Nieuwsbrief grondwerk
jan. en febr. 2018
In de afgelopen weken zijn geplande bomen geveld en is het hout afgevoerd. Zoals verwacht heeft het vellen van
de populieren best wat schade aangebracht aan de beschoeiing en is de grond flink omgewoeld. De komende
periode zal dan ook staan in herstel van de beschoeiing en uitvoering van grondwerk. Vervolgens wordt waar
nodig, het grasveld in het parkgedeelte geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.
Masterplan: Zoals bekend wordt gewerkt volgens het Masterplan “Blik op de toekomst Overtuin Bisdom van
Vliet te Haastrecht”. In febr. 2014 is dit opgesteld door Marcelis Wolak landschapsarchitectuur en groen erfgoed.
Hierin is nauwkeurig vastgelegd welke activiteiten moeten worden uitgevoerd. Het Masterplan kunt u vinden op
onze website (overtuinbisdomvanvliet.nl/plan/). In deze nieuwsbrief zullen we af en toe verwijzen naar de
betreffende pagina in dat masterplan, dat doen we bijvoorbeeld als volgt: MP01 (Masterplan Pagina 1).
Beschoeiing: De bovenste laag van de beschoeiing wordt overal verwijderd (MP34) en worden de oevers weer
afgerond, zodat er weer natuurlijke oevers gaan ontstaan.
De paden: Het park mist een deel van haar vroegere slingerpaden langs de beek. Deze worden hersteld. (MP36).
De oorspronkelijke paden en de opnieuw herstelde oude paden krijgen één afdekmateriaal van aangewalste
schelpen. (MP36). Onderstaande tekening laat de aanpassingen van de paden zien. Daarnaast worden waar nodig
bestaande paden verbeterd en schade hersteld.

Het eiland: In het Masterplan staat dat de grot met haar prieel, trappen en muur weer worden hersteld (MP40), dit
was ook ons streven. De gemeente geeft hiervoor echter geen vergunning en wij zullen zorgen dat de grot niet
verder achteruit gaat. We moeten wel iets doen om het eiland te kunnen onderhouden; Jaren geleden heeft de
gemeente namelijk een dikke laag grond rondom de grot aangebracht. Deze laag wordt nu geëgaliseerd zodat het
gras weer goed te maaien is. De afgelopen zomer hebben we met de hand de grond rondom de grot weggegraven,
zodat we weten waar de fundering begint, en de grot niet aangeraakt hoeft te worden. De rododendrons worden
verplaatst naar het praalgraf en de grond die vrijkomt wordt naar het praalgraf gebracht. In het voorjaar wordt weer
gras ingezaaid en beplanting aangebracht.
Praalgraf. De grond rondom het graf is in de afgelopen jaren weggezakt, zodat de betonnen bekisting te zien is, dat
is niet de bedoeling. De grond wordt weer aangevuld met aarde dat vrijkomt.
Op zaterdag 27 jan. geven we om 10.30 een rondleiding voor geïnteresseerden om tekst en uitleg te geven.
Met vriendelijke groet, Tony Hardenberg, Tuinbaas Overtuin Bisdom van Vliet

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

