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In de afgelopen weken heeft de Overtuin een ware metamorfose
ondergaan. Het meeste hout is opgeruimd en verkocht, de beschoeiing is
verlaagd, het eiland vlak gemaakt en de paden in het parkgedeelte weer
opnieuw aangelegd. Er is keihard gewerkt door de vrijwilligers, zie de
foto’s op de website. We krijgen veel complimenten voor dit resultaat.
Beplantingsplan 2018: Onder leiding van Chiel Smit, onze tuin- en
landschapsarchitect, is een beplantingsplan gemaakt dat we dit voorjaar
gaan uitvoeren. Hierin staan de struiken en andere planten die we weer in
de Overtuin gaan zetten. Chiel heeft, op basis van het Masterplan, ook alle
detailontwerpen gemaakt van de waterpartijen en de paden die we
hebben verbeterd.

De “kloveniers” hebben meer dan
70 kuub hout verwerkt.

Bloembollen: We hebben meer dan 100.000 bollen geplant die we van Van
Tubergen uit Heemstede hebben gekregen. Grote groepen anemonen en
crocussen. De anemonen blanda white splendour zijn gestrooid langs de
middenlaan. Verder zijn er langs de beek 10 duizenden crocussen uitgestrooid
(omdat planten gezien de grote hoeveelheid niet te doen was). Soms zul je een
bolletje boven de grond vinden, maar we denken dat 70% wel zal opkomen. En
dan zijn er ook nog kleinere groepjes fritillaria meleagris (kievitsbloem) en
galanthus (sneeuwklokje) geplant.
Anemone blanda white
splendour langs de
middenlaan

Nestkastjes: Alle nestkastjes zijn schoongemaakt, genummerd en voorzien van
een “gatbeschermer”, tegen inbraak door spechten.

Lijnbaan: Deze winter is er weer een aantal kastanjes geveld door de
bloederziekte. We houden zo geen laan meer over, van de 42 oorspronkelijke
kastanjes in de laan zijn er al 21 kastanjes verdwenen. Het bestuur beraadt zich
op maatregelen.
Maquette: Handige handen hebben schaalmodellen gemaakt van het prieel
“Theehuis”, de Grot en het “Rustiek Prieel”. De maquettes zijn te zien in de
entree van de Liezeborgh.
Activiteiten deze periode
Nu het grote zaag- en grondwerk gedaan is, gaan we de rommel opruimen en
alles netjes maken.
 Restjes van de stormschade opruimen.
 Paden weer mooi maken en de renovatie afronden.
 Grasvelden weer aanleggen.
 Sneeuwklokjes (in het groen) planten op het eiland.
 Diverse struiken (ver)planten.
Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

Zo ziet de kastanjebloederziekte
er uit, vele bomen in de lijnbaan
zijn er mee besmet. Hoe gaan we
dit aanpakken?

Joke, met haar nieuwe
koffiezet apparaat

Deze nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Stuur een bericht naar Tuinbaas@overtuinbisdomvanvliet.nl

