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Afb 1 De Overtuin en haar omgeving (Bron: Google Maps, bewerkt door Jan Holwerda)
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1 Inleiding
De Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht hoort onlosmakelijk bij het huis Bisdom van Vliet. Het
huis en waardevolle elementen van de tuin waren al rijksmonument, maar in 2001 is de gehele
Overtuin hieraan toegevoegd tot één rijksmonument onder de noemer complex historische
buitenplaats.
De gemeente Vlist heeft Marcelis Wolak gevraagd een ‘Masterplan’ op te stellen voor deze Overtuin.
De gemeente werkt voor dit plan nauw samen met de Werkgroep Overtuin Bisdom van Vliet.
Het is de wens van werkgroep en gemeente dat het Masterplan antwoord geeft op de kernvraag hoe
de Overtuin weer te herstellen is naar de belevingswaarde en kwaliteit van het landschapspark van
weleer. Hiervoor is gevraagd een cultuurhistorisch onderzoek te doen naar de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Overtuin Bisdom van Vliet, gevolgd door een waardestelling, een
inrichtingsplan en een beheer- en onderhoudsplan. Ook wil men in het Masterplan ideeën
opgenomen zien om de recreatieve aantrekkelijkheid te bevorderen en vandalisme te voorkomen.
Tevens worden de vragen beantwoord welke organisatievorm de Werkgroep Overtuin Bisdom van
Vliet het beste kan hebben en welke subsidiemogelijkheden er bestaan voor uitvoering van het plan.
Om aan deze vragen te voldoen is een team samengesteld. Het historisch onderzoek is uitgevoerd
door Jan Holwerda. De ontwikkelingsgeschiedenis, waardestelling, het recreatiehoofdstuk, de
ontwikkelingsgeschiedenis in een notendop en het inrichtingsplan zijn gemaakt door Monique
Wolak. Klaas de Boer heeft het beheer- en onderhoudsplan beschreven en mogelijkheden aangeduid
voor organisatievorm en subsidie. Er is intensief samengewerkt om een optimale relatie tussen deze
onderwerpen tot stand te brengen.
Het ‘Masterplan’ omvat drie delen.
Tuinhistorisch onderzoek - Overtuin Bisdom van Vliet te Haastrecht
Van het huis Bisdom van Vliet en haar inhoud is al veel gedocumenteerd en onderzocht.
In de zomer van 2013 is ook de ontwikkelingsgeschiedenis van de Overtuin onderzocht. In dit rapport
vindt u de resultaten van dit onderzoek.
Uit het tuinhistorische onderzoek is wel gebleken hoe belangrijk het verleden is geweest voor de
verschijningsvorm van de huidige Overtuin en wat de achtergrond was voor de tuin zoals we die nu
kennen. We lezen in dit onderzoeksrapport de rijke en boeiende historie van deze parel van
Haastrecht en merken hoeveel aspecten een rol hebben gespeeld bij het park zoals we het nu
kennen.
Cultuurhistorische ontwikkeling en waardering - Overtuin Bisdom van Vliet te Haastrecht
In dit rapport wordt de historische inrichtingsontwikkeling van de Overtuin beschreven en verbeeld.
Ook komen hierin de waardestelling en de recreatieve wensen van gemeente werkgroep aan de
orde.
Blik op de Toekomst - Overtuin Bisdom van Vliet te Haastrecht
inrichtingsplan en beheer- en onderhoudsplan
Het voorliggend rapport ‘Blik op de Toekomst’ geeft inzicht in hoe de Overtuin er in de toekomst uit
gaat zien en welke stappen daarvoor genomen moeten worden.
In hoofdstuk 2 wordt de historische ontwikkeling van de Overtuin, die in het rapport
‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardestelling’ beschreven staat, in een notendop samengevat.
De huidige situatie wordt op kaarten verbeeld en ook in dit hoofdstuk opgenomen. De kaarten geven
een beeld van de structuurdragers en onderdelen van de Overtuin zoals hij er nu uitziet.
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In hoofdstuk 3 komt het inrichtingsplan aan de orde. Hier zijn dezelfde onderwerpen voor de kaarten
aangehouden als bij de huidige situatie, zodat er een optimale vergelijking kan worden gemaakt
tussen de huidige en toekomstige situatie. Allereerst wordt in hoofdstuk 3 de visie beschreven. De
randen en toegangen zijn een essentieel onderdeel van iedere plek en worden daarna behandeld.
Vervolgens komen de structuurdragers water, paden, lijnbaan en Middenlaan aan de orde. De drie
delen te onderscheiden delen van de Overtuin - Tuin, Park en Bos – hebben ieder een eigen karakter
en worden daarna behandeld. Tot slot van hoofdstuk 3 wordt het parkmeubilair kort besproken.
Hoofdstuk 4 handelt over het beheer en onderhoudsplan. Eerst komt de uitwerking van het
inrichtingsplan aan de orde. Daarna worden de begroting, het meerjarenplan, de gebouwde
onderdelen en de indirecte kosten behandeld. De benodigde werkzaamheden zijn inzichtelijk in een
tabel verwerkt per onderwerp, streefbeeld, beheer, onderhoudsmaatregelen en jaar van
werkzaamheden. Deze tabel wordt in bijlage 4 opgenomen.
Hoofdstuk 5 tenslotte geeft mogelijkheden voor subsidie en financiering. Hierbij worden ook de
eigendomssituatie en het inzetten van vrijwilligers besproken.
Aan het eind van dit rapport ‘Blik op de Toekomst’ zijn de huidige situatie tekening en het
inrichtingsplan nog een keer apart bijgevoegd. Deze kunt u op A3 kopiëren en los bij de bladzijden
gebruiken.
Wij hebben ons met zeer veel plezier in de Overtuin verdiept en hopen dat de we met deze drie
delen Haastrecht, haar bewoners en de gemeente Vlist een document geven dat met evenveel
plezier gelezen wordt en waar voor de toekomst van de Overtuin Bisdom van Vliet nog lang uit geput
kan worden.
De rapporten zijn opgesteld in de periode april 2013 tot januari 2014.
Met de angst dat een of meer personen te vergeten (excuses hiervoor), gaat onze bijzondere dank uit
naar Rob Verhoeff (beheerder Museum Bisdom van Vliet), de medewerkers van Groene Hart
Archieven (Gouda), Gemmeke Verhagen (Gemeente Haastrecht), Cees Reichard, Terry Heikamp,
Harry van der Voet, Dick Molenaar, Pieter Brinkman (bestuursleden Werkgroep "De Overtuin Bisdom
van Vliet"), Laura Jansen, Jaap Reichard, Rudi Terlouw, Josefien Versteeg, Rob Anders, Jan de Korte,
Cor Kraijenbrink, Anke Barendrecht, Jaap Barendrecht, mevrouw Graveland, Esther Verkaik, Elien
Voerman-Bruins, Wim Meulenkamp en Dineke Akkermans-Praagman, Betty Radstok, André van Vugt
(Kadaster).
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2 Historische ontwikkeling van de Overtuin in een notendop
In het rapport ‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardestelling’ staat onder meer de historische
ontwikkeling tot en met de huidige situatie beschreven. Voorliggend hoofdstuk vat kort de
belangrijkste punten van deze historische ontwikkeling samen als opstap naar het inrichtingsplan.

2.1 Historische ontwikkeling
Middeleeuwen tot 1745
De basis van de Overtuin, haar perceel met de omringende sloten, stamt uit de Middeleeuwen,
evenals de Tiendweg en het oude verloop van de Hoogstraat. Deze straat is essentieel voor het
bestaan van de Overtuin, het huis Bisdom van Vliet bevond zich immers aan de overzijde hiervan.

Afb 2 Vermoedelijk grondgebruik eerste helft van de 18e eeuw (Bewerking door Monique Wolak van de door Jan
Holwerda bewerkte ondergrond van het Kadastrale Minuutplan uit 1828)
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Voor 1719 is het noordelijk gedeelte van het perceel omgevormd van weiland naar nutstuin1 en
boomgaard. Er was al een boerderij op de plek waar nu de parkeerplaats ligt. De huidige Vijver is
haar bestaan mogelijk begonnen als gat waar de gier van de boerderij in de nutstuin opgevangen
werd. Ook kende de tuin een omheining met een toegang aan de noordzijde en een aan de oostkant.
Sinds deze periode is er altijd een afscheiding aan de noordzijde van de Overtuin geweest.
Het perceel ten zuiden van de scheisloot2 was natter en bestond toen hoogstwaarschijnlijk uit
broekbos of (hakhout)bos. Het rechthoekig slotenpatroon dat we nu in het Bos herkennen, stamt
mogelijk uit deze tijd.
Het baanhuis en de lijnbaan waren voor 1744 aanwezig.3 De lijnbaan was indertijd aan weerszijden
met knotbomen beplant omdat de hennep - waar men touw van maakte - hierop te drogen werd
gelegd.

Afb 3 Voorbeeld van een lijnbaan: kleingarenbaan van De Koster aan het Jaagpad langs de Gouwe in Gouda
(1795), Joris Herst

De lijnbaan liep door tot de ‘haakvormige’ sloot die gegraven werd om de gronden ten oosten van de
lijnbaan te ontwateren. Er was vanaf de lijnbaan een open zicht op het landschap aan de westzijde.
Tussen lijnbaan en baanhuis bestond er een directe visuele en functionele relatie.
Het eerste dat altijd genoemd wordt bij de tuinen van het huis Bisdom van Vliet zijn de drie oude
bruine beuken: één in de ‘achtertuin’ tussen huis en IJssel, die geplant zou zijn in 1694, twee in het
noordelijk ‘Tuin’gedeelte van de Overtuin, uit respectievelijk 1696 en 1698 zoals de overlevering wil
doen geloven. Deze zouden door Theodorus Bisdom van Vliet geplant zijn. Dit laatste is echter
onwaarschijnlijk aangezien Theodorus het huis pas in 1724 kocht en de Overtuin in 1745.4 De bomen
zijn daarom vermoedelijk jonger dan de overlevering wil doen vermoeden.
1

Een nutstuin is een oud woord voor een moes-en of groentetuin waar ook kleinfruit of fruitbomen in kunnen
voorkomen.
2
Op bovenstaande kaart is de scheidsloot aangegeven als is de symmetrisch gebogen blauwgekleurde vorm ten
zuiden van de Vijver.
3
De Lijnbaan staat op afb 2 aangegeven met de gele lijn aan de westzijde van het perceel. Het baanhuis
bevindt zich onder de letter ‘N’ van nutstuin aan de noordzijde van de lijnbaan. Zie rapport Tuinhistorisch
Onderzoek’ voor uitleg over aktes van verkoop en het bestaan van de lijnbaan in ieder geval in 1744.
4
Zie voor uitvoeriger bewijsvoering van dit gestelde ‘Overtuin Bisdom van Vliet rapport Tuinhistorisch
Onderzoek’.
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Geometrische tijd 1745 - 1806
De voor Overtuin zo belangrijke twee bruine beuken (die men helaas in 1999 heeft moeten kappen)
zijn waarschijnlijk rond 1745 op z’n vroegst geplant. Toen liet Theodorus de nutstuin en boomgaard
veranderen in een siertuin met waterpartijen, paden en bloembedden, zoals we in het ‘dichttafereel’
van 17495 kunnen lezen. Vermoedelijk in de geometrische stijl die toen in zwang was.

Afb 4 Geometrische tuin, kaart van G. Stoelendraier, 1806 (Bron: Museum Bisdom van Vliet nr. 8439)

5

Het gedicht is opgenomen in rapport ‘Tuinhistorisch Onderzoek’.
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Op een kaart uit 1806 is waarschijnlijk de door Theodorus aangelegde geometrische tuin opgetekend.
De twee bruine beuken staan op deze kaart niet aangegeven. De boerderij en een heining vormden
de randen, toen met twee toegangsdeuren aan de Hoogstraatzijde en een aan de kant van de
boerderij. Er was veel gras, omzoomd met leibomen en een rondvormig ‘plein’. Het giergat werd
mogelijk omgevormd tot de symmetrische rechthoekige vijver met balkon aan de noordzijde en een
halfronde uitstulping (exedra) aan de zuidzijde. De scheisloot werd tot Kromme Vijver vergraven en
er waren perken met lagere planten en mogelijk heesters of rozen. 6 De beelden van Hercules en
Neptunus staan tegenover elkaar aan weerszijden van de vijver. In het midden van het
‘plein’gedeelte staat zich een piedestal (zoals nu de zonnewijzer in het gras). Deze bevindt zich in het
verlengde van de as van de Middenlaan.
De Middenlaan werd ook rond 1745 aangelegd.7 De laan liep van de brug over de scheisloot (de
huidige Kromme Vijver) tot bijna aan de sloot bij de Tiendweg en bestond uit een pad met twee
duidelijke bomenrijen, mogelijk iepen, die het zichtveld naar de open polder begeleiden. Aan het
eind van de laan stond een beeld waarvan het onbekend is wanneer hij is geplaatst. De zichtlijn naar
het noorden voerde over het midden van de vijver naar de gevel van het woonhuis Bisdom van Vliet.
Aanzet tot de landschappelijke stijl 1828 - 1877
Op de kadastrale minuutkaart uit 1828 (afb 2) is de aanzet tot een landschappelijke stijl te ontwaren.
De geometrische vijver is vergraven tot een hartvorm en de Kromme Vijver heeft een tweede
‘stemvork’-arm gekregen die naar een gebouwtje ten zuiden van de hooiberg leidt. Deze vork wordt
in 1876 weer dichtgegooid, het gebouwtje afgebroken en een grotere schuur gebouwd. Inmiddels is
ook de oude boerderij afgebroken en in 1854 wordt de Paulina’s Hoeve opgetrokken.

Afb 5 Gebogen paden, tuin en bos op de Topografische Militaire Kaart uit 1876 (Bron: watwaswaar.nl).

6

Aan de bovenzijde van de kaart staan in zwart de woorden ‘Kromme Vijver’, aan weerszijden van de brug die
naar de Middenlaan voerde. De brug is nog net te zien als een lichtbruine rechthoek. Tussen Kromme Vijver en
Vijver bevinden zich twee paar symmetrische perken die de vorm van de Vijver repeteren. Twee donkergroene
waar vermoedelijk heesters in geplant waren en twee lichtgekleurde met mogelijk bloemen of rozen. Tussen
Vijver en bloemperken bevonden zich wandelpaden.
7
De Middenlaan staat op afb 2 aangegeven met de gele lijn aan de oostzijde van het perceel en liep van
scheisloot tot dichtbij de Tiendweg.
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In 1876 is er een gebogen padenstelsel in het noordelijk tuindeel verschenen. De rest van de
Overtuin is op de kaart als bos aangegeven, behalve het noordwestelijk gedeelte dat ook als tuin is
ingekleurd. De lijnbaan en Middenlaan staan op deze kaart doorgetrokken tot de Tiendweg.
Waarschijnlijk zijn dit een onnauwkeurigheden.
Landschappelijke en gardeneske tijd 1877 - 1923

Afb 6 Gezicht over de kleurrijke Overtuin richting Paulina’s Hoeve, verscholen achter leibomen. Kleurrijke
perken, gebogen paden, gras en solitaire bomen.

In deze tijd van Paulina Bisdom van Vliet, kwam vermoedelijk de driedeling tussen Tuin, Park en Bos
tot stand. Ook het paden- en waterpatroon zoals we dat nu nog herkennen stamt uit die tijd.
De Tuin werd gekenmerkt door gebogen paden, grasvelden, uitbundige perken en solitaire bomen
van allerlei soorten.

Afb 7 De Tuin in 1920 (Bron: collectie Jan Holwerda)

De Vijver werd verbonden met de Kromme Sloot. Het waterpatroon werd doorgezet in de ‘beek,’ in
het Parkgedeelte, die eindigt in een slinger en zo een eiland vormt. De slinger wordt verbonden met
de haakvormige sloot, die ook een gebogen vorm krijgt. Langs de ‘beek’ en om het eiland zijn
gebogen paden aangelegd.8 Deze werden op enkele plekken verbonden met de Middenlaan. De
8

Volgens het patroon van de ongedateerde kaart op afb 8. Bij veldonderzoek hebben we bewijzen voor de
vroegere aanwezigheid van deze paden en hun gebogen verloop gevonden. Het patroon van de kaart lijkt
hiervoor nagevolgd tezijn.
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verbinding met de lijnbaan bevond zich aan de zuidzijde van deze ‘baan. Parkbomen en
heestergroepen bepaalden dit Park-gedeelte. Gras met perken omzoomden de ‘beek’. Langs paden
en water werden veel stinzeplanten geplant.

Afb 8 Landschappelijk ontwerp van het Parkdeel van de Overtuin, vermoedelijk daterend uit de laatste decennia
van de 19e eeuw, ongesigneerd en ongedateerd (Bron: Collectie Stichting Bisdom van Vliet nr. 8658)
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’
Afb 9 de ‘beek’ in het Park omzoomd door gras en ovale heestergroepen (Bron: collectie HvH)

De Overtuin kende verschillende prieelen uit deze tijd die alle verdwenen zijn. Wat rest zijn de heuvel
en enkele bomen samen met de prieelen een ensemble vormden. Toppunt van de gardeneske tijd in
de Overtuin is uiteraard de grot met prieel op het eiland geweest, compleet met trappen en muur.
Hiervan rest nu enkel een ruïne. Op de heuvel ten zuiden van de vijver stond het ‘onbekende’ prieel,
ten oosten van de beek bevond zich het ‘theehuis’ prieel. De Middenlaan werd aan de zijdzuide
opgeluisterd met een prieel met rieten dak. De oostzijde van de Middenlaan werd halverwege
verbijzonderd met een ‘rustiek’ prieel dat gericht was op de weide oostelijk van de Middenlaan. Ook
de lavastenen bloembak ten zuiden van de Vijver stamt uit deze tijd. Paulina Maria heeft in het
zuidelijk gedeelte van het Park een grafmonument voor haar echtgenoot laten bouwen, waar zijzelf
ook is bijgezet, en een graf voor haar hond Nora. De rijk gedecoreerde bruggen die er in haar tijd
waren, zijn nu door duikers of eenvoudiger bruggen vervangen.9
Het Bos werd ontsloten door zigzag-paden die een rechthoekig slotenpatroon doorkruisen. De
beplanting bestond uit (hakhout)bos.

Afb 9 De Middenlaan met haar iepen, rechts het Bos-gedeelte (1880/1900)

De lijnbaan is in de landschapstijd een walnotenlaan geworden, met grasstroken erlangs en een
elzenhaag langs de sloot. De Middenlaan kende in deze periode haar hoogtijdagen als imponerende
iepenlaan.

9

Afbeeldingen van grot, prieelen en bruggen zijn te vinden in rapport ‘Tuinhistorisch Onderzoek’ en rapport
‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardering’.
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Zichtvelden vanuit het Park naar de westelijke en zuidelijke polder, maar ook de zichtlijnen in de Tuin
tussen de solitaire bomen waren bewust gepland en zijn nu nog deels te ervaren.
Moderne tijd na 1923, veranderingen en knelpunten
De lijnbaan is na de Tweede Wereldoorlog met gedeeltelijk walnoten en gedeeltelijk
paardenkastanjes beplant, waarvan een deel ziek is. Laurierstruiken begeleiden het noordelijk deel
van de laan. Er is een veldje knotessen- en esdoorns, dat naar de lijnbaantijd refereert. Langs de
westsloot staan op verschillende hoogte afgezette knotbomen zoals elzen en wilgen. De iepen langs
de Middenlaan zijn verdwenen en er is een onduidelijke laan overgebleven.
Mede door het afbuigende pad van de Lijnbaan is de relatie tussen baanhuis en lijnbaan niet meer zo
duidelijk. De afdamming van de ‘haakvormige’ sloot en de onduidelijke zuidelijke beëindiging van de
lijnbaan is een situatie die in deze periode ontstaan is.
Ook de brug aan de noordzijde van de Middenlaan is verdwenen, evenals het uitzicht naar het
zuiden.
De beuken in de Tuin zijn gekapt en vervangen door een linde en een beuk op een andere plek. Er
zijn bomen verdwenen en geplant, waaronder een Koningin Beatrixboom, Amaliaboom
Metasequoia’s in de noordoosthoek en een atlasceder en els die het zicht van de Middenlaan naar
het huis belemmeren. De perken zijn in aantal, vorm en sortiment verminderd en de oevers van
Vijver en Kromme Vijver zijn iets veranderd.
Hercules en Neptunus hebben een andere plek ten noorden van hun oorspronkelijke aan weerszijden
van de Vijver gekregen. Er is veel verdwenen maar de vijf jardinières 10 zijn gekomen.
Ingrijpend is de aanleg van de Provinciale weg geweest, waardoor het hek naar het zuiden is
opgeschoven en een gedeelte van de noordelijke Tuin is opgeofferd. De relatie tussen Huis Bisdom
van Vliet en Overtuin is door deze weg, de haag die de rijbanen scheidt en de verkeerskundige
situatie verstoord.
De Paulina Hoeve is afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor een parkeerplaats met omsluitende
beukenhaag. De Liezeborgh is gebouwd en er is een hek aan de zuidgrens van het baanhuis geplaatst.
De erfgrens van het baanhuis is beplant met een gemengde haag, die nu uitgegroeid is en aan de
zijde van de Tuin is afgeschermd door bomen en heesters.
Het Park is verdicht door allerlei andere bomen en onderbegroeiing. De hulst heeft zich erg
uitgebreid en over het algemeen is er veel onkruid opgekomen.
Het eiland is niet meer bereikbaar, er is enkel nog een ruïne, een restant van een oude kastanje en
een prachtige oude treurbeuk. Ook rondom de grasheuvel van het grafmonument zijn nog niet zo
lang geleden rododendrons geplant en het graf van hond Nora is omgeven met laurierstruiken.
Beschoeiing, witte plastic buizen en een afdamming waar eens de brug naar de Middenlaan was, zijn
typerende elementen van de tweede helft van de 20e eeuw. De beschoeiing heeft de vorm van de
het waterstelsel van Park en Tuin erg aangetast en de witte buizen ontsieren de sloten in het Bos.
Er zijn verbindingen naar de Tiendweg en de wijk ten oosten van de Overtuin bijgekomen, met
robuuste houten bruggen. Bij de Liezeborgh is door lage metalen hekjes en poorten de gastvrije
toegankelijkheid verminderd. Rood-gele paaltjes geven op opvallende wijze een wandelroute door
de Overtuin aan.
Paden hebben een ander materiaal gekregen. Het grind is vervangen en nu zijn de oude paden
bedekt met schelpen, al of niet aangewalst. Nieuwe paden zijn van houtsnippers.
10

Tuinvazen.
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2.2 Kaarten huidige situatie
Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige situatie zoals wij die kennen. Deze situatie is in
de vorige paragraaf kort11 samengevat en in de plattegronden op de volgende pagina’s
gevisualiseerd. Er is één hoofdkaart waarop de huidige situatie verbeeld staat. Het park is echter lang
en smal en er zijn verschillende ‘lagen’ onder elkaar aanwezig. Zo bevindt zich onder de Noten- en
kastanjelaan ook een strook met laurierstruiken en zijn de kleine objecten zoals bruggen en beelden
nauwelijks te zien. De vorm van de Overtuin is zodanig dat niet alle informatie op één leesbare kaart
in het rapport kan staan.
Om alle onderdelen van de Overtuin tot hun recht te doen komen en om in het volgend hoofdstuk
een parallel naar het inrichtingsplan te trekken, zijn de verschillende onderdelen per onderwerp op
deelplattegronden ‘uiteengelegd’. Deze onderwerpen worden in hoofdstuk 3 op dezelfde wijze
behandeld. Na de hoofdkaart worden de structuurbepalende onderwerpen water en paden
uitgelicht, omdat ze op de hoofdkaart niet helemaal uitkomen. Dit is ook het geval met de overige
bomen, heesters en objecten met parkmeubilair.
Op de volgende pagina’s zijn de kaarten van de huidige situatie verbeeld. Aan het eind van het
rapport is de hoofdkaart van de Huidige situatie opgenomen. Deze kunt u op A3 kopiëren en los bij
de bladzijden gebruiken.

Afb 10 Het Tuingedeelte van de Overtuin in de huidige situatie met zicht op het huis Bisdom van Vliet
(foto MW nr. 454)

11

In rapport ‘Cultuurhistorische Ontwikkeling en waardestelling’ wordt de huidige situatie uitgebreider
beschreven.
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Legenda kaart huidige situatie

Huis Bisdom van Vliet

Bos

Baanhuis

Groep knotbomen

Plantsoenheesters
Grafmonumenten
Perken

Ruïne op eiland
Schelpenpaden
Water
Houtsnipperpaden
Hek met poorten
Haag

Lavastenen bloembak

Solitaire boom

Beeld (in midden)

Laan

Gras in Tuin

Gras in Park
Park bomen met bosheesters
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Afb 11 Kaart Huidige Situatie (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 12 Huidige situatie water (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 13 Huidige situatie paden (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 14 Huidige situatie overige bomen die niet op de overzichtskaart staan (schaal ongeveer 1:3000)
Noot: ‘knotelzen’ moet zijn ‘knotbomen’
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Afb 15 Huidige situatie heesters (schaal ongeveer 1:3000)

21

De Overtuin Bisdom van Vliet

Blik op de Toekomst

Marcelis Wolak

Afb 16 Huidige situatie objecten en parkmeubilair (schaal ongeveer 1:3000)

22

De Overtuin Bisdom van Vliet

Blik op de Toekomst

Marcelis Wolak

3 Inrichtingsplan
Dit hoofdstuk behandelt het inrichtingsplan voor het rijksmonumentenpark de Overtuin. Het
inrichtingsplan is geen vrije ontwerpoefening, maar terdege gebaseerd op de cultuurhistorische basis
die aan de Overtuin ten grondslag heeft gelegen. Deze cultuurhistorische basis staat verwoord in de
rapporten ‘Tuinhistorisch Onderzoek’ en ‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardering’.
Eerst komt de overkoepelende visie aan de orde, waarin de structuurdragers en hoofdindeling van
het park genoemd worden. Daarna volgen de kaarten van het inrichtingsplan, te beginnen met de
hoofdkaart. De volgende paragraven behandelen de randen van de Overtuin en de structuurdragers
water, paden, lijnbaan en Middenlaan. Vervolgens worden de drie Overtuin-delen Tuin, Park en Bos
besproken. Hierin worden de inrichtingselementen van deze delen belicht. Ten slotte wordt er kort
iets gezegd over het toekomstig parkmeubilair.

3.1 Visie
De Werkgroep Overtuin Bisdom van Vliet en de gemeente Vlist willen graag de Overtuin weer de
allure van weleer teruggeven. Het beeld dat men bij deze allure heeft is vooral gebaseerd op de
grandeur en goede verzorgdheid van de landschappelijke tijd. Maar ook belangrijke elementen uit
de perioden daarvoor zijn bepalend voor de sfeer van de Overtuin, zoals de Lijnbaan en de
Middenlaan.
De lange kavel omringd door sloten en de Provincialeweg, de Lijnbaan en
de Middenlaan bepalen samen met het paden- en waterpatroon de
hoofdstructuur van de Overtuin. De Overtuin is te onderscheiden in de
sferen Tuin, Park en Bos.

Afb 17 Hoofdstructuur van de Overtuin: Lijnbaan en Middenlaan als omlijsting
van Tuin, Park en Bos
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Door allerlei ontwikkelingen van de laatste 90 jaar is het onderscheid in Tuin, Park en Bos
vertroebeld. Ook de kenmerken van de hoofdstructuur zijn minder duidelijk dan daarvoor. Een
voorbeeld hiervan is de Middenlaan waar de bomen geen echte laan meer vormen. Het doet de
historie van de Overtuin en de wensen van de werkgroep en belanghebbenden recht om deze
duidelijkheid weer te versterken.
Daarvoor wordt het karakteristieke padenpatroon van Tuin, Park en Bos zoveel mogelijk
teruggebracht, worden verschillende waterlopen hersteld en wordt de vorm van de oevers
verbeterd.
De toegangen van de Tuin worden verbeterd en de allure van de Tuin wordt vergroot. Het
hoofdkarakter van de Tuin dient gevormd te worden door gras, individuele bomen en perken,
waarbij vooral de perken weer een prominentere plaats gaan innemen en kleurrijker worden.
Het Park en Bosdeel lijken nu teveel op elkaar. Het Park zal opener gemaakt worden zodat de
parkbomen weer meer tot hun recht komen. Er is dan ook voldoende licht voor heestergroepen, gras
langs de beek en stinzeplanten. Hiermee krijgt het Park weer een meer parkachtige uitstraling. Het
hoofdkarakter van het Bos 12 zal bepaald worden door bos met bosheesters en sloten.
De Middenlaan gaat weer een laan worden, haar zichtlijnen worden hersteld en de lijnbaan krijgt
haar eenheid en duidelijkheid terug.

12

Voor de kortheid en de duidelijkheid in terminologie hebben we dit deel van de Overtuin steeds ‘Bos’
genoemd. Een bos is eigenlijk een groot grondgebied met bomen, eventueel rand- en onderbeplanting en vaak
gericht op houtproductie. Hier bij de Overtuin is feitelijk sprake van een ‘Parkbos’.
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In onderstaande afbeeldingen worden de huidige en toekomstige situatie van belangrijke
onderwerpen van de Overtuin schematisch verbeeld. Zo worden de verschillen tussen de hoofdkaart
van de huidige situatie en de hoofdkaart van het inrichtingsplan in één oogopslag verduidelijkt.

Afb 18 Water huidig en toekomstig
Afb 19 Padenpatroon huidig en toekomstig
Afb20 Ingangen huidig en toekomstig

Afb 21 Onderscheid Tuin Park Bos huidig en toekomstig
Afb 22 lijnbaan en Middenlaan huidig en toekomstig
Afb 23 zichtlijnen huidig en toekomstig

3.2 Kaarten inrichtingsplan
Om alle inrichtingsonderdelen van de Overtuin tot hun recht te doen komen zijn de verschillende
onderdelen per onderwerp op deelplattegronden ‘uiteengelegd’. Na de hoofdkaart worden de
structuurbepalende onderwerpen water en paden uitgelicht, omdat ze op de hoofdkaart niet
helemaal uitkomen. Dit is ook het geval met de overige bomen, heesters en objecten met
parkmeubilair.
Op de volgende pagina’s zijn de kaarten van de toekomstige inrichting verbeeld. Aan het eind van het
rapport is de hoofdkaart van het inrichtingsplan ook apart opgenomen. Deze kunt u op A3 kopiëren
en los bij de bladzijden gebruiken.
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Legenda kaart inrichtingsplan

Huis Bisdom van Vliet

Baanhuis

Park met solitaire bomen en
plekken bosheesters

Muziektent
Bos met bomen en
bosheesters
Grafmonumenten
Groep knotbomen

Grot met prieel op eiland

Gras met bloemperken in Tuin

Prieel met kastanje in Park
Gras met heesterperken Park
Prieel met kastanje Bos
Schelpenpaden
Water
Hek met poorten

Houtsnipperpaden

Haag
Solitaire boom

Lavastenen bloembak

Beeld (in midden) Tuin
Laan

Jardinières Tuin
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Afb 24 Inrichtingsplan (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 25 Inrichtingsplan water (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 26 Inrichtingsplan paden (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 27 Inrichtingsplan overige bomen (schaal ongeveer 1:3000)
Noot: ‘knotelzen’ moet zijn ‘knotbomen’
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Afb 28 Inrichtingsplan heesters (schaal ongeveer 1:3000)
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Afb 29 Inrichtingsplan objecten en parkmeubilair (schaal ongeveer 1:3000)
Noot: in de tekening zijn alleen een bank ten zuiden van de lavastenen bak en de picknickbank opgenomen,
andere banken en de prullenbakken worden later nader bepaald.
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3.3 Randen en toegangen
Noordrand
Cruciaal bij de noordrand is dat er beter contact moet komen tussen het huis Bisdom van Vliet en
Overtuin. De Werkgroep Bisdom van Vliet hecht hieraan ook groot belang. Om de visuele en
functionele relatie tussen huis en tuin te verbeteren, zouden we graag een aantal maatregelen
gerealiseerd zien. We realiseren ons dat voor de hieronder voorgestelde oplossingen toestemming
van de provincie nodig is, aangezien de Provincialeweg eigendom is van de Provincie Zuid Holland.
We hopen echter dat de provincie het belang van dit voorstel inziet en zich wil inzetten om deze
maatregelen uit te voeren ten behoeve van de eenheid van het complex Rijksmonument Bisdom van
Vliet.
De ligusterhaag die momenteel de rijbanen van de in de Provincialeweg scheidt, wordt in het plan
onderbroken. Er komt een duidelijk pad van de voordeur van het huis Bisdom van Vliet naar de
westelijke poort van het hek van de Overtuin. Een tweede parallel pad leidt naar de oostelijke poort.
De gehele plek wordt door een lange verkeerstafel een veilig oversteekplek. De huidige tegels en
trappen naar de poorten worden vervangen door gebakken klinkers en worden versmald tot de
breedte van de poorten. Ook op de ‘tussenberm’ van de Provincialeweg worden de bakstenen paden
doorgezet ter verduidelijking van de relatie tussen huis en Overtuin. Ze sluiten aan op de gebakken
klinkers die voor het museum zijn aangebracht.
De ligusterhaag zal zoals gezegd hoogte van de oversteekplek verwijderd worden. Aan de oostzijde
wordt de haag echter verlengd tot de oversteekplaats van Hoogstraat naar de noordoosthoek van de
Overtuin.
Het museum/huis Bisdom van Vliet en de Overtuin zijn cultuurhistorisch, functioneel en recreatief
als eenheid zodanig van belang voor Haastrecht en omgeving dat het te rechtvaardigen is bij
provincie en gemeente te bepleiten hier de oversteek te maken en niet zoals nu ten oosten en
westen van de gewenste oversteekplek. Ook voor fietsers naar de sportvelden en moestuinen zou
deze plek een goede oversteekplaats kunnen worden.
Oostrand
Het huidige sleetpaadje van Hoogstraat naar de hoek van de parkeerplaats wordt in het plan een
gelegaliseerd pad Het pad wordt verbonden met het padenstelsel van de Tuin, waardoor de vroegere
oostelijke ingang van de tuin weer terugkomt. De ligusterhaag op de middenstrook van de
Provincialeweg wordt tot dit pad doorgezet.
De beukenhaag om de parkeerplaats blijft behouden, maar er komt een onderbreking in de haag
voor het pad naar de Overtuin. Dan wordt de parkeerplaats, die nog altijd onderdeel is van het
rijksmonumentaal complex, functioneel en ruimtelijk ook weer onderdeel van de Overtuin.
De hekken en de poorten die nu ten westen van de parkeerplaats en bij het pleintje van de
Liezeborgh staan, worden verwijderd, zodat de Overtuin weer uitnodigend oogt als park voor
iedereen. De toegangen bij het pleintje dienen beter gedetailleerd te worden.
Dat geldt ook voor de situatie bij de twee bruggen over de sloot bij Agterpoort. De fietsbeveiligingshekken kunnen naar de oostzijde van de bruggen verplaatst worden zodat ze niet meer
zo prominent het beeld van de Middenlaan zullen bepalen.
Zuidrand
Er staat nu een laag hekje bij de brug over de Tiendweg. Deze kan in de toekomst blijven staan zodat
duidelijker is dat de Overtuin bij de brug verlaten wordt en het Nieuwe Bos, dat tegenover de
Tiendweg ligt, niet bij de Overtuin hoort.
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Westrand
Dat er geen functionele verbinding is tussen het perceel van de Overtuin en de kavel westelijk
hiervan, is helemaal in lijn met het karakter van het landschap van deze streek. Dit moet in de
toekomst ook zo blijven.13

3.4 Water
Het water met vijvers, beek en slinger is een van de belangrijkste structuurdragers van de Overtuin.
Deze structuur blijft gehandhaafd en wordt alleen bijgeschaafd. De oevers zijn hier en daar uit model
(bijvoorbeeld de noordzijde van de Vijver, de Kromme Vijver en de ‘punt’ van het eiland) en moeten
opnieuw hun vloeiende belijning terugkrijgen. Daarvoor hoort in twee stappen een verandering van
de beschoeiing. Eerst wordt de bovenste laag van de beschoeiing overal verwijderd. De tweede stap
is om de beschoeiing te vervangen door een andere soort, die vloeiende gebogen vormen kan

Afb 30 Water huidige situatie

Afb 31 Water toekomst

13

Het is voor de uitbreiding van de recreatiemogelijkheden van Haastrecht wel een verbetering als men de
kavel waar het sportpark en de moestuinen op gelegen zijn aan de zuidkant met de Tiendweg verbindt,
bijvoorbeeld door een paar planken over de Tiendsloot te leggen en een sleetpaadje naar de moestuinen en
het sportpark te creëren. Zo worden de mogelijkheden om een ommetje te maken in Haastrecht aanzienlijk
uitgebreid. Bovendien worden zo de recreatieve plekken met elkaar verbonden op een manier die in dit
veenpolderlandschap past.
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garanderen. Zo krijgen de oevers weer hun mooie ronde vorm. Het waterstelsel zal uitgebaggerd
moeten worden en de sloten in het Bos weer rechtgetrokken.
De bruggen over het water dienen weer alle aanwezig te zijn. Er komt opnieuw een brug aan de kop
van de Middenlaan. De Kromme Vijver wordt verlengd richting Liezeborgh, zoals het vroeger ook
was. De brug naar het eiland moet op de oorspronkelijke plek hersteld worden. Ook aan het eind van
de Lijnbaan wordt een brug gerealiseerd, zoals op de ongedateerde ontwerptekening uit de 19e eeuw
aangegeven staat. Hier wordt de uitstulping weer verbonden met de sloot ten westen van het
perceel en beter vormgegeven.
Het zou mooi zijn als alle bruggen weer de allure van weleer kunnen hebben, maar zolang als dat
financieel nog niet mogelijk is, is het in ieder geval wel noodzakelijk om verbindingen te maken, al is
het voorlopig maar met eenvoudige exemplaren.
De sloten in het Bos worden weer rechtgetrokken om een eenduidige breedte te creëren.14 De witte
duikers met de grondwalletjes erboven worden weggehaald en de sloten weer doorgetrokken. Als dit
in de nabije toekomst niet mogelijk is, dan moeten in ieder geval voorlopig de buizen afgezaagd
worden en zwart geschilderd. Dit is echter geen definitieve oplossing. De sloten dienen in de
toekomst weer door te lopen. Er komen simpele houten planken als bruggen op de plek van de
grondwallen.
In het totaal krijgt de Overtuin op vijf plekken nieuwe bruggen. Zie afbeelding 16 voor de huidige
situatie en afbeelding 29 voor de toekomstige situatie.

3.5 Paden
De paden zijn de andere duidelijke structuurdrager. Ieder deel van de Overtuin heeft haar eigen
padenpatroon.
De meeste gebogen ovaalvormige paden van de Tuin vinden hun oorsprong in de landschapstijd en
zijn voor zover te beoordelen grotendeels nog oorspronkelijk. Het noordelijke pad is tijdens de
verplaatsing van het hek veranderd en ligt nu aan de oostzijde van de poorten ongelukkig tegen het
hek aan. Dit pad zal iets naar het zuiden verplaatst worden, zodat er aan beide kanten van de
poorten weer een strookje beplanting kan komen.
Het pad langs de parkeerplaatshaag loopt nu te recht op het pleintje voor de Liezeborgh af, dit wordt
wat omgebogen zodat het pleintje een onderbreking van het ‘gave’ padenstelsel lijkt. Ook het pad
dat nu aan de westzijde van de Tuin langs het beeld van Neptunus loopt, gaat momenteel te recht op
de brug af en loopt ten opzichte van vroeger iets te recht op de heuvel af. Ook dit pad wordt iets
omgebogen.

14

Voor bagger- en zaagwerkzaamheden kunnen de machines via de Liezeborgh en de Middenlaan het bos
bereiken. Eventueel kunnen tijdelijke voorzieningen aangebracht worden om de machines doorgang te
verschaffen.
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Afb 33 Paden toekomst

(Op afbeeldingen 13 en 26 staan de huidige en toekomstige situatie groter weergegeven)
Het Park mist een deel van haar vroegere slingerpaden langs de beek. Deze worden hersteld. We
hebben het pad dat op de ongedateerde landschapstekening van het Park tussen lijnbaan en ‘beek’
getekend was, teruggevonden. Deze is dus daadwerkelijk gerealiseerd en bestond uit grind op een
laagje zand. Dit pad wordt opnieuw aangebracht. Ook het paadje vanaf de Middenlaan naar het
verdwenen prieel, het pad naar en op het eiland én het gebogen pad tussen het eiland en de
Middenlaan worden hersteld.
De brede houtsnipperplek aan het eind van de Lijnbaan wordt weggehaald waarmee het pad naar de
grafmonumenten weer aangesloten wordt op het pad rondom de slinger.
Het houtsnipperpad dat bij het Bos langs de westgrens naar het zuiden loopt, blijft bestaan, ook al is
het niet een oorspronkelijk pad. Dit pad voegt recreatief namelijk veel toe aan de beleving van de
Overtuin en haar omgeving. Wel zal haar begin- en eindpunt duidelijker om gaan buigen en het
materiaal blijven verschillen. Zo zal de historische ondergeschiktheid ten opzichte van de
oorspronkelijke lijnbaan en zigzagpaden visueel duidelijk blijven. Het meest zuidelijke
houtsnipperpad wordt recht getrokken, evenals de zigzagpaden. Dit past beter bij de
vormgevingstaal van het Bos.
Voor wat betreft het materiaal krijgen de oorspronkelijk paden en de opnieuw herstelde oude
paden) één afdekmateriaal van aangewalste schelpen. De ‘nieuwe’ paden in het Bos worden met
houtsnippers afgedekt om het verschil met de historische paden te benadrukken.
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3.6 Lijnbaan
De lijnbaan krijgt weer haar duidelijkheid terug door het pad door te laten
lopen tot het hek van de grond van het Baanhuis. Als de eigenaar ermee
instemt, zou het zelfs tot de baandeuren kunnen doorlopen. Wel met een hek
om de privacy te waarborgen, maar in ieder geval is door dit pad de historische
context van baanhuis en lijnbaan dan ook visueel duidelijk.

Afb 34 Huidige situatie Lijnbaan

Op een gegeven moment hebben de paardenkastanjes een punt bereikt dat er teveel uitgevallen zijn
zodat er geen ‘laan-effect’ meer over is. We weten niet wanneer dat zal zijn, dat ligt onder andere
aan de voortschrijding van de paardenkastanjeziekte en aan weersomstandigheden. Op dat moment
zal er een keuze gemaakt moet worden wanneer de overige paardenkastanjes gekapt zullen worden.
Op dat gekozen moment zullen álle bomen van de lijnbaan (paardenkastanjes, Amerikaanse eik én de
notenbomen) gekapt worden om in één keer een nieuwe walnotenlaan aan te planten over de
gehele lengte van de lijnbaan, zoals in de landschapstijd gedaan is. Het in één keer kappen en
opnieuw aanplanten is nodig omdat anders, als het kappen en aanplanten in delen gaat, nooit een
goede laan zal ontstaan.
Het groepje knotbomen naast de lijnbaan kan blijven staan en wordt op een gegeven moment
vervangen door twee rijen knotessen op stam, refererend naar de vroegere situatie langs de lijnbaan.
Het gras aan weerszijden moet in de toekomst behouden blijven en doorlopen van het baanhuis tot
de toekomstige brug over de haakvormige sloot/’beek’. De laurierstruiken dienen verwijderd te
worden en de knotelzen langs de sloot in één keer geknot op hun huidige hoogte, zodat er altijd
stammen zullen staan. De spontane opslag van bomen tussen pad en sloot wordt verwijderd, zodat
alleen het beeld van knotelzen overblijft.
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3.7 Middenlaan
De Middenlaan moet weer een laan worden, dat is wel een van de meest essentiële en ingrijpende
veranderingen in de Overtuin. Eventueel kan dit in twee stappen.
In ieder geval zal de opslag verwijderd moeten worden. Deze opslag bestaat uit spontaan
opgekomen bomen waarvan de takken tussen de stammen groeien van de huidige bomen die nu de
laan’ vormen. Ook heesters die tussen deze bomen zijn gaan groeien, behoren tot de opslag. Na het
verwijderen van deze bomen en heesters blijft er een smalle hakhoutstrook over, met onder andere
mooie esdoorns en andere bomen en heesters, tussen de Middenlaan en de oostelijke sloot.

Afb 35 Middenlaan met laanbomen aan weerszijden

Afb 36 Middenlaan met hakhoutstrook aan oostzijde

In tweede instantie zullen alle bomen die nu de ‘laan’ vormen gekapt moeten worden, evenals de
bomen in de hakhoutstrook. Er wordt dan in één keer een nieuwe goede iepenlaan aangeplant die
dan ook de kans moet krijgen zich optimaal te ontwikkelen. 15 Het zijn prachtige bomen die goed op
ranke hoge bomen Deze iepenlaan loopt van de nieuwe brug over de Kromme Sloot tot het eind van
de vroegere Middenlaan.
De picknickbank wordt verplaatst naar de zuidwesthoek van het perceel. Op deze plek aan het eind
van de zichtas wordt een object geplaatst. Het liefst zien we natuurlijk weer een beeld terug. De
wens is om ook het prieel weer op te bouwen. Als het prieel gerealiseerd wordt, wordt daarbij een
nieuwe paardenkastanje geplant. 16

3.8 Tuin
De els bij het midden van de Vijver wordt gekapt zodat de paardenkastanje weer in haar volle glorie
het zicht op het huis kan omlijsten. De andere zijde van deze omlijsting wordt gevormd door de
atlasceder, waarvan de onderste takken worden weggehaald om het zicht vanuit de Middenlaan op
het huis te waarborgen.
Het is een optie weer een plateautje17 in het midden van de noordoever te plaatsen, echter zonder
paadje ernaar toe. Dit plateautje kan al bestaan uit een plaat cortenstaal en moet niet groot zijn.
Heesters en opslag in de noordwesthoek zullen worden verwijderd om de es, eiken en gemengde
haag om de erfgrens van het baanhuis weer vrij te zetten. Deze haag zou in overleg met de eigenaar
gemengd kunnen worden met meidoorn en groenblijvers zoals hulst en taxus. Door het verwijderen

15

De Middenlaan is mogelijk al sinds haar begintijd halverwege de 18e eeuw een iepenlaan. Indertijd kwamen
iepen veelvuldig voor in Nederland. In ieder geval was de Middenlaan in de hoogtijdagen van de landschapsstijl
in de Overtuin rond 1900 ook met iepen beplant. Iepen zijn mooie, ranke bomen die een frisse bladkleur
hebben en op deze grond en in deze omgeving goed gedijen.
16
Bij alle prieelen stond een paardenkastanje. Zie ook het rapport ‘Cultuurhistorische ontwikkeling en
waardering’ van De Overtuin Bisdom van Vliet te Haastrecht.
17
Op de geometrische ontwerptekening van G. Stoelendraier uit 1806 is een plateautje te zien. Zie ook de
rapporten ‘Tuinhistorisch onderzoek’ en ‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardering’
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van de heesters ontstaat ruimte om de bruine beuk weer op haar oorspronkelijke plek terug te
planten. Hij staat nu verkeerd.
De heesterrand die aan de Tuinzijde de lijnbaan afschermt blijft gehandhaafd. De es in deze rand
wordt gekapt om het zicht vanuit de Tuin op de Amerikaanse eik in de Notenlaan te herstellen.
De plantsoenheesterborders langs de oostgrens worden verwijderd 18 en vervangen door gras. Langs
de Liezeborgh komt gras met hier en daar een bloeiende heester. Het gras zorgt ervoor dat de ruimte
om de Liezeborgh visueel weer bij de Overtuin gaat horen. Het hoge hek om het terrasje wordt
verwijderd. Van de vier Metasequoia’s langs de haag bij de parkeerplaats worden er een paar gekapt,
zodat de sfeer van gevarieerde vrijstaande bomen ook hier doorgezet wordt. Hier en bij het pleintje
dient ook een enkel goed geplaatste heester komen. Ook kan bij het pleintje mogelijk de haag een
stukje doorgezet worden. Gezien de veranderingen voor de parkeerplaats is het goed om voor deze
plek eerst een detailplan te maken, waarin ook de eventuele heesters nader bepaald worden.
Over het algemeen worden de huidige smalle sikkelvormige perken die de paden begeleiden weer
teruggebracht tot ronde of niervormige perken. Het sortiment zal aangepast worden aan deze tijd,
maar er wel uitbundiger uitzien dan de sobere beplanting van nu. Rozen zullen in ieder geval
onderdeel van de perken uit blijven maken. 19 De perken worden beplant met een mengsel van vrolijk
gekleurde vaste planten, rozen en een paar bloeiende heestertjes om een uitbundigere sfeer te
creëren. Deze soorten hebben bij een weloverwogen evenwichtige beplantingskeuze niet zo veel
onderhoud nodig als misschien gedacht wordt. De bamboe wordt vervangen door passender planten.
De waterplanten in de vijver dienen verwijderd te worden en vervangen door een of twee witte en
een roze waterlelie en verder niets. Deze groeien voldoende breed uit en het water moet ook niet
helemaal bedekt worden.
Langs het hele hek in het noorden wordt een strook met gemengde kleurige vaste planten
teruggebracht.
De jardinières kunnen verspreid langs de paden staan. Ook is het mogelijk ze te concentreren langs
de noordzijde van het middenpad in de Tuin, zoals in de tijd van Paulina Maria kuipplanten de paden
begeleiden. De zonnewijzer blijft op haar plek staan en wordt weer door een perk omgeven.
Hercules en Neptunus krijgen hun eigen plek weer terug, tegenover elkaar aan weerszijden van de
Vijver en elkaar weer aankijkend.
De lavastenen borderrand wordt opgeknapt tot haar vroegere glorie, compleet met bank aan de
zuidzijde uitkijkend op de brug en de Middenlaan. Aan weerszijden van de bank worden twee
elementen geplaatst om het beeld te completeren. Dit kunnen bloembakken, groepjes met enkele
rozen, bloeiende heesters of jardinières zijn.
De gewenste muziekkoepel wordt op de heuvel gesitueerd worden waar eerst het ‘onbekende’ prieel
stond.20 Het publiek kan zich dan over het gras uitspreiden en van alles genieten wat zich daar
afspeelt. De Vijver is een smalle afstandsbewaarder die het geluid waarschijnlijk prachtig laat klinken.
Het pad vanaf het pleintje bij de Liezeborgh blijft breed genoeg om busjes met instrumenten en
dergelijke tot de muziekkoepel te laten doorrijden.
18

Deze passen niet bij het plantkarakter van de Overtuin. Zie ook het rapport ‘Cultuurhistorische ontwikkeling
en waardering’, onder andere hoofdstuk 5 Knelpunten en hoofdstuk 7 Waardering.
19
Rozen kwamen in ieder geval al in de 19e eeuw in de Overtuin voor en mogelijk werden er al rozen in de 18e
eeuw toegepast. Zie ook het rapport ‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardering’.
20
Een muziekkoepel in de Overtuin is een wens van de Werkgroep Overtuin Bisdom van Vliet. Zie ook het
rapport ‘Cultuurhistorische ontwikkeling en waardering’, hoofdstuk 8 Recreatie. Het is een goed ‘middel’ om de
Overtuin recreatief aantrekkelijker te maken en om een gebruikspark voor alle Haastrechters te creëren.
Bovendien is het in de lijn van het karakter van de Overtuin, met kleine gebouwtjes voor vermaak. In de 20 e
eeuw werden er ook toneelvoorstellingen in de Overtuin opgevoerd.
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3.9 Park
Het Park is nu te dicht gegroeid en hier is de allure voor vroeger niet meer aanwezig. Deze kan wel
teruggebracht worden door vroegere paden te herstellen en de plekken die belangrijke
hoogtepunten waren weer meer aandacht te geven. Voor dit laatste worden de markeringsbomen
weer vrij gezet of herplant, worden gras en ovale heestergroepen teruggebracht en worden prieelen
en grafmonumenten weer met ‘perken’ gemarkeerd en opgesierd. Het Park moet weer vrolijker
worden.
De gebogen paden van weleer worden weer teruggebracht. Zo passen paden, begeleidende
beplanting en ‘beek’ weer bij elkaar.
De parkbomen staan bekneld tussen de andere beplanting. Eiken, die vroeger de paden begeleid
hebben, worden vrijgezet. Mogelijk kunnen er enkele eiken langs de paden bijgeplant worden. Ook
andere bijzonder bomen dienen vrijgezet te worden. Veel ondergroei en nieuwe opslag van bomen,
zoals populieren, worden weggehaald en veel hulst verwijderd.
De ‘beek’ wordt ontdaan van opgeschoten essen en andere opslag. Brandnetels en ander onkruid
langs oevers van de beek worden verwijderen. Er komen weer grasstroken terug met lage
heestergroepen in ovale en niervormige perken. Bij de heesters kan gedacht worden aan azalea’s
(die stonden hier in ieder geval zeker ook), hortensia’s en andere niet te hoge bloeiende heesters die
wat schaduw kunnen verdragen.
Verschillende groepen hulst worden behouden, onder andere om het eiland vanuit het noorden als
verrassing gedeeltelijk aan het zicht te onttrekken. Stinzeplanten zullen uitbreiden door meer
lichttoetreding op de grond, zodat het Park een oase van bijzondere plantjes door het jaar heen blijft
vormen.
Opslag ten noorden en noordwesten van het eiland wordt verwijderd, zodat de treurbeuk weer goed
in het zicht komt.
In de toekomst wordt de grot met haar prieel, trappen en muur weer hersteld. Deze plek zal dan
opnieuw het hoogtepunt van de Overtuin zijn. Er zullen bankjes in de grot en op het eiland komen.
Het eiland zal weer een plek worden waar mensen naar toe trekken. De varens komen terug op de
muur, er blijven twee verspreide rododendrons staan en de paardenkastanje en verdwenen groene
beuk worden weer herplant. De tafel krijgt haar blad terug en het belangrijkst: het eiland wordt weer
bereikbaar met een door middel van een pad en een brug.
Ook het ‘theehuis’-prieel wordt herbouwd op haar oorspronkelijke plek bij het breedste deel van de
‘beek’, op de driesprong van de oorspronkelijke paden. De paardenkastanje die bij het theehuis
stond en nog altijd aanwezig is, moet weer vrijgezet worden. Totdat het prieel herbouwd wordt kan
de plek van het theehuis-prieel gemarkeerd worden door een stenen plateautje aan te leggen op de
oorspronkelijke contouren van het theehuis met haar terrasje. Ook wordt het perk tussen pad en
’beek’ in ere hersteld en beplant met vrolijk gekleurde vaste planten die ook schaduw verdragen.
Het gebogen pad langs het grafmonument wordt hersteld, het perk tussen dit pad en het huidige
gras in kleurige glorie teruggebracht en de sombere zuiltaxussen verwijderd. Langs de pilaren zullen
weer klimplanten groeien, het liefst blauwe regen.
Het gat tussen de rododendrons wordt opgevuld door een bladverliezende heestersoort.
De te hard groeiende laurierstruiken rondom graf van Nora worden verwijderd en vervangen door
buxus die heel laag gehouden wordt. De hazelaar staat dan ook niet meer in de verdrukking en kan
zich weer beschermend over het graf buigen.
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3.10 Bos
Het grootste probleem naast het achterstallige onderhoud van de beplanting bij het Bos is dat de
zigzagpaden en de waterlopen niet meer recht lopen en er verwaarloosd uitzien. Hier kan gelukkig
makkelijk iets aan gedaan worden. De zigzagpaden worden weer rechtgetrokken. Het groen dat nu
de paden overgroeit, wordt weggehaald. Ook de sloten worden recht getrokken en de grondwalletjes
met duikers weggehaald zodat de sloten weer doorlopen. Er komen bruggetjes overheen, passend bij
de andere bruggen van de Overtuin. Optioneel kunnen er naast de sloten nieuwe smalle sleetpaadjes
met boomschors gecreëerd worden, zodat het recreatief gebruik van het Bos vergroot wordt.
Het uitzicht in de zuidwesthoek en zuidoosthoek wordt hersteld door een gedeelte van de beplanting
in deze hoeken weg te halen. De zuidwesthoek wordt ingezaaid met gras en er worden banken of
een picknickbank geplaatst, zodat men op een zonnig plekje kan genieten van het mooie
Haastrechtse landschap dat zich hier ontvouwt.

3.11 Parkmeubilair in het algemeen
Over het algemeen komen er meer banken bij. Er moet nog in detail gekeken worden waar precies.
Bij de banken worden onopvallende prullenbakken geplaatst. De geel/rode wandelpadmarkeringspaaltjes, het bord en wandelbord worden vervangen door een ingetogen bordje bij de
ingang van het park waarop de mogelijke route door het park uitgetekend staat. Als er ook
wandelaanduidingen in de Overtuin zelf aanwezig moeten zijn, dan kan dat door zo weinig kleine
schildjes, verscholen op een boomstam. Een bord met een korte beschrijving van de historie van de
Overtuin en de relatie met het huis bisdom van Vliet kan bij de ingang aan de Liezeborgh-kant of bij
de parkeerplaats geplaatst worden.

3.12 Tot slot
Er moet nog veel uitgewerkt worden en het zal allemaal niet tegelijk uitgevoerd kunnen worden,
maar dat hoeft ook niet. Met dit Masterplan in de hand creëren we langzaamaan weer een prachtige
bijzondere Overtuin waar de inwoners van Haastrecht trots op kunnen zijn en vooral: blij mee
kunnen zijn. En daar is het ons om te doen.
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4 Beheer en onderhoudsplan
Het huidige onderhoud van de Overtuin ligt op een betrekkelijk laag niveau en doet het groene
monument weinig eer aan. De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden worden uit gevoerd, zonder dat
de puntjes op de i worden gezet. Zo wordt bijvoorbeeld het gazon gemaaid, maar blijft bijvoorbeeld
het weg halen van het gras rond de voeten van de oude stenen vazen (jardinières) vaak achterwege.
Bij het beheer spelen twee dingen een belangrijke rol, het kostenaspect en de kennis om een
dergelijk groen monument te beheren en in stand te houden.
Om de kosten in de hand te houden wordt het beheer vaak naar beneden geschroefd. Gevolg is dat
zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Bij gebrek aan onderhoud gaan bijvoorbeeld de bomen in
het Park en het Bos elkaar steeds meer beconcurreren. De bomen krijgen daardoor niet de kans zich
goed te ontwikkelen. Er ontstaat dood hout in de kronen en daar moet vanuit
veiligheidsoverwegingen weer op gereageerd worden.
Net zo belangrijk als de kosten is het gebrek aan een toekomstvisie. Gelukkig is dit onderkend en het
huidige rapport: “De Overtuin Bisdom van Vliet. Blik op de toekomst” is daar de uitkomst van. Er is
uitgebreid onderzoek verricht naar de ontwikkeling en het tot stand komen van de Overtuin. De
gegevens zijn geanalyseerd en gewaardeerd en dit heeft geleid tot een inrichtingsplan. Het
inrichtingsplan visualiseert hoe Tuin, Park en Bos er over enkele decennia uit kunnen zien. De bij de
Tuin betrokken personen en instanties hebben nu een handvat om mee te sturen in het beheer en
onderhoud.

4.1 Uitwerking inrichtingsplan
Om het inrichtingsplan te realiseren zijn de hiervoor benodigde beheer en onderhoudsmaatregelen
uit gezet in een plan. Hierbij is de indeling gevolgd van de deelgebieden, Tuin, Park en Bos die de
hoofdstructuur van de Overtuin vormen. Deze hoofdstructuur correspondeert met de kaart die in
hoofdstuk 3.1 van dit rapport is opgenomen. Naast de onderdelen die de hoofdstructuur vormen is
er een categorie opgenomen voor diversen, zoals zitbanken, afvalbakken en fietssluizen en een
categorie voor gebouwde onderdelen. Onder de post gebouwde onderdelen zijn bruggen, beelden,
tuinvazen en dergelijke opgenomen.
In het beheer en onderhoudsplan zijn achtereenvolgens in het kort beschreven:
 Huidige situatie: korte omschrijving van de huidige toestand.
 Streefbeeld: gewenste (toekomst)beeld op basis van het masterplan.
 Beheer: uit te voeren beheer om het gewenste streefbeeld te bereiken en in stand te
houden.
 Onderhoudsmaatregel: uit te voeren onderhoudsmaatregelen om het gewenste streefbeeld
te bereiken en in stand te houden.

4.2 Begroting
Om inzicht te krijgen in de financiën die nodig zijn voor beheer en onderhoud, is een gedetailleerde
begroting opgesteld, die voor alle onderdelen de kosten in beeld brengt:
a) Huidige onderhoudskosten van het beheer.
b) Kosten geïntensiveerd beheer en beheer na het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.
c) Groot- en achterstallig onderhoud en herstelkosten.
Prijspeil 2014
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4.3 Huidige onderhoudskosten van het beheer
Het huidige beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente, die daarnaast de hulp in
huurt van bedrijven. Daarnaast organiseert de werkgroep Welzijn Overtuin Bisdom van Vliet
vrijwilligersdagen, waarop veel werk wordt verzet.
De kosten die voor het huidige beheer zijn begroot, zijn tot stand gekomen op basis van ervaring die
de opstellers van dit plan hebben met het beheer en onderhoud van groen erfgoed. Het bedrag zal
afwijken van de financiële middelen die de gemeente momenteel jaarlijks aan het onderhoud van de
Overtuin besteed. In de begroting lopen de kosten voor het huidige onderhoud en een
geïntensiveerd onderhoud voor een deel door elkaar. Af en toe een maaibeurt van het gazon over
slaan of het blad minder vaak op ruimen in het najaar werken direct door in lagere jaarlijkse kosten.
Daarnaast zijn er kosten opgenomen voor bijvoorbeeld het legen van de afvalbakken en opruimen
van zwerfvuil, schoonmaken van de beelden en het onderhoud van het hekwerk in de tuin. Tot slot is
er in de begroting geen rekening gehouden met de inzet van vrijwilligers.
In de kosten voor het huidige onderhoud zijn alle maatregelen opgenomen met de
onderhoudsfrequentie kleiner dan 10 jaar. De eenmalige kosten en kosten met een
onderhoudsfrequentie van meer dan 10 jaar, zoals het baggeren van de vijver, zijn als projectkosten
opgenomen. De kosten die in de begroting zijn opgenomen zijn samen gesteld uit kosten voor arbeid,
materiaal, materieel of samen gevat als aanneemsom.
De kosten voor het huidige beheer zijn begroot op 21.375 euro per jaar excl. indirecte kosten.

4.4 Kosten geïntensiveerd beheer en beheer na het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden
Als het beheer wordt geïntensiveerd en er herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, zullen de kosten
op jaarbasis stijgen. Bij het geïntensiveerde beheer worden bijvoorbeeld werkzaamheden zoals het
opruimen van het blad en maaien rond obstakels vaker uitgevoerd. Ook het verwijderen van de
waterplanten uit de vijver wordt dan jaarlijks uitgevoerd. Na het uitvoeren van
herstelwerkzaamheden zal het onderhoud bijvoorbeeld toenemen als gevolg van meer perken in de
Tuin, heestersvakken in het Park en het maaien langs paden in het Bos omdat er meer licht op de
bodem komt.
De kosten voor het intensiveren van het beheer en het beheer na het uitvoeren van de
herstelwerkzaamheden zijn begroot op 13.940 euro per jaar excl. indirecte kosten. Deze kosten
komen boven op het bedrag voor het huidige beheer. Een deel van de extra kosten zal niet direct in
de eerste jaren nodig zijn. Bijvoorbeeld het onderhoud van de heesters in het Park gaat pas mee
tellen, nadat de heesters daadwerkelijk zijn geplant.
Belangrijke kostenposten zoals het onderhoud van perken met bloeiende planten en van
heestervakken kunnen goed door vrijwilligers worden uitgevoerd. De vrijwilligers moeten dan wel
bereid zijn om hun inzet aanzienlijk te verhogen. Vooral in de zomer zal er wekelijks in de tuin en het
park gewerkt moet worden. Het begeleiden en aansturen van de vrijwilligers is dan haast
noodzakelijk.

4.5 Groot- en achterstallig onderhoud en herstelkosten
In de afgelopen jaren is er veel achterstallig onderhoud ontstaan. Mogelijk is het gebrek aan kennis
over het beheer van monumentaal groen en het ontbreken van voldoende financiële middelen
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hiervan de oorzaak. Vooral in het Park en het Bos is het achterstallig onderhoud voor de kenner goed
waar te nemen. In de ontwikkeling van het Bos is nauwelijks in gegrepen. Onderhoud aan bomen die
een gevaar opleveren voor de bezoeker of schade die is ontstaan aan bomen als gevolg van
bijvoorbeeld een storm is keurig verholpen. Maar grote ingrepen in het bomenbestand zijn niet
uitgevoerd. De angst om bomen om te zagen is er vaak mede debet aan om niet in te grijpen. Bij het
grote publiek is elke boom haast heilig. Iedereen kent de verhalen in de krant als er bomen gekapt
moeten worden.
Om Tuin, Park en Bos in de gewenste richting te sturen, zoals is verbeeld in het inrichtingsplan dient
er geïnvesteerd te worden. Deze zogenaamde herstelwerkzaamheden heffen tegelijk een deel van
het achterstallige onderhoud op. In de begroting zijn de kosten voor het opheffen van achterstallig
onderhoud en voor het herstel van de Overtuin als projectkosten opgenomen. Daarnaast zijn kosten
voor groot onderhoud met een onderhoudsfrequentie van meer dan 10 jaar als project opgenomen
in de begroting.
In de tabel zijn de kosten voor herstel en het opheffen van groot- en achterstallig onderhoud per jaar
opgenomen.

Overzicht projectkosten voor de komende tien jaar
Jaar van uitvoering
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal

Projectkosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.141
52.731
39.414
32.989
30.028
25.140
53.287
58.734
79.327
534.889
944.679

De hoge kosten in het laatste jaar worden veroorzaakt door:
 Herstel/reconstructie van de grot met het prieel.
 Het vervangen van de brug in de tuin voor een decoratief exemplaar.
 Het ontwerpen en plaatsen van een muziektentprieel op het heuveltje in de tuin.
 Het aankopen van een beeld voor het zuidelijke eind van de Middenlaan.
 Reconstructie van een tweetal prielen die niet meer aanwezig zijn.
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Een specificatie van de kosten in 2023 is in de tabel hieronder uit gezet.
Beschrijving

Brug in het pad als verbinding tussen de tuin en
Middenlaan.
Theehuis/prieel bij Paardenkastanje in het Park.

Streefbeeld

r Meerjarenbeg
of
roting
2023
p
Decoratieve brug tussen de tuin en de Middenlaan. p € 30.000,00
De brug loopt over de Kromme Vijver. Brug
ontwerpen en plaatsen.
Reconstructie theehuis-prieel. Nader te ontwerpen, p € 130.000,00
technisch uit te werken en te bouwen.
Nieuwe muziekkoepel op het heuveltje in de tuin.
p € 15.000,00
Nader te ontwerpen, technisch uit te werken en te
bouwen.

Muziektent/Prieel op heuveltje in de tuin. Het is de wens
van de werkgroep en de bewoners uit het dorp om een
muziekkoepel in het Park te plaatsen. Een mogelijke
locatie is op het heuveltje ten zuidwesten van de vijver in
de Overtuin.
Beeld aan het eind van de Middenlaan, met daarnaast
Kopie van een historisch tuinbeeld aan het eind
Prieel aan het eind van de Middenlaan.
van de Middenlaan. Gewenste kopie selecteren,
aankopen en plaatsen.
Rustiek prieel naast het beeld aan de dat aan het eind
Reconstructie van rustiek prieel. Nader te
van de Middenlaan staat.
ontwerpen, technisch uit te werken en te bouwen.
Grot met prieel op het eiland herstellen.
Reconstructie van grot en prieel. Nader te
ontwerpen, technisch uit te werken en te bouwen.
Subtotaal bouwkundige onderdelen
Subtotaal van alle werkzaamheden
Indirecte kosten
Onvoorzien
Jaarlijkse begeleiding vrijwilligers, opstellen jaarlijks
werkplan en voorbereiden projecten
Indexatiepercentage jaar op jaar 2% tot 2023.

p

€

3.000,00

p

€ 120.000,00

p

€ 100.000,00
€ 398.000,00
€ 398.000,00

5%
5%
2%

€ 19.900,00
€ 20.895,00
21,90%

Indexatiebedrag

€ 96.093,66

TOTAAL GENERAAL exclusief btw

€ 534.888,66

De hoge kosten die met deze projecten zijn gemoeid, maken het lastig om in te schatten wanneer er
financiële middelen beschikbaar zijn om deze projecten te realiseren. Daarom is de realisatie van
deze projecten i n het laatste jaar gepland. Afhankelijk van de wens en de beschikbaarheid van
financiële middelen kan een project uit deze lijst eerder of later worden gerealiseerd.

4.6 Meerjarenplan
Het is niet realistisch om de werkzaamheden in één of twee jaar uit te voeren. Het gaat voor een
groot deel om levende natuur, waarop wordt ingegrepen. Om de natuur de kans te geven zich aan te
passen aan de steeds veranderende omstandigheden is tijd nodig. Een realistische planning om het
streefbeeld te realiseren en het achterstallig onderhoud op te heffen is tien jaar. In de bijlage is een
projectbegroting opgenomen, waarin de kosten uit zijn gezet in een meerjarenplan over een periode
van 10 jaar.
Het verdient de aanbeveling om na vijf jaar de meerjarenbegroting te evalueren, omdat er
tussentijds allerlei onvoorziene zaken op kunnen treden. Een herfststorm, financiën die niet snel
genoeg beschikbaar komen en niet als laatste weerstand vanuit de bevolking van Haastrecht en
omgeving kunnen roet in het eten gooien. De uitvoering van de herstelwerkzaamheden en het
opheffen van het achterstallig onderhoud kan daardoor vertragen.
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4.7 Gebouwde onderdelen
In het inrichtingsplan zijn veel bouwkundige onderdelen opgenomen. Een aantal van deze
onderdelen is nog aanwezig, zoals een aantal bruggen, tuinbeelden en –vazen, en natuurlijk de
graven van Paulina Maria en Johan Jacob en die van de hond Nora. Vele andere onderdelen zijn in de
loop van de tijd verdwenen of ernstig in verval geraakt. Van de grot zijn nog grote delen aanwezig op
het eiland. Maar van de meeste prielen die het park rijk is geweest is niets meer over. Met de
restauratie en reconstructie van deze tuinsieraden is veel geld gemoeid. Pieter Brinkman heeft als
restaurator & adviseur de behandelings- en reconstructie voostellen al eens uiteengezet. Deze
kosten zijn in de begroting opgenomen.

4.8 Indirecte kosten
Over het totaal van alle kosten zijn in de begroting zogenaamde indirecte kosten opgenomen.
De indirecte kosten ofwel staartkosten zijn:
 Onvoorzien
5%
 Jaarlijks begeleiding
5%
 Indexering
2%
De posten onvoorzien en indexering spreken voor zich.
Met de jaarlijkse begeleiding wordt bedoeld de kosten voor het begeleide van de vrijwilligers, het
opstellen van en jaarlijks werkplan en het voorbereiden van projecten.
In de bijlage is een begroting opgenomen voor het jaarlijkse onderhoud incl. het geïntensiveerde
onderhoud en een projectbegroting voor de projectkosten.
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5 Subsidies
5.1 Subsidie
Tot 2010 waren er enkele Rijkssubsidieregelingen voor het herstel en de restauratie van groene
Rijksmonumenten, die vooral bedoeld waren voor particuliere eigenaren. Incidenteel werden er voor
het herstel van groene elementen, zoals het herstel van lanen, projectsubsidies verleend door de
provincie. In 2010 zijn de oude regelingen voor rijksmonumentale tuinen en parken buiten werking
gesteld. Vanaf dat moment is de subsidiering van groene monumenten ondergebracht in het Besluit
rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2011.
In 2012 is de Brim geëvalueerd en dit heeft er toe geleid dat onderhoud en restauratie in aparte
regelingen zijn onder gebracht. Er zijn nu twee nieuwe mogelijkheden voor subsidiering van groene
Rijksmonumenten. Het Rijk ondersteunt het onderhoud en de provincie de restauratie. In beide
regelingen is reconstructie van elementen of onderdelen uitgesloten.

5.2 Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2013 (Brim)
Voor het onderhoud van groene monumenten is subsidie aan te vragen bij het Rijk. Het Brim voorziet
in een subsidie van 50% van de zogenaamde subsidiabele kosten over een periode van zes jaar. De
andere 50% moet bestaan uit cofinanciering en/of een eigen bijdrage.
De basisaanvraag bestaat uit een inspectierapport, door een ter zake kundig bureau opgesteld, een
meerjarenbegroting, kaarten en foto’s. Jaarlijks voor 1 april kan de aanvraag worden in gediend. De
subsidie wordt, bij voldoende budget en een goedgekeurde aanvraag, verstrekt voor de
onderhoudskosten aan de hoofdstructuur en de kernwaarden van een groen monument. De
elementen die tot de hoofdstructuur en de kernwaarden worden gerekend zijn beschreven in een
leidraad. Tot de hoofdstructuur behoren in ieder geval:
 Lanen
 Solitaire bomen en boomgroepen
 Parkbosranden;
 Gras;
 Wegen en water.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het onderhoud van bijvoorbeeld heesters of
rozenperken, dient te worden aangetoond dat deze behoren tot de kernwaarde van de buitenplaats.
Voor het onderhoud van bos en hakhout staat voor de komende jaren al vast dat er geen geld is om
deze onderdelen die een 2e prioriteit hebben in de leidraad te kunnen financieren.
Toch kan een Brim-subsidie een welkome aanvulling zijn in de onderhoudskosten van een groen
monument. De verwachting is dat er de komende jaren voldoende budget beschikbaar blijft om alle
aanvragen te kunnen honoreren.
De volledige tekst van de regeling is te vinden op het internet via de link:
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Besluit%20rijkssubsidi%C3%ABring%20instand
houding%20monumenten%202013.pdf

5.3 Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013
De provincie Zuid-Holland heeft een regeling voor de restauratie van rijksmonumenten. De
Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is met ingang van 1 december
2013 in werking getreden. Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie van een rijksmonument
of een zelfstandig onderdeel hiervan. Het gaat hier om subsidie die wordt verstrekt in de vorm van
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een projectsubsidie, voor werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan en technisch
noodzakelijk zijn voor het in stand houden van het rijksmonument.
De subsidie kan tot 1 maart van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.
Indien binnen een aanvraagperiode de volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond
te boven gaan, worden de aanvragen gerangschikt volgens een tenderprocedure.
De criteria zijn:
 Bouwtechnische staat. Hoe slechter de technische staat van een monument hoe hoger de
score.
 Hoogte van de cofinanciering. Bij een hogere cofinanciering of eigen bijdrage worden er
meer punten toegekend.
 Mate van herbestemming of herstel van de oorspronkelijke bestemming bij de uit te voeren
activiteit. Bijvoorbeeld een laan is naar de oorspronkelijke functie te herstellen.
 In hoeverre levert de activiteit een bijdrage aan de creatie van leerling-werkplaatsen? De
aanvraag krijgt punten als er sprake is van 1 of meer leerling werkplaatsen.
 In hoeverre bevordert de activiteit de werkgelegenheid? Bij de inzet van een deskundig
bedrijf worden er extra punten toegekend.
De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum
van € 1.000.000,00 en een minimum van € 25.000,00. Hier geldt dat de cofinanciering en/of de eigen
bijdrage minimaal 50% moet bedragen.
De basisaanvraag bestaat uit een inspectierapport, een begroting, kaarten en foto’s. Indien er een
omgevingsvergunning is vereist voor het project, dient deze te zijn verleend.
De volledige tekst van de regeling is te vinden op het internet via de link:
http://www.zuid-holland.nl/loket/reglement?action=getregulation&regelingid=227

5.4 Eigendomssituatie
De Overtuin is in eigendom bij de gemeente en die wordt door de belastingdienst altijd als Algemeen
nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. Ondanks de ANBI status van de gemeente is het werven
van fondsen of subsidie voor het herstel van bepaalde groene onderdelen, naast de hiervoor
genoemde regelingen zeer moeilijk. Een instelling met een ANBI status zal meer succes hebben bij
het aanvragen van fondsen en het verwerven van bijdragen van particulieren, bedrijven en
begunstigers. Om voor een financiële bijdrage uit een van de vele fondsen in aanmerking te komen,
kan de Overtuin bij een instelling (zelfstandige rechtspersoon) worden onder gebracht of kan de
instelling erfpachter worden. Deze instelling kan de status van Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) aanvragen bij de belastingdienst. Uiteraard zijn er meer vormen van samenwerking, beheer of
bruikleen tussen de gemeente en de instelling mogelijk. Van geval tot geval moet worden
beoordeeld of de gekozen oplossing voldoet aan het gewenste doel namelijk het herstel en in stand
houden van de Overtuin.
In de volgende tabel is een vergelijking gemaakt tussen het eigendom van de Overtuin in handen van
de gemeente versus het eigendom (of zakelijke recht) van de Overtuin in handen van een stichting.
De vergelijking is niet uitputtend, maar geeft een beeld van de mogelijkheden. Indien de overdracht
van eigendom wordt overwogen zal dit zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen en moeten alle
opties worden onderzocht. Naast het oprichten van een zelfstandige rechtspersoon voor de Overtuin
kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een intensieve samenwerking met het Museum Bisdom van Vliet.
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Eigendom gemeente versus Stichting

eigendom, beheer, onderhoud en toezicht

Eigendom gemeente
Eigendomssituatie.
Zeggenschap.
Regie/beheer.

Regulier onderhoud.
Toezicht.
Continuïteit.
Onderhoudsniveau.

Kennis.
Vrijwilligers.

Gemeente.
Gemeente.
Gemeente.

Stichting met bestuur.
Bestuur van de stichting.
Stichting. Gemeente kan bij de overdracht
randvoorwaarden opstellen en beheer kan
eventueel in samenspraak plaats vinden.
Gemeente.
Stichting.
Gemeente.
Stichting.
Afhankelijk van draagvlak bij politiek,
Afhankelijkheid van kundigheid bestuur,
beheerplan en financiën.
continuïteit o.b.v. beheerplan en financiën.
Gemeente stelt onderhoudsniveau vast al
Stichting onderhoudsniveau vast
dan niet op basis van beheer- en
waarschijnlijk op basis van beheer en
onderhoudsplan.
onderhoudsplan.
Ambtenaren en mogelijkheid om kennis in te Bestuur, vrijwilligers en mogelijkheid om
huren bij deskundige bureaus.
kennis in te huren bij deskundige bureaus.
Inzet vrijwilligers beperkt.
Inzet vrijwilligers groot.

Risico's

Cultuur en natuur

Recreatie, communicatie en draagvlak

financiën

Kostendrager regulier Onderhoud en beheerplan op kosten van
beheer.
gemeente. Externe financiering:
Brimsubsidie.

Kostendrager herstel
en groot onderhoud.

Gemeente. Externe financiering:
Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Financiële risico's.
BTW

Draagvlak en financiële mogelijkheden van
de gemeente.
BTW te verrekenen.

Recreatie.

Mogelijkheden blijven gelijk.

Gebruikers.

Mogelijkheden blijven gelijk.

Verantwoording m.b.t. Gemeente.
gebruikers en
omwonenden.
Communicatie met
Gemeente in samenspraak met werkgroep.
gebruikers en
omwonenden.
Draagvlak.
Draagvlak blijft gelijk of neemt toe als
beheer wordt geïntensiveerd. Risico verlies
aan draagkracht bij grote ingrepen.
Cultuurhistorische
waarde.
Ecologische waarde.

Draagvlak wijzigt.
Financiën intern
wijzigt.
Financiën extern
wijzigen.

Eigendom Stichting

Stichting met jaarlijks bijdrage van de
gemeente in onderhoudskosten of
eenmalige beheervergoeding. Bijdrage van
derden b.v. particulieren / begunstigers.
Externe financiering: Brimsubsidie.
Stichting en externe financiering fondsen,
bijdrage van derden b.v. particulieren /
begunstigers en Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.
Inkomsten van de stichting nemen af met als
extreem een faillissement.
BTW af te dragen.
Mogelijkheden nemen toe. Bijvoorbeeld
excursies, vrijwilligerswerk, mogelijkheden
exploitatie / muziektent.
Bestuur zal waarschijnlijk meer initiatieven
ontplooien en bevolking betrekken.
Stichting.

Bestuur eventueel in samenspraak met
gemeente.
Draagvlak voor beheer en onderhoud zal
waarschijnlijk toenemen. Risico verlies aan
draagkracht bij grote ingrepen beperkt.

Behoud cultuurhistorische waarde
afhankelijk van politiek draagvlak en
financiële haalbaarheid.
Behoud waardevolle natuurhistorische en
ecologische situatie. Eventuele monitoring
door vrijwilligers.

behoud cultuurhistorische waarde. Streven is
om herstelplan geheel uit te voeren.

Gemeentepolitiek. Herindeling.
Gemeente

Bestuur, bewoners, betrokkenen.
Bestuur, eventueel jaarlijkse bijdrage van
gemeente.
Brim / Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Externe
financiering fondsen, bijdrage van derden
b.v. particulieren / begunstigers.

Brim / Subsidieregeling restauratie
rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Behoud waardevolle natuurhistorische en
ecologische situatie. Monitoring van beheer
door vrijwilligers zal intensiveren.
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5.5 Vrijwilligers
Bij het beheer en in stand houden van groen erfgoed zijn vrijwilligers van groot belang. Voor de
Overtuin zet zich de enthousiaste werkgroep Welzijn Overtuin Bisdom van Vliet in. De werkgroep
volgt de ontwikkelingen, denkt mee over het beheer en voert samen met andere vrijwilligers
werkzaamheden uit in de Overtuin. Daarnaast wordt er draagvlak gecreëerd onder de
bewoners van het dorp of mensen die op een andere manier zijn betrokken bij de Overtuin. Indien de
gemeente de uitvoering van het masterplan ondersteunt, zal de inzet en betrokkenheid van een nog
groter aantal mensen waarschijnlijk zijn.
Met een goed beheerplan en de juiste aansturing kunnen vrijwilligers veel werkzaamheden uit
voeren, zoals:
 Onderhoud van perken.
 Steken van randen van gazons.
 Opruimen van gras/hooi.
 Afzetten van hakhout.
 Terugsnoeien van heesters.
Naast een kleine onkostenvergoeding, een uitje naar een andere buitenplaats en een kerstpresentje
zijn de kosten van vrijwilligers te overzien. Het is wel belangrijk om voor goede voorzieningen en
gereedschap te zorgen. Een onderkomen om droog en warm een boterham op te kunnen eten en
een kop koffie te drinken, zijn naast een sanitaire voorziening noodzakelijk.
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Bijlage 1 Digitaal: Rapport Tuinhistorisch onderzoek Overtuin Bisdom
van Vliet te Haastrecht

Bijlage 2 Digitaal: Rapport Cultuurhistorische ontwikkeling en
waardestelling Overtuin Bisdom van Vliet te Haastrecht

Bijlage 3 Digitaal: Begroting huidige onderhoudskosten en beheer
Overtuin Bisdom van Vliet

Bijlage 4 Digitaal: Begroting projectkosten groot- en achterstallig
onderhoud en herstel Overtuin Bisdom van Vliet

Bijlage 5 Digitaal: Kaart en legenda Huidige situatie Overtuin Bisdom
van Vliet

Bijlage 6 Digitaal: Kaart en legenda Inrichtingsplan Overtuin Bisdom
van Vliet
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