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     In het afgelopen half jaar zijn enorm veel herstelmaatregelen uitgevoerd in de Overtuin. Het zou ons niet 

verbazen als dit de intensiefste periode was van de afgelopen 100 jaar, en mogelijk ook van de komende 100 jaar. 

Deze activiteiten waren nodig om de structuur van de Overtuin  weer terug te brengen naar de situatie van 1923, 

het jaar dat Paulina Bisdom van Vliet overleed. Zoals bekend is er op basis van het Masterplan gewerkt.  

 

Eerst is een aantal grote bomen geveld, waardoor de ondergroei weer licht krijgt , en kwam er ruimte om de 

oude paden weer aan te leggen. Zoals verwacht is de beschoeiing langs het water op sommige plaatsen 

beschadigd door het vallen van de bomen. De bovenste plank is volgens plan verwijderd, waardoor er weer 

natuurlijke oevers konden ontstaan. Meer dan 100 kuub hout is gezaagd, gekloofd en afgevoerd. De bovenste 

laag aarde op het eiland  rondom de grot is verwijderd en gebruikt als verhoging van de grafheuvel rondom het 

praalgraf van Paulina en Johan Jacob. De paden rondom het praalgraf zijn weer als nieuw én als klap op de 

vuurpijl heeft het pleintje voor de Liezeborgh een facelift gekregen.  

De structuur is nu gereed, er kan weer opgebouwd worden. Er zijn reeds vele struiken, bollen en (stinsen) 

planten aangeplant. Ook zijn de bestaande grasvelden geëgaliseerd en ‘doorgezaaid’. In het parkgedeelte zijn 

nieuwe grasvelden gefreesd en ingezaaid.  

Ook de bezoekers zien nu waar al deze activiteiten voor nodig waren, en dat de verwaarloosde honden 

uitlaatplaats is veranderd in een waardig monumentaal park, zoals van een rijksmonument mag worden 

verwacht. 

We danken Tuin en Landschapsarchitect Chiel Smit. Chiel heeft in de afgelopen 

jaren als vrijwilliger er veel tijd aan besteed om alle ontwerptekeningen en 

detailontwerpen voor de Overtuin te maken. 

Hoewel veel werk is verricht, zijn we er nog niet, ook in de komende winters staat 

nog een aantal grote projecten op het programma. Wij denken dan aan: reconstructie 

van de lijnbaan; aanleg van de monumentale brug met kettingen; verbeteren van de waterhuishouding; 

reconstructie van het prieel “Theehuis”; aanleggen van een brug naar het eiland, samenbrengen van het 

woonhuis van Paulina en de Overtuin tot één ‘buitenplaats. 

Ook het terugbrengen van de grot staat nog steeds op de wensenlijst. Dit heeft echter meer voeten in de 

aarde dan verwacht, omdat hiervoor (nog) geen vereiste vergunning is verleend. 

Stichtingsbestuur : Elke 3 weken vergadert het bestuur over diverse lopende zaken, daarnaast heeft een aantal 

bestuursleden ook nog eens overleg over zaken als: “(hoe) Reageren we op een kranten bericht?”, “Kunnen we 

geld vrijmaken voor een project?”, “Wie gaat mee naar een overleg met de gemeente?”, “Kan iemand een 

rondleiding geven?”. Het is ongelofelijk hoeveel bestuurlijke tijd de Overtuin vraagt.  
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