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In de afgelopen dagen zijn een aantal bomen (met vergunning) gekapt. De Overtuin ziet er nu even uit als een 

slagveld, maar met vereende krachten zal het er over enkele weken weer netjes uit zien. Deze maand is ook de 

heg langs de provincialeweg flink kort gezet, hij was meer dan 2 meter breed en hoog geworden en niet meer te 

knippen. Verder zijn er acht nieuwe afvalbakken geplaatst, de oude zijn vervangen en er zijn extra bakken langs 

de kastanjelaan en het grote hek geplaatst.  Hopen dat ze netjes blijven. 

 

We hebben al veel informatie gekregen over het Theehuis prieel dat vroeger in de 

Overtuin stond. We zijn van plan een copy te bouwen op ware grote. Zo ver zijn we nog 

niet, eerst wordt er getekend, vervolgens een vergunning aanvragen; dan subsidie 

regelen en daarna pas bouwen. We hebben wel alvast een frame met de contouren van 

het Theehuis gemaakt en die op z'n plaats gezet. Nu wordt duidelijk wat de maten 

waren en waar het stond. 

 

Met dank aan Ronald, zijn de informatieborden in de Overtuin voorzien van z.g. QR-codes. 

Door met uw smartphone de code te scannen (met een QR-code scanner die gratis te 

downloaden is) krijgt je ter plaatse extra informatie en uitleg over dit deel van de 

Overtuin. Er is informatie beschikbaar over: De familie Bisdom van Vliet; grot; theehuis; 

praalgraf; en waterpartijen. Leuk voor een rondwandeling door de Overtuin. 

 

 

Haardhout te koop 

De Stichting Overtuin Bisdom van Vliet verkoopt haardhout aan belangstellenden. De 

opbrengst wordt gebruikt voor het opknappen van het park.  

Prijzen voor de winter 17-18 zij  als volgt: 

Op stam of in blokken, vers dus niet gedroogd en niet gekloofd: 

 25 euro per Kuub, Populieren 

 40 euro per Kuub, Es, Esdoorn en Iep 

 60 euro per Kuub, Eiken 

Kloven: 10 euro per kuub extra 

Zoals elk jaar, kunnen vrijwilligers die actief zijn in de Overtuin voor eigen gebruik een 

kuub hout halen.  

 

We merken het niet, maar wisten jullie dat de Overtuin een zes hoofdig bestuur heeft, 

dat om de 3 weken, 2 uur bij elkaar komt om intensief te vergaderen over de Overtuin? 

Het gaat dan over onderwerpen zoals: kapvergunningen, samenwerken met de 

Liezeborgh;  Subsidies; Samenwerking met de Gemeente; financiën; aanpak van het 

Theehuis en Kastanjelaan; nieuwe folders; Het Uitvoering volgens het Masterplan; de oversteek naar het 

Museum; samenwerking met het Museum; Offertes en aanbestedingen van werk; etc. Voor de samenstelling van 

het bestuur zie website Overtuinbisdomvanvliet.nl 

 

Activiteiten deze periode  

komende maand zal in het kader staan van de bomen die zijn geveld, we gaan: 

 Kortzagen, kloven en snipperen 

 Hout vervoeren, naar de Middenlaan 

 Verkopen van haardhout 

 

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

 
Als je het niet weet, 

valt het niet op! 

In de afgelopen 

weken heeft Paul 

Mulder de paden 

geharkt: Hulde! 


