekomst een beeldbepalende functie, zij vormen het
„parkbeeld‟.
Opgekroonde plantsoenbomen
Op een aantal plekken in het park is het nodig om de bomen op te
kronen. Het gaat daarbij om bomen langs het pad die opgekroond
moeten worden in verband met wandelaars.
Daarnaast staan een aantal bomen in heestervakken, deze worden
ook opgekroond. Ook een aantal bomen die in een heestervak staan
worden zo nodig opgekroond tot een hoogte waarbij de heesters goed kunnen
uitgroeien en beheerd kunnen worden. Hierbij wordt 3m
opgekroond.
Laanbomen
Langs de Lijnbaan en de Middenlaan staan laanbomen. Voor deze bomen is het
beheer gericht op het creëren en behoud van de laan als geheel. Belangrijk
hierbij is om aandacht te besteden aan het opkronen tot een takvrije hoogte van
4 meter en het behoud van een veilige situatie.

Knotbomen
Langs de randen van de Overtuin staan knotbomen. Deze dienen elke 3 jaar geknot
te worden. Om de knotwilgen 2x per jaar maaien en verwijderen van zwerfvuil.

Bospark
Op een aantal plekken in het park liggen vakken waar de beplanting zich
spontaan mag ontwikkelen. Op deze plekken zullen na een paar jaar houtige
gewassen, en dan voornamelijk bomen, gaan groeien. Door de vorm van de
vakken zullen hier zogenaamde groene schermen ontstaan. Deze schermen
dienen strak in de ontwerplijnen te blijven. Dit wordt geborgd door het maaien
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van de randen van de vakken. In de vakken zelf bestaat het beheer uit niets doen, behalve het
verwijderen van zwerfvuil.
Heesters
Het beheer van het heestervak is gericht op het verkrijgen en in stand houden
van een goed onderhouden cultuurlijke beplanting. Het gewenste eindbeeld is
een gesloten vak van heesters met een hoogte van 1,20m. De heesters moeten
strak binnen het vak blijven groeien zodat de ontwerpgedachte zichtbaar blijft. Er
is een strakke overgang tussen de heesters en de naastliggende beplanting.
Plantvakken
Het beheer van de plantvakken is gericht op het verkrijgen en in stand houden
van een goed onderhouden plantvak. Onkruid wieden in het eerste jaar. Door het
jaar heen wordt handmatig gewied. Als er in het eerste jaar consequent onkruid
wordt gewied leert de ervaring ons dat het onderhoud de volgende jaren sterk
vermindert. Indien nodig worden de planten na de winter terug geknipt..
Indien nodig bijmesten en op peil houden van het organische stof gehalte.
Gazon
Het beheer van het gazon is gericht op het behoud van het parkbeeld en
recreatief medegebruik van het park. De stroken gazon kunnen onder andere
worden gebruikt als picknickveldjes. Kleine beschadigingen zijn acceptabel,
wanneer deze groter worden moeten deze zo snel mogelijk worden hersteld om
een representatief beeld te behouden. In de zomermaanden zal de
gebruikersintensiteit een stuk hoger liggen dan de rest van het jaar, hier moet het
beheer op afgestemd worden.
Bloembollen met gras
Op een aantal plaatsen is het gras beplant met bloembollen. In het voorjaar
komen deze bloembollen tot bloei en daarna volgt de bladontwikkeling.
Daarom wordt pas eind mei gezamenlijk met de 1e maaibeurt voor bloemrijk gras
laag, de eerste keer gemaaid, zodat de bollen goed kunnen ontwikkelen voor een
volgend jaar. Daarna wordt het gras als gazon gemaaid. Deze beheergroep heeft
daarom een ander beeld in het voorjaar ten opzichte van de rest van het jaar.
Vijvers
In de Overtuin zijn een aantal vijvers, die met elkaar verbonden zijn door middel van een vijverachtige
sloot. Het begint met de hoofdvijver in het tuingedeelte, en gaat daarna over tot aan de vijver rondom de
grot.
Vijverrand
De randen van de vijver. Dit is een strook van ongeveer 1 meter rondom de vijver, vijverachtige sloot en
het water rondom de grot. Deze strook bestaat uit gras en oeverplanten. Streven is naar een beschoeiing
op waterniveau, met aflopende natuurlijke oevers.
Oevers / Ruigte
De ruigte bestaat uit kruiden met daartussen eventueel opslag van houtige
beplanting. De ruigte heeft een ecologische functie voor allerlei dieren, zoals
amfibieën, insecten, kleine zoogdieren. Daarom wordt de ruigte in fases
gemaaid, zodat er niet eens in de 3 jaar een complete kaalslag plaatsvindt.
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De houtige beplanting mag niet volledig uitgroeien en zal klein worden gehouden. De watergang wordt zo
onderhouden dat waterafvoer mogelijk is.

Greppels
De greppels achter in het park zijn begroeid met kruidachtige vegetatie. Er
mogen geen houtige gewassen voorkomen ouder dan 1 jaar. Gedurende natte
periodes moet overtollig water afgevoerd kunnen worden via de greppels. Daar
wordt het beheer op afgestemd. De greppels maken onderdeel uit van de
beheergroep bloemrijk gras laag.
Banken en prullenbakken
Het beheer is gericht op schoon en heel voor zowel het beeld als
het gebruik ervan. Er wordt gestreefd naar het behouden van de
huidige kwaliteit. Binnen het beheer vallen ook de kleinschalige
herstel- en vervangingsmaatregelen.
Type afvalbak: <Nog bepalen>
Type bank:
Historisch verantwoorde bank, met gietijzeren
staanders, en houten liggers (zie foto).
Kleur: Sigma C4.40.20 “Zweeds Rood”
Sikkens Acryllak PU Zijdeglans
Color- Mix/ Sikkens 4041+3031
Basis C
Verhardingen
Door de Overtuin lopen diverse paden.
Het beheer van de paden is gericht op het in stand houden van de kwaliteit na aanleg. De randen van de
paden worden regelmatig gestoken, zodat er een strakke scheiding is tussen het pan en het aanprekend
gras. Van de paden wordt periodiek onkruid, blad- en zwerfafval verwijderd
Hondenpoep
De hondenpoep vormt een groot probleem voor de Overtuin. In het verleden hebben de hondenbezitters
de Overtuin in bezit genomen als uitlaatplek.
In de toekomstige situatie streven we naar de volgende situatie:
 Tuingedeelte verboden voor honden. Het gazon is bedoeld voor picknicken het moet dan drol vrij
zijn.
 In het park- en bosgedeelte opruimplicht, misschien ook "aangelijnd".
 Stuk na de Tiendweg vrije uitloop voor mens en dier.
Hondenpoep maatregelen
Om de Overtuin weer Hondenpoep vrij te krijgen denken we aan de volgende maatregelen:
 Duidelijkheid waar loslopen en waar aan de lijn, aangeven met borden
 Honden toiletten plaatsen
 Informatie in de krant
 Ludieke actie in de overtuin tijdens uitlaat momenten
 Informatie avond voor belangstellenden
 Handhaven in het Park
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4. Reguliere beheermaatregelen
Reguliere beheermaatregelen zijn beheermaatregelen die met een bepaalde regelmaat terugkeren. In dit
document worden de reguliere beheermaatregelen toegelicht die van toepassing zijn op de
beheergroepen waarvan de streefbeelden zijn beschreven in het vorige hoofdstuk. Door middel van het
reguliere beheer zullen uiteindelijk de streefbeelden behaald worden. Vanaf dat moment moet het
streefbeeld in stand worden gehouden. Het moment waarop een bepaalde beheergroep het streefbeeld
bereikt verschilt per beheergroep. Het zogenaamde instandhoudingsbeheer is ook regulier beheer.
Door de groei van beplanting zullen te nemen beheermaatregelen verschillend kunnen zijn. In een
heestervak zal de frequentie van het aantal schoffelbeurten afnemen naarmate de beplanting meer in
sluiting komt. Waar de beheergroepen in het park te vinden zijn is te zien op de beheerkaart in bijlage 1.
Onderhoudsniveau
Om de onderhoudsmaatregelen en de regelmaat te bepalen moeten de streefbeelden omgezet worden in
een onderhoudsniveau. Voor het hele de Overtuin geldt tijdens de komende vier jaar onderhoudsniveau
sober. Dit komt overeen met onderhoudsniveau C volgens de CROW systematiek.
Een uitzondering hierop vormen de sierheesters. Deze worden de komende vier jaar intensiever
onderhouden, zodat de vakken de kans krijgen om goed dicht te groeien, waardoor later minder
onderhoud nodig is in de vorm van onkruid verwijderen.
Houten banken en prullenbakken
 2x per jaar visuele inspectie op beschadigingen, graffiti en stickers
 1x per jaar schoonmaken met een, niet chemisch, algendodend middel
 1x per 5 jaar schuren en schilderen bankjes
 Verwijderen zwerfvuil
Paden
 3x verwijderen van blad in de periode van week 45 – 6 van de paden
 3x bijsnijden van de kanten
 3x Verwijderen onkruid in pad
 1x per jaar eind juli, ná de eerste maaibeurt van het bloemrijk grasland, harken van de paden
 materiaal aanvullen, 1x per 5 jaar
 vrijstellen van overgroeiend hout
 Verwijderen zwerfvuil
Gazon
 Maaien zodat gazons voldoen aan de normen van CROW kwaliteitsniveau C, maximale lengte gras;
90 millimeter, minimale lengte 30 millimeter
 2x per jaar knippen graskanten langs verhardingen
 2x per jaar knippen graskanten langs beplantingsvakken
 2x per jaar afsteken graskanten langs verhardingen
 2x per jaar afsteken graskanten langs beplantingsvakken
 3x per jaar verwijderen van bladafval van gazon in de periode van week 45-6
 1x per jaar slepen van gazon voorafgaand aan eerste maaibeurt
 1x per jaar rollen van het gazon voorafgaand aan eerste maaibeurt
 Verwijderen zwerfvuil
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Gazon
Herstelwerkzaamheden
 Jaarlijks na de winter worden op basis van monitoren de herstelwerkzaamheden bepaald
 Frezen grasmat
 Aanvullen gaten in gazon
 Bijzaaien
 bemesten en verticuteren
Bloemrijk gras laag (vlak) en Bloemrijk gras
 2x per jaar maaien en afvoeren, een keer in de periode van week 23-28 en een keer in de periode van
week 37-42
 2x per jaar bijmaaien van gras rondom obstakels in de periode van week 23-28 en een keer in de
periode van week 37-42
 Verwerken maaisel minimaal 3 dagen en maximaal 1 week na maaibeurt
 Verwijderen zwerfvuil
Ruigte
 Maaien ruigte in de periode van week 31-39, ongeveer 33% per jaar (zie beheertekening)
 Afvoeren maaisel, 1 week na maaibeurt
 Afzetten houtopslag
 Verwijderen zwerfvuil
Verdeling Gazon en Ruigte
In onderstaande tekening is de verdeling tussen Gazon (licht groen) en ruigte (donker groen) aangegeven
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Heesters
 1x per jaar voorjaarschoonmaak sierheesters + verwerken vrijkomend materiaal
 Meerdere keren per jaar (5+) per jaar onkruidvrij maken beplantingsvak + verwerken vrijkomend
materiaal
 1x per jaar wintersnoei van de sierheesters + verjongingssnoei
 1x per jaar snoeien randen van beplantingsvak in de periode van wk 25-35
 Inboeten heesters met bijbehorende werkzaamheden, daarnaast ook ingeboete heesters water geven
 Verwijderen zwerfvuil
Bospark
 Eerste vier jaar alleen randenbeheer, takken verwijderen tot 0,6m uit de kant van de
 verharding, gazon en bloemrijk grasland
 Monitoren op ontwikkeling, 1 keer per jaar rondgang met de parkenbeheerder
 Verwijderen zwerfvuil
Laanbomen
 1x per 3 jaar snoeien van de bomen (begeleidingssnoei). Het uiteindelijke beeld moet zijn een takvrije
stam van 4-6 m
 Inboeten bomen met bijbehorende werkzaamheden, daarnaast ook ingeboete bomen water geven
 Verwijderen zwerfvuil
Opgekroonde plantsoenbomen
 1x per 3 jaar snoeien van de bomen (begeleidingssnoei). Het uiteindelijke beeld moet zijn een takvrije
stam van 4-6 m
 Inboeten bomen met bijbehorende werkzaamheden, daarnaast ook ingeboete bomen water geven
 Verwijderen zwerfvuil
Niet opgekroonde plantsoenbomen
 1x per 3 jaar snoeien van de bomen (begeleidingssnoei). Het uiteindelijke beeld moet zijn een takvrije
stam van minder dan 2 m, de takken mogen op de grond liggen
 Verwerken vrijkomend snoeimateriaal
 Inboeten bomen met bijbehorende werkzaamheden, daarnaast ook ingeboete bomen water geven
 Verwijderen zwerfvuil
Knotbomen
 1x per 3 jaar knotten van de bomen. Het uiteindelijke beeld moet zijn een takvrije stam van 2-3 m
 Jaarlijks de stammen opsnoeien
 Verwijderen zwerfvuil
Gazon met bloembollen
Voor een goede groei en bloei is het belangrijk dat de bladen van de bollen er zolang mogelijk aan blijven
en kunnen afsterven. Het gras wordt pas gemaaid als het blad van de bollen grotendeels afgestorven.
 1x maaien van loof van bol en knolgewassen in de periode van week 23-28 nadat het loof van de
bollen is afgestorven.
 Afvoeren van vrijkomend materiaal eerste maaibeurt.
 Maaien als gazon, nadat het loof van de bloembollen is afgemaaid. Dit in de periode juni-okt.
 Verwijderen zwerfvuil
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Vijver
Het beheer en onderhoud van de vijver is specialisten werk. Het is verstandig om dit door de gemeente te
laten doen.
Vijverrand
 Maandelijks maaien met bosmaaier
 Afvoeren van vrijkomend materiaal
 Verwijderen zwerfvuil
Hagen
 Knippen, 2x per jaar, mei en september
Bomenbestand
 dunnen van het bomenbestand (incl. stobben frezen),
 het afzetten van het hakhout (6-8 jarige cyclus),
 het verwijderen opslag van o.a. hulst
 VTA (visual tree assessment) controle van risicobomen bomen
Sloten
 jaarlijks sloten schonen
 onderhoud van beschoeiingen
 baggeren (in een cyclus, die onder de bomen wat frequenter zal moeten zijn dan de sloten aan de
randen, bv. eens per resp. 8 en 10 jaar)
Objecten
 beelden schoonhouden
 Onderhouden bruggen
 Gladheidsbestrijding op bruggen
 Onderhouden hekwerken en fietssluizen e.d. bij de entrees (incl. dus het grote hek aan de voorkant)
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5. Herstelmaatregelen 2017-2020
Herstelmaatregelen zijn bedoeld om de Overtuin weer terug te krijgen naar een hoger kwaliteits niveau.
Het kan gaan om nieuwe aanplanting, forse snoei, verwijderen zieke of overtollige bomen, rooien van
opschot, etc. Deze activiteiten kunnen in de jaren 2017 t.m. 2020 worden uitgevoerd.

5.1 Maatregelen in 2017
5.1.1 Inrichting "tuin"






Vellen van Amerikaanse eik, esdoorn en es.
Vellen van twee watercipressen.
Paden verbeteren
paden aanleggen
Planten van waterlelies.

5.1.2 Inrichting "park"







1/8ste dunnen van bomenbestand
Vellen grote populieren
Jonge bomen (natuurlijk opslag) vellen
Heestergroep aanplanten incl. plantvoorbereiding
Stinzenplanten planten
Plantvak aanleggen incl. plantvoorbereiding

5.1.3 Inrichting "bos"



1/4ste dunnen van bomenbestand
Bosheesters aanplanten

5.1.4 Water en paden






Herstellen van de paden en bruggen in de Overtuin
- Bestaande paden herstellen
- Ontbrekend paden aanleggen
Aanleggen van brug naar Groteiland
Verwijderen van de bomen langs de watergangen (de oevers dienen minimaal één meter vrij te
zijn van bomen).
Eerst wordt de bovenste laag van de beschoeiing overal verwijderd. De tweede stap is om de
beschoeiing te vervangen door een andere soort, die vloeiende gebogen vormen kan garanderen.
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5.1.5 Graf




Herontwerp van de omgeving rondom het Graf
Planten vervangen voor juiste soort bij graf
Pad structuur verbeteren

5.1.6 Bloembollen en stinzeplanten


Planten van bloembollen en stinzeplanten zoals aangegeven in onderstaande tekening
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5.2 Maatregelen in 2018 - 2020
5.2.1 Aansluiting Overtuin en Liezeborgh



Ontwerpen van de aansluiting van de begroeiing rondom de Liezeborgh, zodat het weer past bij de
Overtuin.
Her inrichting van de groenvoorziening rondom de Liezeborgh.

5.2.2 Lijnbaan



Kappen van álle bomen van de lijnbaan (paardenkastanjes, Amerikaanse eik én de notenbomen).
Aanplanten walnotenlaan
Uit het rapport Blik op de Toekomst: “Op een gegeven moment hebben de paardenkastanjes een punt bereikt dat er
teveel uitgevallen zijn zodat er geen ‘laan-effect’ meer over is. We weten niet wanneer dat zal zijn, dat ligt onder andere
aan de voortschrijding van de paardenkastanjeziekte en aan weersomstandigheden. Op dat moment zal er een keuze
gemaakt moet worden wanneer de overige paardenkastanjes gekapt zullen worden. Op dat gekozen moment zullen álle
bomen van de lijnbaan (paardenkastanjes, Amerikaanse eik én de notenbomen) gekapt worden om in één keer een
nieuwe walnotenlaan aan te planten over de gehele lengte van de lijnbaan, zoals in de landschapstijd gedaan is. Het in
één keer kappen en opnieuw aanplanten is nodig omdat anders, als het kappen en aanplanten in delen gaat, nooit een
goede laan zal ontstaan.”
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5.2.3 Verbeteren structuur Tuin








Aanleggen mozaiek perken
Eenmalig planten van stinzenplanten
Aanleggen van ronde en ovale plantvakken
Plantvak met grassen oprooien
Langwerpige heestervak oprooien en inzaaien met gras.
Bestaande langwerpige rozenvakken oprooien
Verwijderen van ongewenste heesters

5.2.4 Aansluiting Overtuin en Museum Bisdom van Vliet



Doelstelling is om het museum en de Overtuin weer een geheel te laten zijn. Hiervoor is een
reconstructie van de provinciale weg noodzakelijk.
Concept ontwerp in onderstaande tekening.
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6. Coördinatie van de vrijwilligersactiviteiten
De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet heeft haar werkzaamheden als volgt georganiseerd:
Bestuur
Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende
functies:
voorzitter, secretaris, penningmeester, tuinbaas en leden.
De huidige samenstelling van het bestuur is te vinden op de website van de Stichting Overtuin
Bisdom van Vliet. www.overtuinbisdomvanvliet.nl
Ontwerpgroep
De tuinbaas is de voorzitter van de ontwerpgroep.
De ontwerpgroep maakt op verzoek van het bestuur óf op eigen initiatief voorstellen en ontwerpen
voor de ontwikkeling van de Overtuin. Deze voorstellen en ontwerpen worden getoetst én
geaccordeerd door het bestuur, voordat ze worden uitgevoerd.
Uitgangspunt voor de ontwerpgroep is de doelstelling van de Stichting én het Masterplan.
De huidige samenstelling van de ontwerpgroep is te vinden op de website van de Stichting Overtuin
Bisdom van Vliet. www.overtuinbisdomvanvliet.nl
Coördinatoren
De coördinatoren geven, onder regie van de tuinbaas, uitvoering
aan de beheer en onderhoudsactiviteiten. Het team van coördinatoren zal in de komende weken
worden samengesteld en wordt dan gepubliceerd op de website van de Stichting Overtuin Bisdom
van Vliet. www.overtuinbisdomvanvliet.nl
Vrijwilligers
De vrijwilligers worden regelmatig, door de secretaris uit het
bestuur, met e-mails en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten in de Overtuin.
De vrijwilligers kunnen zich dmv afspreken.nl inschrijven voor de diverse werkdagen, zodat de
coördinatoren weten hoeveel vrijwilligers ze kunnen verwachten.

6.1 Overleg momenten
Om de werkzaamheden goed te laten verlopen zijn de volgende overlegmomenten voorzien:
 Aan het begin van de seizoenen (april en sept) overlegt de tuinbaas met de ontwerpgroep én de
coördinatoren over de werkzaamheden voor het komend half jaar
 Enkele weken ná dit overleg is er een vrijwilligersbijeenkomst, waarin de vrijwilligers geïnformeerd
worden over de werkzaamheden van de komende tijd
 Elke maand is er een overleg met tuinbaas en coördinatoren, waarin wordt afgesproken welke
activiteiten er in de komende maand worden uitgevoerd.

Overleg met Gemeente Krimpenerwaard
Het overleg met de gemeente vindt als volgt plaats:
Strategische/bestuurlijk
Dit wordt gedaan door het bestuur van de Stichting Overtuin
Bisdom van Vliet
Operationeel
Het Operationeel overleg wordt gedaan onder supervisie van de
tuinbaas
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6.2 Operationele uitgaven
De vrijwilligers van de Overtuin hebben regelmatig behoefte aan middelen, die gekocht
moeten worden bij een winkel. Het kan gaan om mengsmering, benzine en olie voor de
bosmaaiers, benzine voor de zitmaaier, klein materiaal om voor werk in en om de
blokhut, etc.
Het bestuur heeft hiervoor het volgende besloten:






Alle benodigde middelen, die nodig zijn, in het kader van dagelijks gebruik (dus geen projecten)
worden gekocht bij lokale bedrijven en wel:
a) Welkoop: alle artikelen die te maken hebben met groen beheer.
b) Eegdeman: benzine voor de zitmaaier
c) Luc Aarts: middelen die nodig zijn voor klussen in en om de blokhut. Denk aan
schroeven,
klein hout materiaal, etc.
d) Markus:
artikelen voor reparatie of onderhoud van de zitmaaier en onderhoud van de
bosmaaiers (tenzij gekocht bij een andere leverancier, en daar onder garantie zijn).
Bij elke leverancier kan gekocht worden op rekening van de Overtuin Bisdom van Vliet. Aan de
verkoper is gevraagd, om bij elke aankoop de naam van de koper te noteren.
De leveranciers factureren maandelijks aan de penningmeester van de Stichting Overtuin Bisdom
van Vliet.
De aankopen worden gekocht onder verantwoording van de budgethouder: Tony Hardenberg. Hij
keurt de aankoop goed, en controleert de facturen na afloop.

6.3 Projectmatige uitgaven
Indien een project wordt uitgevoerd, zoals beschreven in Herstelmaatregelen 2017-2020, dient eerste
budget gevonden te worden bij een sponsor, voordat dit project kan worden uitgevoerd. Het bestuur
neemt hierover de besluiten.

7. Veilig werken in het vrijwillig groenbeheer
Enkele basisregels
Een paar basisregels voor het veilig werken in het groen. Veel aanwijzingen voor veilig werken zijn
te vinden in de Arbocatalogus voor hoveniers en de groenvoorziening:
https://agroarbo.nl/sector/hoveniers-en-groenvoorziening/
Doel van veilig werken: na afloop van een werkdag gaat iedereen gezond en wel naar huis. En mocht
er ondanks alle voorzorg toch wat gebeuren, dan is aantoonbaar dat op verantwoorde veilige wijze is
gewerkt. Indien niet aantoonbaar veilig wordt gewerkt dan wordt nl. een economisch delict begaan
en kan de Arbeidsinspectie een forse boete (oplopende tot duizenden euro’s) opleggen en zal een
verzekering mogelijk niet uitkeren. Daarin heeft een ieder een eigen verantwoordelijkheid: bestuur,
werkdagbegeleider en individuele vrijwilliger.
1. Wees je ALTIJD bewust van de risico’s die jijzelf en anderen lopen bij het werken in het groen
en neem adequate maatregelen om de risico’s te minimaliseren. Maak onveilige situaties en
werkwijzen bespreekbaar en stimuleer anderen om veilig(er) te werken. Werk NOOIT alleen,
maar minstens met 2 mensen, zodat er altijd iemand is die hulp kan bieden en/of halen.
2. Gebruik gereedschap voor het doel waarvoor het is bestemd en volg altijd de aanwijzingen en
instructies van de handleidingen. Gebruik alleen veilig en goedgekeurd gereedschap. Mors geen
olie of benzine, dit komt in het milieu. Gebruik daarom een goede schenktuit of trechter.
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3. Gebruik alleen gemotoriseerd gereedschap indien je een certificaat hebt behaald in een cursus
gericht op het adequaat en veilig werken met het apparaat. Zonder certificaat werk je NIET met
gemotoriseerd gereedschap, tenzij er 1 op 1 begeleiding is door iemand die wel over een
dergelijk certificaat beschikt en instructie geeft over en toezicht houdt op gebruik en veilig
werken. Uitzondering: voor de gazonmaaier is geen certificaat vereist.
4. Als vrijwilliger vel je bomen tot een diameter van max. 30 cm, boven 30 cm diameter is het aan
professionals. Zaag NOOIT hout onder spanning, tenzij je een specifiek certificaat hebt behaald
voor een cursus op dit gebied!
5. Bij gebruik van gemotoriseerd gereedschap is het gebruik van Persoonlijke
BeschermingsMiddelen (PBMs) VERPLICHT. Dat betekent bij gebruik motorkettingzaag:
zaagschoenen/laarzen, werkhandschoenen, zaagbroek, helm met vizier en oordoppen; bij
bosmaaier: werkhandschoenen, schoenen/laarzen met stalen neuzen, helm met
gelaatsbescherming en oordoppen; bij gazonmaaimachine: gebruik oordoppen. Zet ALTIJD de
motor van een machine af indien je de machine wilt controleren of iets aan de instellingen wilt
veranderen.
6. Draag er zorg voor dat bij gebruik van gemotoriseerd gereedschap niemand binnen een straal
van 15 meter aanwezig is.
7. Draag bij het kloven van hout een beschermende bril en zorg dat niemand anders in de
omgeving aan het werk is binnen een straal van 5 meter.
8. Draag bij alle werkzaamheden altijd werkhandschoenen.
9. Weet waar je de EHBO doos kunt vinden en dat iemand aanwezig is die EHBO kan toepassen.
10. Wissel je werkzaamheden regelmatig af, d.w.z. doe zeker niet langer dan 1 uur aansluitend
dezelfde werkzaamheden en houd daarna minimaal 5-10 minuten pauze en ga bij voorkeur
daarna minimaal een uur iets anders doen.
Houd het plezierig én veilig!
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