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De soms strenge vorst heeft ons in de afgelopen maand parten gespeeld bij de uitvoering van de geplande 

activiteiten. Sommige klussen bleven langer liggen dan gepland. Gelukkig zijn alle structurele winter- 

werkzaamheden nu uitgevoerd en kunnen we ons gaan richten op het zomerse beheer en onderhoud. Op pagina 

2 kunt u zien wat er nu bloeit in de Overtuin 

 

Praalgraf: in de afgelopen weken is het gebied rondom het praalgraf opgeknapt. Er is 

grond aangebracht en de paden zijn verbeterd. Het plaatsen van de kantopsluiting van 

cortenstaal had wat voeten in aarde, maar alles ziet er nu geweldig uit.  

 

Grasvelden: De grasvelden zijn flink aangepakt. Het gazon in het tuingedeelte is door 

Nico Houdijk bewerkt, zodat het weer een egale grasmat is. De grasvelden aan 

weerszijden van de beek en rond het eiland zijn eerst door Nico gefreesd, waarna de 

vrijwilligers alle stenen en takken eruit hebben gehaald. Vervolgens heeft Nico deze 

grasvelden geëgaliseerd en ingezaaid. 

 

Eiland: Doordat de bovenste plank van de beschoeiing is verwijderd en de bovenste laag aarde is weggehaald, 

zien het eiland en de grot er weer veel beter uit. Wel moesten we met de hand de aarde langs de beschoeiing 

aanstampen en aanvullen, zodat de oevers weer goed begaanbaar zijn. Vervolgens is de buitenste rand van het 

eiland ingezaaid met gras en zijn er duizenden sneeuwklokjes geplant. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst: Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 26 april was er een presentatie met  een terugblik 

op het afgelopen jaar, een vooruitblik naar de zomer en uitleg over de plannen voor 2018-2020. Tot onze 

verrassing waren  twee wethouders aanwezig: Mevr. Boere (Financiën, Groen, en Openbare Ruimte) en Dhr. L. de 

Wit (Monumentenzorg). Ze toonden zich zeer tevreden over het vele werk 

dat door de vrijwilligers is verricht.  

 

Evaluatie: Met de gemeente Krimpenerwaard is afgesproken dat een 

externe partij een evaluatie (1 meting) gaat houden van de werkzaamheden 

die de afgelopen jaren door de vrijwilligers zijn uitgevoerd. Het Masterplan 

is ook hiervoor het uitgangspunt. Er wordt gekeken of het plan goed is 

uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren. Verder maken de gemeente en 

Stichting de Overtuin samen een planning voor de komende jaren, zodat in 

juni 2023 de Overtuin in haar oorspronkelijke staat terug is gebracht.  

 

Activiteiten in de zomer periode: De tijd van renoveren is afgesloten en we 

gaan nu het zomerseizoen in. Vanaf 30 april gaan we werken volgens het 

zomerschema, de werkdagen zijn dan:  

Elke vrijdag ochtend van 9.00 – 12.00 uur 

Elke maandag avond van 19.00 – 21.00 uur 

 

Vanzelfsprekend is er naast het klussen altijd ruimte voor gezelligheid, 

koffie en een goed gesprek. De zomeractiviteiten vinden plaats onder begeleiding van een coördinator en bestaan 

uit maaien, wieden, schoffelen, snoeien, etc. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Ook zoeken we mannen 

of vrouwen die het gras willen maaien met de zitmaaier. Ze krijgen eerst een cursus van Albert, onze maai- 

coördinator, en kunnen daarna zelfstandig aan de slag. 

 

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

 

 
Deze winter hebben we veel steun 

gekregen van garage Markus uit 

Hekendorp, die er voor zorgt dat 

onze kettingzagen, grasmaaiers 

etc. uitstekend blijven werken. 

http://overtuinbisdomvanvliet.nl/vrijwilligersbijeenkomst-26-april-2018/
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In de afgelopen maanden zijn er weer vele bollen van de Firma Van Tubergen uit Heemstede geplant. 
  

 
anemone blanda wit 

(langs Middenlaan) 

 
hyacinthoides non-scripta  

(langs Middenlaan) 

 
tulipa clusiana cynthia 

 
diverse narcissen 

 
tulipa lac van rijn 

(bij monumentaal hek) 

 
fritillaria meleagris 

http://www.vantubergen.nl/

