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Op 10 september 2014 werd de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet 
opgericht. Bij de ondertekening van de oprichtingsakte waren de 

bestuursleden aanwezig 

 

Het bestuur van Stichting Overtuin Bisdom van Vliet: 

 Cees Reichard, voorzitter 

 Terry Heikamp, secretaris 

 Harry van der Voet, penningmeester 

 Dick Molenaar, lid 

 Kees Verhoog, lid 

 



Er is een logo ontwikkeld. Er is een website. Subsidie is ontvangen van 
de Stichting van den Akkerfonds. 

www.overtuinbisdomvanvliet.nl 



De Overtuin Bisdom van Vliet wordt door de Haastrechtenaren het 
Haastrechtse Bos genoemd. Dagelijks wordt hier gewandeld met of 

zonder hond. Het park is in de loop van de jaren onderhouden door de 
Gemeente Vlist en de Werkgroep Welzijn Haastrechtse Bos. Deze zijn 

van plan het in oude maar toegankelijke stijl terug te brengen.  



Een impressie van de Overtuin enkele decennia geleden. 



In het afgelopen jaar hebben we met de Overtuin kraam informatie 
verstrekt aan geïnteresseerden. We maken gebruik van diverse folders, 

tekeningen en brochures. 



Door de voormalige gemeente Vlist is een bedrag van € 50.000,- 
beschikbaar gesteld voor de stichting en het herstel van de grot. 



Door bureau Marcelis Wolak is een meerjarenplan opgesteld. Het is de 
bedoeling dat de tuin zo mogelijk in originele staat wordt terug gebracht 

met name de grot, het theehuis en de padenstructuur. 



De Overtuin wordt nu gebruikt voor wandelen, natuuronderwijs en 
evenementen 



De Werkgroep Welzijn Haastrechtse Bos zorgt al jaren voor aanvullend 

onderhoud. De stichting zet de werkzaamheden voort. 

Vroeger en nu 



Er wordt nog steeds hard gewerkt. Bomen worden verwijderd om plaats 
te maken voor de originele beplanting. Begroeiing onder de bomen 

verdwijnt. Haagbeuken worden geplant. Waterlopen worden 
opgeschoond en banken komen terug. 

Ook worden er weer narcissen, krokussen, tulpen en andere bollen 
geplant in het gras en langs de randen van de oevers. 



Tijdens de werkdagen komen regelmatig veel mensen opdraven op de 
laatste vrijdag en zaterdag van de maand. Deze dagen worden begeleid 
door Maurice Kruk van bureau Mens & Groen en zorgt de Groene Motor 

voor veilig gereedschap.  
Ook word voor de inwendige mens gezorgd. Hierbij zijn gulle donaties 
gedaan door de Zoete Hoek, bakkerij van den Eijk en Party service Rob 
van Zuijlen. De continuïteit van Koek en Zopie wordt door particulieren 

verzorgd. 



Wat zoeken wij. Meer vrijwilligers en sponsors die onze passie 
delen. Op 1 juni 2023, de honderdste sterfdag van Paulina 

Bisdom van Vliet, wordt ons project afgerond. We verwachten 
dan een Overtuin te hebben gerealiseerd die weer aansluit op 

het huis (museum) van de familie Bisdom van Vliet. Een 
historische tuin met voldoende mogelijkheden om gewoon te 
wandelen, excursies te houden of evenementen te beleven. 

Interessant voor de Haastrechtenaren maar ook voor toeristen 
en liefhebbers van ons monumentale groene verleden. 

Werkgroepen: 
• Bestuur 
• Groenwerk 
• Bouw 
• PR 
• Subsidies 
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