Winter Nieuwsbrief
2017 - 2018
Deze winter wordt een aantal grote bomen geveld.
Deze nieuwsbrief geeft hierover een toelichting.
Het is goed te weten dat de Overtuin bestaat uit 3 delen. Het voorste gedeelte van de
provinciale weg tot de blokhut is het Tuingedeelte. Van de blokhut tot het praalgraf is
het Parkgedeelte. Van het praagraf tot de Tiendweg is het Bosgedeelte.
Het onderhoud en beheer van deze verschillende delen ziet er anders uit: de tuin is
open met slechts een beperkt aantal veelal monumentale bomen; het park heeft meer
bomen en struiken, met bosjes en open gebieden; het bos is dichter begroeid met
bomen, struiken en onderbegroeing.
In de Overtuin staan verschillende soorten bomen:
a. Monumentale bomen: deze bomen doen er mensengeneraties over voordat ze volgroeid zijn en ze kunnen
enorme afmetingen hebben bereikt. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud worden en
ons met hun verschijning verwonderen. Volgroeide, oude bomen zijn in ons land en in de Overtuin een
kostbaar bezit, daar komen we niet aan. Voorbeelden hiervan zijn de Beuk, Eik, Kastanje, Ginko Biloba.
b. Snelgroeiende bomen: deze bomen groeien in 20 jaar even veel als de monumentale bomen in 100 jaar. Ze
zaaien zich vaak snel uit en als er niets aan gedaan wordt groeien ze boven de monumentale bomen uit,
nemen het licht weg en gaan ze de monumentale bomen bedreigen. Voorbeelden hiervan zijn de Esdoorn,
Populier, Wilg en Els. Dit zijn de bomen die we moeten knotten of vellen.
c. Bomen met ziekten en plagen, deze steken steeds meer de kop op. Ging het vroeger
maar om een beperkt aantal ziekten, tegenwoordig worden we overstelpt met een
diversiteit aan ziekten en plagen. De bomen worden aangetast en leggen op den duur
het loodje. Er moet dan een keuze gemaakt worden: laten we de boom uit zichzelf
vallen, of gaan we hem vellen. Bij deze keuze is het gevaar voor bezoekers belangrijk.
Voorbeelden van ziektes zijn: Kastanje (paardekastanjemineermot; bloedingsziekte,
schimmelziekte van het blad), Es (essentaksterfte), Iep (Iepziekte, een schimmel), Eik
(eikenprocessierups en Tondelzwam).

Een boom wordt niet zomaar geveld in de Overtuin. Uitgangspunt is het
masterplan “Blik op de Toekomst”, een historisch onderzoek waarin is vastgelegd
hoe de Overtuin er vroeger heeft uitgezien, en hoe hij hersteld moet worden.
Vervolgens beoordelen de Ontwerpgroep en specialisten of we een boom echt
moeten vellen. Dit wordt voorgelegd aan het Bestuur van de Stichting Overtuin
Bisdom van Vliet.
Als allen het eens zijn wordt daadwerkelijk een kapvergunning aangevraagd bij
de Gemeente Krimpenerwaard. Deze toetst nogmaals of vellen echt nodig is. Pas
dan worden de bomen geveld.
Het masterplan en de samenstelling van het Bestuur en Ontwerpgroep is te
vinden op de website van de Overtuin Bisdom van Vliet:
www.overtuinbisdomvanvliet.nl.
Mocht u vragen hebben, spreek ons dan gerust aan, we geven graag uitleg.
Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

