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Hierbij het jaarbericht voor 2016 van de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet . In het afgelopen jaar 

zijn veel vorderingen gemaakt, op bestuurlijk vlak maar ook met de uitvoering van het 

meerjarenplan. 

 

Bestuurlijk 
Regelmatig is er contact geweest met vertegenwoordigers van de gemeente Krimpenerwaard op 

bestuurlijk en ambtelijk niveau. Op ons verzoek is de mogelijkheid bezien of het onderhoud van de 

tuin door de stichting kan worden overgenomen tegen een reële bijdrage van de gemeente. Met het 

bedrag dat de gemeente aan onderhoud uitgeeft kan de stichting mede dankzij de vrijwilligers meer 

doen. Vanaf het voorjaar van dit jaar voert de stichting het onderhoud van de tuin uit. 

Met het museum Paulina Bisdom van Vliet zijn gesprekken gevoerd en er is nu regelmatig overleg 

over praktische zaken. Vertegenwoordigers van het museum willen meer bezoekers gaan ontvangen 

en hiervoor investeren. In het overleg zijn allerlei ideeën naar voren gekomen, onder meer de 

verplaatsing van het fraaie hekwerk langs de provinciale weg. Dit zou veel beter tot zijn recht komen 

als het bovenaan het talud komt te staan. Een herkenbare (veilige) oversteekplaats van de entree van 

het museum naar de Overtuin maakt de historische relatie tussen het huis en de tuin weer zichtbaar. 

De uitvoering van dit plan is afhankelijk van de medewerking van de Gemeente en de provincie. 

In een overleg met de gemeente en het museum zijn deze en veel andere zaken besproken. Ook 

worden een aantal plannen nog nader uitgewerkt en voorgelegd aan gemeente en museum.  
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Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan park Hofwijck in 

Voorschoten. Van de beheerder van de tuin hebben we 

gehoord hoe zij met vrijwilligers te werk gaan. Door externe 

deskundigen te raadplegen verwachten we de plannen 

verantwoord te kunnen uitvoeren. Inmiddels is de Overtuin 

toegelaten tot het Gilde van Tuinbazen, een organisatie waar 

kennis wordt uitgewisseld. http://www.gildevantuinbazen.nl. 

Tony Hardenberg is namens de Overtuin onze Tuinbaas bij het 

gilde. 

Blik op de toekomst 
Het Masterplan “Blik op de Toekomst” is de rode draad voor 

het herstel van de tuin. Deskundigen hebben in dit plan 

aangegeven hoe dit kan worden aangepakt. Gedurende 

looptijd van het plan zullen  er aanpassingen in komen. Een 

van deze aanpassingen is het hiervoor genoemde 

verplaatsen van het hek dat niet in het plan staat. Ook de 

inrichting van de directe omgeving van het graf zal iets 

worden aangepast. Met de opstellers van het plan is 

hierover gesproken. Met voortschrijdend inzicht hebben zij 

geen moeite. Als u wilt bladeren in dit Masterplan dan is het 

te vinden op www.overtuinbisdomvanvliet.nl/plan. 

Een moeilijk punt blijft de restauratie van de grot. De 

rijksdienst cultureel erfgoed is van mening dat een volledig 

herstel is strijd is met internationale afspraken. Consolideren 

van de huidig ruïne en beter zichtbaar maken  is een 

mogelijkheid. Eventueel zou met andere materialen de 

contouren van de grot zichtbaar kunnen worden gemaakt.  

Herstel van de beplanting is een mix van het verwijderen van bomen en onder begroeiing en het 

verantwoord herplanten van bomen en struiken. Onze adviseurs 

hiervoor (Maurice Kruk, Chiel Smit en Wim van der Werf) geven hieraan 

richting. Buurtbewoners zijn wel eens ongerust over alle 

werkzaamheden. De verwachting is dat een informatieavond hierover 

duidelijkheid heeft verschaft. 

In de afgelopen maanden is gestart met de werving van belangstellenden 

voor sponsoring van een herinneringsbank in de Overtuin. Op een bordje 

op de bank kan de aanvrager zijn herinnering aan familie of organisatie 

laten graveren. De banken worden voor tenminste 10 jaar gegarandeerd. 

Van de 14 banken is de helft gesponsord.  
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Informatie Borden 
In samenwerking met de ANWB zijn 6 informatieborden geplaatst bij objecten in de Overtuin. Voor 

passanten wordt de cultuurhistorische waarde van het park duidelijk gemaakt. 

 

Onderhoud  
In de afgelopen zomer is de Overtuin voor het eerst een beetje onder controle gekomen. De 

vrijwilligers zijn druk bezig geweest met maaien, schoffelen, wieden en snoeien. Het tuingedeelte ziet 

er steeds beter uit, het is duidelijk dat er gewerkt wordt. Het blijft een probleem om de paden 

schoon te houden, hier wordt nog gezocht naar een oplossing.  

Ook voor het onderhoud is het 

Masterplan de leidraad. 

Onderhoud is in hoofdzaak een 

taak voor de vrijwilligers. Voor 

de zware klussen wordt een 

beroep gedaan op 

professionele bedrijven en/of 

de gemeente. In de 

overeenkomst met de 

gemeente is een lijst 

opgenomen met 

werkzaamheden voor de 

gemeente. Zo is het baggeren 

van de vijver en de waterlopen 

afgelopen voorjaar uitgevoerd 

in opdracht van de gemeente.  

 

mailto:info@overtuinbisdomvanvliet.nl


Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet 
Jaarbericht najaar 2016 

Stichting Overtuin Bisdom van Vliet 
info@overtuinbisdomvanvliet.nl 
www/overtuinbisdomvanvliet.nl 

Krimpenerwaard Klust 
Op 3 juni hebben 27 ambtenaren van 

de gemeente Krimpenerwaard op 

vrijwillige basis in de tuin gewerkt in 

het kader van “de Krimpenerwaard 

klust”. Onze vrijwilligers hebben het 

hele jaar door geklust; gras maaien 

met onze eigen maaimachine, 

schoffelen, onder begroeiing 

verwijderen enz. We zijn blij dat ook 

de ambtenaren betrokken zijn bij het 

restaureren van de Overtuin.   

 

Het vellen van bomen kan niet altijd door vrijwilligers worden 

gedaan. Dan worden gecertificeerde bedrijven ingehuurd. Het 

opruimen, zagen en kloven van de stammen gebeurt in eigen 

beheer. De verkoop van het (haard)hout is voor de stichting een 

aantrekkelijk bron van extra inkomsten. De opbrengst wordt 

gebruikt voor de aankoop van gereedschap, benzine voor gras – en 

motormaaiers en dat soort dingen. 

 

Op 19 november zijn dankzij een 

donatie van de Groene Motor 

130 struiken geplant op diverse 

plaatsen in de tuin. Het gaat om 

de volgende soorten: Rode 

kornoelje, Gele kornoelje,  Wilde 

kamperfoelie, Bosrank, 

Sleedoorn, Sporkehout, Zwarte 

bes, Hondsroos,  Wollige 

sneeuwbal en Gelderse roos. 

Omwonenden zijn uitgenodigd 

hierbij behulpzaam te zijn.  

Door diverse mensen is ons 

tuingereedschap aangeboden. In 

de blokhut achter de Liezeborgh 

is het gereedschap opgeslagen. De blokhut wordt meer en meer de thuisbasis van de vrijwilligers, het 

start- en rustpunt van de werkzaamheden. Ook hier kan op zaterdag openhaardhout worden 

opgehaald. 
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Bekendheid 
Voor de stichting is het belangrijk om regelmatig in het nieuws te komen. Dat is goed voor de 

bekendheid van de tuin en ook om schenkingen van bedrijven en particulieren te bevorderen. Op 29 

september is in de Witte Hof een informatieavond gehouden. Door de voorzitter Cees Reichard en 

bestuurslid Tony Hardenberg zijn de plannen voor de toekomst van de tuin toegelicht. Er waren ruim 

60 belangstellenden, nieuwe vrienden zijn genoteerd en op vragen is een antwoord gegeven. 

Van onze activiteiten doen we regelmatig mededeling aan de regionale bladen en RTV 

Krimpenerwaard. De website (overtuinbisdomvanvliet.nl) geeft een volledig overzicht van alle 

vorderingen van het herstel van de Overtuin. 

Komende winter 
Bij een terugblik past ook een vooruitblik. De komende tijd worden bomen geveld om meer licht in 

de tuin te krijgen. Het is wel spijtig om te zien dat een grote boom moet verdwijnen maar is nodig om 

het park weer in oude staat terug te brengen.  

Ook dit jaar verwachten we weer enkele duizenden bloembollen te kunnen planten, deze worden 

geschonken door de firma Van Tubergen (www.vantubergen.nl) 
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Sponsoring 
Ook in het afgelopen jaar is er weer ruimhartig gesponsord door bedrijven, particulieren en 
instanties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige sponsors 
Streekfonds : Sponsoring groot onderhoud herstel Overtuin 
Rabo Bank : Herstel paden 
Garage Markus : Sponsoring Kettingzaag 
Groene Motor : Diverse onderhoud vouchers 
   

  

 
Stiga zitmaaier, gesponsord door: 

Museum Paulina Bisdom van Vliet 
Garage Markus in Hekendorp 

Van den Akker fonds 

Divers gereedschap, zoals 
kruiwagen, zagen, hamer en 

veiligheidsmateriaal 

Welkoop Haastrecht 

Peter Wolvers sponsort een 
electronische roldeur voor de 

Blokhut 

 

Uit de nalatenschap van Mevr. Dietz 

is gereedschap geschonken. 

 
Pieter Boer; Mollen vanger 

pietvlist@hotmail.com 
t. 0653629235 
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