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Algemene gegevens  
 

Gegevens 

 

Overtuin Bisdom van Vliet (in de ‘volksmond’ ‘Het park’ of ‘Het bos’ van Haastrecht)  

tegenover Museum Bisdom van Vliet, ten zuiden van de Hoogstraat, met als noordgrens dezelfde Hoogstraat en 

zuidgrens de Korte Tiendweg.  

Eigendom Gemeente Krimpenerwaard, vroeger gemeente Vlist, sinds 1969. 

Kadastraal nummer 3655, 415, 4166, 412, 411, 410 (nummering 1986)  

Oppervlakte 3,25 ha. 

 

Monumentstatus   

 

Het geheel is sinds 30 juli 2001 beschermd als complex historische buitenplaats met complexnummer 512489 en 

bestaat uit de volgende als rijksmonument beschermde onderdelen: Het hoofdhuis met woning en koetshuis, de 

tuin achter het hoofdhuis en de Overtuin . Vervolgens de beelden van Neptunus en Hercules, de 5 jardinières in de 

Overtuin en de ene in de achtertuin; restanten van de grot en het daarop staand prieel, de grafmonumenten van de 

heer en mevrouw Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet en van hond Nora en het hekwerk aan de Provincialeweg. 

Het hoofdhuis is ingeschreven in het register op 11 oktober 1966, de andere gebouwen, de achtertuin van het 

hoofdhuis, de Overtuin en alle elementen zijn op 30 juli 2001 ingeschreven. 

 

Methodologie  

  

Het tuinhistorisch onderzoek is uitgevoerd conform de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek (RCE, 2012).  
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1 Inleiding  
 

De Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht en het huis Bisdom van Vliet was in het bezit van Paulina le Fèvre de 

Montigny - Bisdom van Vliet. Zij bedong dat na haar overlijden in 1923 huis en tuin bewaard zouden blijven. Het 

huis is museum geworden, de tuin raakte steeds meer in verval. In 1969 is de Overtuin in handen van de gemeente 

gekomen. Na enkele decennia van verwaarlozing hebben de toenmalige gemeente Vlist en de actieve Werkgroep 

Overtuin Bisdom van Vliet in 2013 gezamenlijk het initiatief genomen door Monique Wolak een ‘Masterplan’ te laten 

opstellen om de tuin weer de sfeer van weleer terug te geven. Het huis en waardevolle elementen van de tuin waren 

al rijksmonument, in 2001 is de gehele Overtuin hieraan toegevoegd tot één rijksmonument als ‘complex historische 

buitenplaats’. 

 

Het Masterplan heeft antwoord gegeven op de kernvraag hoe de Overtuin weer te herstellen naar de 

belevingswaarde en kwaliteit van het landschapspark van weleer. Hiervoor is een cultuurhistorisch onderzoek 

gedaan naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de Overtuin Bisdom van Vliet, gevolgd door een waardestelling, 

een inrichtingsplan en een beheer- en onderhoudsplan. Ook wilde men in het ‘Masterplan’ ideeën opgenomen zien 

om de recreatieve aantrekkelijkheid te bevorderen en vandalisme te voorkomen. Tevens werden de vragen 

beantwoord welke organisatievorm de Werkgroep Overtuin Bisdom van Vliet het beste kan hebben en welke 

subsidiemogelijkheden er waren voor uitvoering van het plan.  

 

Het Masterplan van januari 2014 omvat drie rapporten: ‘Overtuin Bisdom van Vliet’, een onderzoek naar het 

verleden van de tuin; ’Cultuurhistorische Ontwikkeling en Waardering’ en ‘Blik op de Toekomst’, met een 

inrichtingsplan en beheer- en onderhoudsadviezen. De afzonderlijke rapporten zijn samen als onderdeel van het 

geheel en kunnen niet los van elkaar gezien worden.  

 

Voor daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan, waren er nog ontwerpen, uitvoeringstekeningen en beschrijvingen 

nodig. Vanaf januari 2014 hebben er werkzaamheden in de Overtuin plaatsgevonden zonder deze uitwerkingen, 

waardoor de situatie in 2019 er anders uitziet dan tussen partijen in het Materplan overeengekomen was.  

Monique Wolak is gevraagd de hiaten tussen Masterplan en uitvoering te vullen met een actualisatie van het 

Masterplan gekoppeld aan de nodige stappen om tot een goede uitvoering te komen. Het vervaardigen van een 

Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en uitwerkingsplannen zullen hiervoor essentiële onderdelen zijn.  

 

In voorliggend rapport ‘Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling’ wordt als eerste stap de Cultuurhistorische 

Ontwikkeling en Waardering van 2013 geactualiseerd.  

De Overtuin is een beschermd groen rijksmonument en alle plannen voor verandering in de tuin zullen dan ook 

goedgekeurd moeten worden. De gemeente vraagt advies aan de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) en 

de Provincie voordat het een omgevingsvergunning afgeeft. De plantoetsers toetsen op basis van een historisch 

onderzoek en waardestelling. De tuinhistorische waarden geven inzicht in de waarde van verschillende aspecten 

van de tuin voor de  historische aanleg en of een ingreep wel of niet een aantasting van de historische waarden zal 

zijn.  

Hoofdstukken 2, 3 en 4 van het rapport hebben kleine aanpassingen ondergaan. Er is een nieuw hoofdstuk 5 

ingevoegd, waarbij de veranderingen van 2014 tot 2019 aan de orde komen. Bij de hoofdstukken daarna is de 

situatie van de laatste jaren meegenomen. Ook is een nieuw hoofdstuk 7 toegevoegd met een overzicht van de 

historische ontwikkeling van de parkeerplaats. Dit omdat de plek van de parkeerplaats ook binnen de contour van 

het huidig rijksbeschermd monument valt. 

 

 

 

 



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   9 

     
Afb 1 De Overtuin en haar  omgeving  in 2013 en 2019 (Google Maps) [rechts omgeving nog vaag maken 

zoals l inks] 
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2 Ontwikkeling van de inrichting van de Overtuin tot 1923 
 

2.1 Hoofdstructuur van de Overtuin 

 

De basis van de hoofdstructuur van de Overtuin zoals we die nu kennen vindt haar oorsprong in de 12e eeuw met 

de ontginning van het gebied ten zuiden van de huidige Hoogstraat waarbij de lange smalle kavel ontstond. De 

kavel is aan drie kanten omringd door sloten en twee wegen: de hoger gelegen Hoogstraat in het noorden en de 

Korte Tiendweg aan de zuidgrens.  

Onderstaand kaartje verbeeld de elementen waaruit de hoofdstructuur bestaat.  

De lijnbaan met haar baanhuis bestond reeds vóór 1744. De lijnbaan ging door tot de haakvormige sloot halverwege 

de kavel. Rond 1745 is aan de oostzijde van het perceel de Middenlaan aangelegd. Deze loopt door van de zuidzijde 

van de Vijver tot de Korte Tiendweg. Lijnbaan en Middenlaan omsluiten grotendeels de lange zijden van de kavel.  

 

De Overtuin die vanaf 1745 op dit perceel is gerealiseerd, bestaat grofweg uit drie delen: de ‘Tuin’ in het noordelijk 

gedeelte, het ‘Park’ tussen de vroegere scheisloot en de haakvormige sloot, en het ‘Bos’ dat het zuidelijke deel van 

de Overtuin vormt. 

 

Afb 2 Driedeling van de Overtuin in Tuin, Park en Bos met  de Lijnbaan en Middenlaan als omlijsting van de delen 
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2.2 Resumé eigenaren  

 

Adriaan Bisdom wordt in 1685 secretaris van het ambacht Haastrecht en in datzelfde jaar verkrijgt hij ook 

toestemming tot uitoefening van het notarisambt. Hij zal zich ergens in of na dat jaar in Haastrecht hebben 

gevestigd; zijn eerste (tot nu toe) gevonden huisaankoop dateert uit 1698.  

Zijn oudste zoon Jacob Bisdom trekt weg uit Haastrecht, maar Theodorus, de tweede zoon, blijft. Theodorus is de 

man die de heerlijkheid Vliet en daarmee de titel Vrijheer van Vliet aankoopt (1755). Sindsdien kent de naam Bisdom 

de toevoeging Van Vliet.  

Marcellus, de oudste zoon van Theodorus, erft de titel en de heerlijkheid en Adriaan Jacob, de tweede zoon van 

Theodorus, alle Bisdom bezittingen in Haastrecht (1777), waaronder het huis dat nu museum is en het perceel 

ertegenover, de huidige Overtuin.  

Onder Salomon Reijnders, zoon van Marcellus, neefje van de ongehuwde Adriaan Jacob en beider erfgenaam, 

komen de bezittingen weer in één hand (1790/1806). Paulina Maria Hondorff Block is vervolgens na de dood van 

Salomon Reijnders (1825) meer dan 45 jaar aan het bewind.  

Daarna volgt de 65-jarige Marcellus haar op (1871), maar hij leeft nog slechts enkele jaren (1877), waarna zijn 

dochter Paulina Maria de volgende en tevens laatste particuliere eigenaar van de Bisdom bezittingen wordt (tot 

1923). 

De Stichting Bisdom van Vliet draagt vanaf 1923 de verantwoordelijkheid voor de voormalige Bisdom bezittingen. 

Wat de Overtuin betreft is dat de Gemeente Haastrecht vanaf 1969, de Gemeente Vlist vanaf 1985 en de gemeente 

Krimpenerwaard vanaf 2015. 

 

2.3 Ontwikkeling tot 1745 

 

2.3.1 Plek 

De Hoogstraat ligt op de hoger gelegen oeverwal van de rivier de IJssel die het land als een lage ‘dijk’ tegen het 

water beschermde. De eerste ontginningsfase van de Krimpenerwaard vond van hieruit plaats tussen 1000 en 1150 

na Chr. De rivieroevers lagen wat hoger en waren geschikt voor bewoning. Vanuit de hogere gelegen rug, wat nu 

de Hoogstraat is, werden evenwijdige sloten gegraven om het veen te ontwateren en het land te gebruiken als wei- 

of akkerland. De kavels hadden bij deze eerste ontginningsfase nog niet een vaste dieptemaat. Wateroverlast vanuit 

het nog niet ontgonnen achterland werd tegengegaan door het opwerpen van zij- en achterkades. Zo heeft 

vermoedelijk ook de Korte Tiendweg een waterkerende functie gehad.1  

 

Langzaam aan ontstond er meer bebouwing langs de Hoogstraat. Zo ook het huis dat er vóór het huidige museum 

heeft gestaan, met een erf of tuin dat tot de rivier strekte. Het smalle nattere veenperceel aan de overzijde bleef 

lang onbebouwd.  

 
1 Een tiendweg bestaat uit twee parallel lopende weteringen met een lange rechte weg of kade ertussen. Een tiendweg staat 
haaks op de kavelrichting en kent geen bebouwing. 
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Afb 3  De nat te  gronden van Haast recht (rode ovaal) ontgonnen in de eerste fase (Regioprof ie len 
cultuurhistor ie  Zuid-Holland, topgebied 10 Kr impenerwaard,  2010)  

 

2.3.2 Gebruik perceel 

Rond 1700 verschenen de eerste bouwwerken aan de noordzijde van het perceel dat de Overtuin zou worden, 

waar de grond het hoogst was. Aan de noordwestzijde verrees het baanhuis aan de kop van de lijn- of touwbaan 

waar van hennep touw werd gemaakt.  

Op de hoek van de Hoogstraat en de Liezeweg bevond zich een bouwhuijs dat voor 1745 afgebroken werd. Aan 

de Liezeweg zelf stond een hofstede met bedrijfsgebouwen. De gier van de boerderij werd in de thuijn off boogaart 

in een gat opgevangen. Dat gat was mogelijk de aanzet tot de huidige vijver. Om de west-, noord- en oostzijde van 

de tuin was toen al een heijning. Aan de noord- en oostzijde bevond zich een toegang tot de thuijn. Verder omvat 

de aankoop van Theodorus ook broeijbakken en thuijngereedschappen.  

 

De percelen grond tussen Hoogstraat, Liezeweg en Korte Tiendweg bestonden eerst uit weilanden. Vóór 1719 is 

van het noordelijk gedeelte tussen Hoogstraat en scheisloot (de latere ‘Kromme Vijver’) een nutstuin met 

boomgaard gemaakt. Het zuidoostelijk gedeelte van het bezit dat Theodorus in 1745 kocht, bestond uit weiland en 

henniplant. Hiertoe behoorde ook de grond waar nu de wijk Agterpoort en het speelveld liggen. 

 

De westelijke gronden tussen lijnbaan en Middenlaan waren vermoedelijk natter dan de andere, gezien ook de 

haakvormige sloot die nodig was voor de ontwatering. Het is mogelijk dat hier al in de 18e eeuw broekbos of 

hakhoutbos stond. 
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Afb 4  Vermoedeli jk  grondgebru ik eerste he lf t van de 18 e  eeuw (Aangegeven op de door  Jan Holwerda 
bewerk te Kadastra le  Minuut  u it  1828)  

 

2.3.3 Beuken 

Het eerste dat altijd genoemd wordt bij de tuin van Bisdom van Vliet zijn de drie 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. Dit laatste is twijfelachtig, daar Theodorus het huis pas in 1724 kocht en de Overtuin 

in 1745. Aannemelijk is dat de twee beuken in de Overtuin na 1745 door Theodorus zijn geplant, toen hij begon 

met het omvormen van de nutstuin en boomgaard tot een siertuin.  

 

2.4 Geometrische tijd 1745–1806  

 

Tussen 1745 en 1749 liet Theodorus de nutstuin en boomgaard veranderen in een siertuin met waterpartijen, paden 

en bloembedden, getuige een dichttafereel van 1749. Vermoedelijk in de geometrische stijl die toen in zwang was.  

 

2.4.1 Noordelijke deel: ‘Tuin’ 

 

Tuin  

Op de hierna getoonde kaart uit 1806 is waarschijnlijk de rond 1745 door Theodorus aangelegde geometrische tuin 

opgetekend. De boerderij (waar nu de parkeerplaats is) en een heining vormden de randen. De heining had ook 

toen al twee toegangsdeuren aan de Hoogstraatzijde en een aan de kant van de boerderij. De [lijn]baan bevindt 

zich buiten de westelijke omheining van de Tuin. De ruimte van de tuin zelf is ingevuld door een padenstelsel, 

waarvan de twee langs de heining door leibomen werden begeleid. In het midden bevindt zich een ruimte met 

gebogen randen dat vermoedelijk een centrale ‘pleinfunctie’ vervulde. De groen omlijnde vormen zijn grasvakken. 

Het giergat van de boerderij werd hoogstwaarschijnlijk omgevormd tot de symmetrische rechthoekige vijver met 

balkon aan de noordzijde en een halfronde uitstulping (exedra) aan de zuidzijde. In de zuidoostrand van de vijver 

is een bouwseltje te ontwaren dat mogelijk een trapje kan zijn. 
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Afb 5  Geometrische tuin,  kaart  van G . S toelendra ier,  1806 . Noord en zu id z ijn op deze kaart omgedraaid, 
de Hoogstraat is  hier  onderaan getekend (Museum Bisdom van V liet  nr . 8439)  
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De scheisloot werd tot Kromme Vijver vergraven en er waren perken met lagere planten en mogelijk heesters of 

rozen. De rondjes die geïnterpreteerd zijn als de positie van de beelden van Hercules en Neptunus staan tegenover 

elkaar aan weerszijden van de vijver. In het midden van het ‘plein’gedeelte staat een piedestal.  

 

De Boerderij 

De boerderij behoorde ook tot het bezit van Theodorus Bisdom van Vliet en maakte onderdeel uit van het totaalplan 

van de Overtuin. De boerderij vormde de oostelijke ‘wand’ van de tuin, er kwamen verschillende staldeuren op uit 

en de Scheisloot die het overtollige water van de  boerderij afvoerde naar werd tot Kromme Vijver vergraven. Op 

de kaart van 1806 staat de mestvaalt (misvaald) en hooiberg (hooiwerf) al getekend.  

De oude boerderij wordt afgebroken en in 1854 komt de Paulina’s Hoeve ervoor in de plaats. 

 

Ruimte ten noorden van de boerderij  

 

      
Afb 6  Tuinontwerp voor  aanslui t ing L iezeweg op Hoogstraat, gedateerd en gesigneerd met  1824 SPB of  
SRB.  (co llect ie  SBvV) Verk laring: 1 ingang van den weg 2 zant of s traat  weegje 3 thu in ingang 4 

peperstraat 5 secreet (voor  hu is jes aan peperst raat?) 6  L ieseweg  
Afb 7  Detai l ui t een latere foto op de Hoogstraat , met l inks de aanslui t ing van de Liezeweg,  met stenen 

hekpi laren d ie  ook op het kaar tje staan ingetekend .  
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Een ontwerp van het ‘ledig’ erf (noordelijk van de boerderij) op de hoek van de Liezeweg en de Hoogstraat uit 1824 

laat een haag tussen de tuiningang en de Hoogstraat zien. De toegang tot de Liezeweg in dit nieuwe tuindeel is 

gemarkeerd door een hek met stenen pilaren ter weerszijden van de toegang.  

De ‘Schuur’, het noordelijk deel van de oude boerderij, blijft nog even staan en doet in de 19e eeuw dienst als 

orangerie voor de planten van de tuin. Deze wordt echter in 1876 ook afgebroken. Inmiddels zijn in de tweede helft 

van de 19e eeuw ten zuiden van de Peperstraat en ten oosten van de Liezeweg kassen, broeibakken, een 

boomgaard en moestuinen verschenen om alle vruchten, groenten en bloemen te kunnen kweken waar Marcellus 

Bisdom van Vliet en zijn tuinbaas om geroemd werden.  

 

2.4.2 Overtuin ten zuiden van de Kromme Vijver 

De hele Overtuin van Kromme Vijver tot Tiendweg was in de 18e eeuw nog één geheel. 

Rond 1745 werd dit gedeelte bij de veiling omschreven als mette bepootinge en beplantinge. Dit wil op zich niet 

zeggen dat het bos of hakhout was, maar als we in het gedicht van Dirk Smit lezen over zijn geboomt, 

boompluimaedje of plantaedje, dan kan het bestaan van een bosrijk deel al wat aannemelijker zijn. Vooral omdat 

deze woorden voorkomen in de beschrijving die ook gaat over de lommerryke laan, groene dreven en lommerryke 

pade. Deze zijn niet aanwezig in het noordelijke gedeelte van de Overtuin. 

Het zuidelijk gedeelte was dus waarschijnlijk bosrijk, met paden en een laan waar men al wandelend van het 

geboompte kon genieten. Vermoedelijk was de Middenlaan de beschreven ‘lommerryke laan’, mogelijk behoorde 

ook de lijnbaan tot een van de lanren. 

 

2.4.3 Baanhuis en lijnbaan in geometrische tijd 

Het baanhuis en de lijnbaan stammen in ieder geval van voor 1744. Op de ljjnbaan maakte men touw van hennep, 

het baanhuis was in gebruik als schuur voor de touwslagerij. De lijnbaan liep tot de haakvormige sloot die bedoeld 

was voor waterlozing van gronden ten oosten van de lijnbaan.  

De lijnbaan was vermoedelijk aan weerszijden beplant met knotessen, mogelijk met meerdere rijen. Deze staan op 

de OAT van het kadastrale minuutplan als ‘hakhoutbosch’ aangegeven.   

Buurman Hendrik van Leeuwen mocht geen opgaande bomen aan de westzijde bij de lijnbaan laten groeien, het  

zicht was dan ook open en vermoedelijk gelijkwaardig met het landschap op het schilderij uit 1795.  

Afb 8  Voorbeeld van een li jnbaan:  k leingarenbaan  van De Koster aan het Jaagpad langs de Gouwe in  

Gouda (1795) , Joris  Hers t  
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2.4.4 Middenlaan 

De Middenlaan is vermoedelijk een van de paden waar in het dichttafereel uit 1749 over werd gesproken. De laan 

liep van de brug over de Kromme Vijver tot bijna aan de sloot bij de Tiendweg en bestond uit een pad met twee 

duidelijke bomenrijen die het zichtveld naar de verte begeleiden. Aan het eind van de laan stond een beeld, 

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. De voordeur van dit woonhuis bevond zich westelijk van het midden van de gevel en niet zoals bij het huidige 

huis in het midden. Onzeker is of de Middenlaan ook bewust georiënteerd was op de eerdere voordeur als zicht-

eindpunt. 

De laan werd mogelijk al in de tijd van Theodorus met iepen beplant.  

 

 

Afb 9 Zichtlijn van de Middenlaan over het midden van de Vijver naar de gevel van het huis 

 

2.4.5 Samenvatting Grondgebruik geometrische tijd 

De hiernavolgende kaart geeft het grondgebruik in de geometrische tijd weer. 

Op deze grondgebruikkaart is ook de relatie van het water met de boerderij en haar bijgebouwen te zien. 

Waarschijnlijk is één ervan een washok of een melkhok waar de melkbussen gewassen werden.  
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Afb 10 Grondgebruik anno 1832 met  kadas traa l minuutplan (1828) als  ondergrond (http: //www. gahetna.n l,  

bewerk ing Jan Holwerda)  

 

2.5 Aanzet tot landschappelijke stijl 1828-1877  

 

Op de kadastrale minuutkaart uit 1828 (afb 4) is ook aanzet tot een landschappelijke stijl te zien. 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 wordt in 1876 weer dichtgegooid, het gebouwtje afgebroken en 

een grotere schuur gebouwd. 

Er is dan nog steeds een brug over de Kromme Vijver en de Middenlaan blijft een prominente plek innemen.  
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Afb 11 Kadastraal Minuutplan sectie B1, 1828  

 

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 Middenlaan en de 

lijnbaan staan doorgetrokken tot de Tiendweg. Waarschijnlijk is dat laatste een onnauwkeurigheid. 

 

 
Afb12 Gebogen paden, tuin en bos op de Topografische Militaire Kaart uit 1876 (watwaswaar.nl).  

 

2.6 Gardeneske tuin, landschappelijk park 1877-1923  

 

Tussen 1874 en 1877 bouwt Marcellus Bisdom van Vliet een nieuw hoofdhuis met een symmetrische gevelindeling. 

In 1877 sterft hij en zijn dochter Paulina Le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet erft zijn bezittingen. Zoals haar 

vader het hoofdhuis heeft gebouwd, zo zal zij met de middelen die ze heeft de Overtuin inrichten naar de tuinstijl 

van haar tijd. Bij deze inrichting is de driedeling van de Overtuin in Tuin Park en Bos ontstaan, die in de komende 

paragraven verklaard wordt en in afbeelding 2 is weergegeven. De Lijnbaan en Middenlaan omlijsten de drie 

Overtuindelen. 
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2.6.1 Noordelijke deel: ‘Tuin’ in gardeneske stijl 

 

Randen 

De leilinden langs de Hoogstraat worden ter hoogte van het hoofdhuis onderbroken, zodat de visuele relatie tussen 

huis en tuin versterkt wordt.  

De tuinafscheiding aan de Hoogstraat bestond tot 1880 uit tuinmuren met een middendeel van hekwerk en twee 

poorten met spijlen en krullen. Deze zijn nu nog steeds aanwezig aan de noordzijde van de Tuin. In 1880 wordt de 

oostelijke tuinmuur deels ‘doorbroken’. Het wordt nu een afscheiding bestaande uit opgemetselde kolommen met 

vazen erop en grote rechthoekige ijzeren rasters (‘gaaswerk’) tussen de kolommen waardoor men vanuit het huis 

beter in de tuin kan kijken. Eén bevindt zich direct tegenover de voordeur van het hoofdhuis, de andere wat 

westelijker naast de tuinmuur. Om het hoogteverschil van de Hoogstraat naar de lager gelegen tuin te overbruggen 

zijn er bij ieder twee treden aangebracht. Vanwege de overbrugging van het hoogteverschil staat het hekwerk op 

een lage muur die door een smalle beplantingsstrook met bloemen aan de tuinzijde aan het oog wordt onttrokken. 

 

 
Afb 13 Ooste li jke muur is  vervangen door  hekwerk met gemetselde kolommen en gaaswerk . De weste li jke 

tu inmuur en het  cent ra le  hekwerk met poorten is  er  nog  ( rond 1900, arch ief St icht ing B isdom van Vl ie t)  
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Afb 13a en 12b De muur met  poort  en hekwerk  aan de westz ijde en rechts aan de oostz i jde (1899. Arch ief 
Sticht ing Bisdom van V l ie t )  

 

Tussen 1899 en 1904 wordt het hek veranderd, de tuinmuren worden afgebroken, een aantal leilinden gekapt en 

aan weerszijden van het oude middendeel komen nieuwe hekwerken.  

De visuele relatie tussen huis en Overtuin wordt hiermee nog meer versterkt. 

 

 
Afb 14 Het nieuwe hek,  veranderende perken en coniferen ( Collect ie  SBvV)  
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Aan de oostzijde bevindt zich het terrein van de boerderij. Paulina’s Hoeve zelf ligt verscholen achter leibomen die 

voor een lage muur staan met kolommen en hekwerk.  

Het boerenerf wordt tussen Hoeve en schuur door een gebogen geschoren heesterrand begrensd. Voor de schuur 

ten zuiden van de Hoeve staat een hoge geschoren haag en het open erf ten zuiden daarvan werd door een houten 

boerenhekwerk afgescheiden. Dit alles markeert de grens tussen boerderij en gardeneske tuin. De functionele 

verbindingspaden tussen Overtuin en boerderij die er waren in de tijd van de oude hoeve zijn gebleven in de periode 

dat Paulina’s Hoeve er stond. 

Nieuwe onderzoeksgegevens over de oostzijde zijn te vinden in hoofdstuk 7 Van boerderij tot parkeerplaats. 

 

 
Afb 15 Gez icht  over de k leurr i jke Overtuin r icht ing Paul ina’s Hoeve, verscholen achter  leibomen.  Het 
verb ind ingspad tussen Over tu in  en boerder ij  is  duidel i jk  herkenbaar ,  met de grote oude beuk cent raal  

achter  de tuinvaas (col lec tie Jan de Korte)  

 

 
Afb 16 Achter de dames bevindt z ich de schuur,  l inks is  de gebogen heesterrand, rechts het laag houten 
hekwerk.  Onbekend is  tot wanneer  de treurbeuk  er  gestaan heeft , de laats te decennia van de twint igste 

eeuw was  h ij  er in  ieder  geval n ie t meer .  
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De westzijde van de tuin is ter hoogte van het baanhuis beplant heesters op regelmatige afstand. Dit kan een losse 

haag zijn, mogelijk bestaande uit meidoorn, hazelaar, vlier of esdoorn, of een combinatie hiervan.   

 

 

Afb16a De westrand van de tuin met  de op regelmatige afstand van e lkaar geplante losse haag langs de 

Baanhuistu in  (1925 of 1933.  Onbekende bron. Kopie in bezit  van Monique Wolak)  

Ten zuiden van de baanhuistuin ter hoogte van de vijver is op de foto hieronder de bomenlaan van de lijnbaan te 

zien. Ervoor staat een dichte rij beplanting, vermoedelijk hulst, geschoren tot een losse haag. Ervoor zijn nog niet 

zo’n oude loofbomen aangeplant van verschillende soorten. Op de volgende foto is deze rand te zien. Ok is hier de 

brug afgebeeld die de overgang markeert van de vijver naar de Kromme Vijver die waarschijnlijk aan het eind van 

de 19e eeuw vergraven is en verbonden wordt met de vijver zelf. 

 

 
Afb 16b De west rand van de Tuin ter  hoogte van de v i jver; een losse hulsthaag met  k lei ne loofbomen 
ervoor  (foto vermoedel i jk  daterend  vóór 1920 (dus  in Paulina Maria ’s t i jd),  gezien de  k led ing met  
korsetten. Deze k led ing werd tussen 1910 en 1920 vervangen door  los -z i ttende en comfor tabele k leding. 

Bron:  His tor ische Verenig ing Haastrecht)  

 

 



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   24 

Tuin en beplanting  

Rond 1900 is de tuin vol en bont, met heestergroepen en bloemperken die ieder jaar van vorm veranderen. De 

bloemperken zijn beplant met veel eenjarigen in allerlei kleuren volgens de tuinmode van die tijd. Ook stond de tuin 

vol met  kuipplanten, zoals agaven, waaierpalmen, citrusboompjes, sanseveria’s en dracaena’s. Een hoge 

rijkbloeiende Agave americana had een prominente plaats dicht bij de poort en was een pronkstuk van de tuin (afb 

13a en b). Er werd lustig gecombineerd met allerlei groenblijvende bomen en heesters waaronder taxus, 

chamacyperus en spar. Aan de noordrand van de vijver bevindt zich in het midden een tamarisk, die een pomp of 

iets dergelijks lijkt te maskeren. De ceder links op onderstaande kaart is groter terug te zien op de vorige foto rechts 

achter de tamarisk. 

 

     
Afb 17 De tuin in 1920 met rozenperken en groenbl i jvende planten, waaronder de zu ilvormige taxus. De 
bonte esdoorn is  nog niet  te ontwaren, wel  is  er  een grote paardenkastanje ten noorden van het midden 
van de v ijver. (co llect ie  Jan Holwerda)  

 

 
Afb 18  Agaven, exotische p lanten,  coni feren en loofbomen op deze ansichtkaar t van voor 1900 (SBvV)  
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Afb 18a Overv loed aan subt ropische p l anten,  wel  o f niet  in ku ipen en eenjar igen  tussen de v ijver en het 
hek aan de noordz ijde van de Overtuin  (Voor 1900. Collectie  Jan Holwerda)  

 

De perkplanten, kuipplanten en ook wel rozen werden in ovale, ronde en fantasievakken in het gras geplant.  

Loofbomen kwamen er ook in allerlei soorten voor. Op de foto’s zijn onder andere paardekastanjes te herkennen, 

waaronder een ongeveer in het midden ten noorden van de vijver, maar ook een sierkers, treurbeuk en treures aan 

de oostzijde. En dan waren er natuurlijk ook de toen ongeveer 150 jaar oude beuken nog.  

Tussen deze twee beuken staat nu nog steeds de zuilvormige taxus (Taxus fastigiata) en de bonte esdoorn  die 

vermoedelijk rond 1900  geplant zijn (links op foto18b). Uit diezelfde tijd stammen ook de paar eiken aan de 

oostzijde van de vijver. In de winter van 2012/13 is er één van gekapt, zodat de leeftijd aan de jaarringen kon 

worden afgelezen. Op onderstaande foto zijn de eiken in hun bolle glorie te zien, plus een treurbeuk. 

 

 
Afb 18b Enkele sol itaire  bomen in de Tuin :  taxus,  bonte esdoorn, paardekas tanje,  grote oude beuk  van 
eind 17e  eeuw (Lucht fo to 1925. Bron Kadaster.  Collect ie  Monique Wolak)  
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Afb 19 Vi jver in  oostel i jke r ichting met de eiken  en treurbeuk.  Er  was nog z icht  over het  er f heen r ichting 
de wei landen (archief  S tichting B isdom van V liet ).  

  

De treurbeuk op bovenstaande afbeelding lijkt ietwat op een heuveltje te staan dat tegenwoordig niet meer zo te 

ervaren is. Het terrein is naar de Liezeweg toe nu gelijkmatig.  

De vijver is opgesierd met waterlelies. 

 

Enkele onlangs ontdekte foto’s (oktober 2019, op de vorige en volgende pagina’s) geven informatie over tot nu toe 

nog ontbrekende puzzelstukjes. Een ervan is het heuveltje ten zuiden van de vijver. Onderstaande foto laat zien 

dat in de oksel van vijver en brug een hoge hulst staat. Deze massa heeft een antwoord aan de oostzijde van de 

heuvel met wat lijkt op nog een treurbeuk (takken links), die ook aan de rechterkant van afbeelding 19 te zien is. 

Op de heuvel is ook een sierperk aangelegd. 

 

 
Afb 19 De hulst bi j de brug en treurbeuk  l inksboven op de foto a ls  twee  massa-elementen aan de 
z ijkanten van het  u itz icht  dat  vast  vanaf de top van de heuvel over  de v ijver r ichting het huis is  
(Vermoedeli jk  tussen 1925 en 1930. Bron:  H istorische Vereniging Haas trecht )  
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Gelukkig is de brug aan de westzijde van de vijver een geliefd foto-onderwerp. De volgende foto laat twee mensen 

zien die net het heuveltje hebben bezocht. De fotograaf moet ongeveer met zijn rug tegen het beeld van Neptunus 

staan. De gingko was er toen nog niet. Het pad buigt zich naar de top van het heuveltje en verdwijnt onder een 

tunnel van een boom die zoals het lijkt ommanteld is met waarschijnlijk royaal groeiende wingerd. De stam van de  

boom is in de opening zichtbaar. Achter de stam is een hoge houten constructie in ruitpatroon zichtbaar. In de oksel 

van heuveltje en vijver staat de grote hulst van de vorige foto die samen met de wingerdboom het zicht op de 

verrassing van het heuveltje nog even verbergt. 

 

     
Afb 19a Tot tunnel geschoren met wingerd omgeven boom en hulst  met  houten construct ie  achter de stam 
op het  heuvelt je  (Rond 1900. Bron:  Histor ische Vereniging Haastrecht )  

19b Vergroting  van de ui tsnede met  het  latwerk  dat  z ichtbaar  is  achter de boomstam 

 

Objecten 

 

Prieel op heuveltje 

In het archief Stichting Bisdom van Vliet bevindt zich onderstaande foto van een prieel op een kleine hoogte aan 

een waterkant, met aan weerszijde van het prieel een staander met vaas erop en een stoel er voor. Het prieel is 

begroeid met wingerd en wordt omlijst door twee paardenkastanjes. De locatie is hoogstwaarschijnlijk het heuveltje 

direct aan de zuidzijde van de vijver. Het zou daarmee het eindpunt van een zichtlijn vanuit het huis hebben 

gevormd. Over dit prieel is verder niets bekend. Maar in het (tuin)kasboekje is onder 1903 de uitgave van 733 

gulden voor een tentje rustique te vinden. Mogelijk het afgebeelde prieel?2    Vóór het prieel op het gras is een zelfde 

perk te zien als op afbeelding 19. In ieder geval is deze foto onderdeel van de sessie waar ook 19a deel van 

uitmaakt.  

 
2 SBvV, inv.nr. ??? Kasboekje met de registratie van uitgaven voor de stal, de jagt en den tuin.   
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Afb 20 Pr ieel  op heuvel t je omli js t met paardenkastanjes en hagen (archief S ticht ing Bisdom van V liet ).  

 

De paardekastanje links op de foto bevindt zich achter een haag, van degene rechts op de foto is de stam te zien. 

Tussen deze stam en de tuinvaas is verder weg in de schaduw een dikke stam van een andere boom zichtbaar, 

die ook nog op het heuveltje staat. Ergens bij deze twee laatste bomen moet zich het houten latwerk bevinden dat 

op de vorige foto in de tunnel achter het pad te zien is. Mogelijk is het onderdeel van het tentje rustique. Al met al 

vormt de haag samen met het tentje rustique en de bomen een massa-element dat de beëindiging van het noordelijk 

gedeelte van de Overtuin inluidt en ook het einde is van de zichtlijn uit het huis over de tuin naar het zuidwesten.  

 

Lighal 

 

 
Afb 20a De lighal in de noordwes thoek  van de O vertuin,  met de rug tegen de muur  waarachter de 

le ibomen langs de Hoogst raat  z ichtbaar z ijn (1925. Bron:  Histor ische Vereniging Haas trecht )  
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In de noordwesthoek van de tuin is in de tijd van Paulina Maria een lighal voor tuberculosepatiënten gebouwd.  

Deze stond met haar rug naar de Hoogstraat en is voor de aanleg van de Provincialeweg in de periode tussen 1938 

en 1940 weer afgebroken. Het was een rank gebouw met klimplanten langs de steunpilaren. 

 

 
Afb 21 De l ighal  in de noordwesthoek van de ‘Tuin ’ .  Deze fo to is  in spiegelbeeld,  aangezien het pad 
eigenli jk  aan de westz i jde  van de l ighal naar  het  zu iden buigt en het dak  van het hu is  (h ier  l inks boven 

de l ighal)  rechts  van de le ibomen te z ien zou moeten z i jn  (co llectie  St ichting B isdom van Vl iet)  

 

Beelden 

De beelden van Hercules en Neptunus zijn tijdens de landschappelijke periode op hun oorspronkelijke plekken 

blijven staan, geometrisch ten opzichte van elkaar aan weerszijden van de vijver.  

 

     
Afb 21a en b Hercules aan de oostz ijde van de v i jver bi j een inmiddels  verdwenen eik  en Neptu nus aan 

de overz i jde ervan ten noorden van de g ingko ( fo to ’s  tweede hel ft van de 20 e  eeuw)  
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Midden in het zichtveld tussen huis en vijver stond in Paulina’s tijd een tuinvaas op een sokkel (zie afb 15). Op een 

filmpje uit 1947 en op enkele foto’s is een beeld van Flora te zien op ongeveer deze plek. Dit zou het beeld van het 

eind van de Middenlaan kunnen zijn dat dichterbij het huis is geplaatst, misschien wel tijdens de oorlog om er beter 

toezicht op te hebben. Het kan ook om een ander beeld gaan. Nu staat de zonnewijzer op ongeveer deze plek. 

Ook was er ooit een beeld van een zeemeermin in de vijver zelf. Waar de laatste (twee of) drie kunstwerken zijn 

gebleven is helaas een raadsel.  

Aan de noordzijde van de vijver (afb 17) is een plateautje te ontwaren  met aan de westelijke zijde geflankeerd door 

een heester die mogelijk een pomp maskeert van een watervalletje ten westen van diezelfde heester. 

 

 
Afb 21c Flora op de  sokkel van de voormalige tu invaas  (datum onbekend. Bron:  H istorische Verenig ing 
Haastrecht )  

 

        
Afb 21d U itsnede met Flora in Overtuin,  na 1940   

Afb 21e Flora samengesteld u it meerdere f i lmbeeldjes (1947)  
Afb 21f  Beeld van l iggende vrouw op rots in  v ijver  (begin 20 e  eeuw)  
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Lavastenen bloembak 

In het midden van de zuidzijde van de vijver, tussen het water en de brug naar de Middenlaan, bevindt zich een 

verhoogde ‘bloembak’ met een rand van lavastenen. Het verhaal doet de ronde3 dat de geliefde paarden van 

Paulina Maria hieronder begraven zijn. Tussen het wandelpad en de bak zijn twee beuken geplant met een bank 

ertussen. Deze bomen verbinden visueel de Middenlaan met de ‘Tuin’. 

 

 
Afb 22 Bak met rand van lavastenen, beuken, brug en Middenlaan erachter  

 

Bruggen 

De gebogen brug naar de Middenlaan is bijzonder door haar vorm en rijke verschijning. De andere brug westelijk 

van de Vijver was wel rijk versierd, maar plat, wat ook wel haar charme had.  

 

                             
Afb 23 Halfronde brug aan de kop van de Middenlaan r icht ing noord, de twee beuken voor de lavas tenen 

bak.  Het bank je is  in 1947 ( jaar  van di t f i lmbeeldje)  a l verdwenen.  
Afb 23a brug ten westen  van v i jver (ui tsnede van afb 20)  

 
3 Mondelinge mededeling van Overtuin-bezoekster aan MW 3 oktober 2019: vader van mevrouw weet dit van vroeger toen hij in 

het park werkte. 
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Ruimtelijk beeld van de Tuin 

De Tuin had geen duidelijk ruimtelijk ontwerp. Perken, groepjes heesters en solitaire bomen stonden verspreid in 

het gras geplant en kuipplanten werden over de hele ruimte van dit gedeelte van de Overtuin verspreid. Deze 

manier van inrichten in ‘gardeneske stijl’ was typerend voor die tijd. Gebogen paden zonder duidelijk hoofdpad 

slingerden door de tuin. De vijver was een duidelijk element in dit noordelijk deel van de Overtuin.  

De Overtuin zag er zeer verzorgd en tot in de puntjes onderhouden uit. Alle perken, kuipen en vazen brachten veel 

werk met zich mee, er was aardig wat snoeiwerk te verrichten en het gras en de oevers werden keurig bijgehouden. 

Deze oevers bestonden uit een mooie gebogen rand van gras.  

 

2.6.2 Middendeel: ‘Park’ in landschappelijke stijl  

 

Ontwerp en beplanting 

Het middendeel van de Overtuin omvat het land tussen de Kromme Vijver tot het eind van de lijnbaan bij de 

haakvormige sloot. Van dit gedeelte bestaat een ontwerp in landschappelijke stijl, een stijl die in zwang was in de 

tijd van zowel Marcellus als Paulina Maria, in de tweede helft van de 19e eeuw.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Afb 24 Landschappeli jk  ontwerp van het middendeel van de  
Overtuin,  vermoedel i jk  vóór 1881,  onges igneerd en 

ongedateerd (Collectie St ichting B isdom van Vl iet  nr. 8658)  
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Vermoedelijk heeft Paulina Maria (of misschien Marcellus nog) dit deel laten verfraaien door de oude waterloop die 

tussen de Kromme Vijver en de haakvormige sloot lag te vergraven tot een slingerende waterloop met een 

verbreding die verbonden wordt met de Kromme Vijver en de haakvormige sloot. Behalve voor verfraaiing zorgt 

deze ‘beek’ vermoedelijk ook voor verbetering van de ontwatering van dit Overtuin-deel. Er zijn doordachte mooi 

gebogen paden getekend en de wandelaar kan genieten van ellips- en boonvormige bloem- of heesterbedden 

omzoomd door gras. Op de kaart staan nummers in de bedden en in de overige terreindelen, maar er is geen 

bijgevoegde lijst met verklaring van de nummers. Wel weten we aan de hand van de overgebleven bomen en de 

foto’s dat het vroegere (hakhout)bos in dit deel omgevormd is tot een meer open parkbos met diverse boom- en 

bosheestersoorten, deze laatste ook in groepen.  

 

Het reisverslag van De Veer uit 1896 over het buiten in Haastrecht geeft meer zekerheid over sfeer en beplanting 

van het middendeel van de Overtuin. Het was parkachtig en er lag een mooie vijver die zich in talrijke stroompjes 

verdeeld, met fraaie heestergroepen langs de oevers en hier en daar zware alleenstaande boomen zoals een mooi 

exemplaar van de Ailanthus glandulosa (hemelboom), een buitengewoon fraai type van de gewone wilde kastanje 

en prachtige bruine beuken.4 

 

Er werden onder andere eiken, kastanjes en beuken geplant. De bomen zijn op een parkachtige manier gesitueerd, 

niet zo dicht als in een bos, met voldoende ruimte om uit te groeien en op bepaalde plekken zoals we nu weten een 

ondergroei van heesters zoals meidoorns en hulst. Welke andere heesters er gestaan hebben, waar De Veer het 

over had, is niet te zeggen. Op de afbeelding hieronder lijken azalea’s te staan. 

 

 
Afb 25 Azalea’s, hulst  en andere heesters b ij  de ‘ beek’ met het  noordeli jke brugget je (col lec tie HvH)   

 

Wel kunnen we concluderen dat er in de tweede helft van de 19e eeuw een driedeling van de Overtuin is ontstaan, 

waarbij dit middendeel het ‘Park’deel is geworden.  

In de tijd van Paulina is er ook een keur aan stinzeplanten en ‘wilde’ planten in het Park en Bosdeel aangeplant, 

zoals bosanemonen, aronskelken en nagelkruid. 

 

 

 

 
4 Tuinbouwblad Sempervirens 25-28 (1896), p. 331-332 (10 juli 1896).    
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Verandering van het landschappelijk ontwerp en toevoegingen  

 

                            
Afb 26 Ongesigneerd, ongedateerd landschappeli jk  ontwerp, 19 e  eeuw,  waarschi jn li jk  voor  1880  
Afb 27 Nieuwe weste l i jke s l inger die  samen met de oude het ei land vormt  

 

Het zuidelijk deel van het landschappelijk ontwerp (afb 26) is vermoedelijk al in de laatste decennia van de 19e 

eeuw voor 1881 veranderd. De zuidoostelijke slinger van de beek werd aangevuld met een westelijke slinger (afb 

27), waardoor het eiland ontstond. Behalve het eiland is ook de plek aangegeven van het graf van Johan Jacob Le 

Fèvre de Montigny (1881) en later (1923) ook van zijn vrouw Paulina Maria Le Fèvre de Montigny - Bisdom van 

Vliet.  

 

 
Afb 28 Si tuer ing e iland en graf  ten opzichte van e lkaar   

 

De plek van het graf ligt aan het padenstelsel van het dicht beplante ‘Bos’deel, maar de inrichtingskenmerken 

rondom het monument zijn vanaf 1881 hetzelfde als van het ‘Park’gedeelte. Daarom wordt deze plek ook nog tot 

het Park gerekend. 

Fraaie heestergroepen met enkele grote solitaire bomen omzomen volgens het reisverslag de beek, dit zijn 

waarschijnlijk de vlakken met nummers op de ongedateerde kaart. Als men zich over de noordelijke paden richting 

het eiland begaf, schermden deze groepen het zicht op het eiland af, waardoor de verrassing van het eiland zich 

pas vlak ervoor openbaarde. Dit was een gebruikelijk inrichtingsprincipe in de tijd van de landschapsstijl. Op de 

onderstaande foto is hulst als laatste heestersoort te zien voordat men het eiland in volle glorie ontwaart. Tussen 

het pad en het eiland staan eiken op het gras. Het lijkt er op dat men langs de andere wandelpaden in dit Park-deel 

ook eiken gepoot heeft, als we de situering van de huidige oude eiken volgen.  
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Afb 29 Op deze foto z ijn ta l van e lementen van het Park te z ien. Hulst aan de noordz ijde van het pad, 

eiken tussen pad en ei land,  goed onderhouden gras,  dichte hees ter - en boombeplanting en de treurbeuk 
met een heestergroep aan de noordzi jde van het ei land. De beplant ing tussen ei land en l i jnbaan is  h ier 
dicht,  ter hoogte van de rots is  het z ichtv eld open.  

 

De bruggetjes die over de beek en naar het eiland voerden, zijn ook karakteristieke elementen van de 

landschappelijke stijl, evenals het voorkomen van allerlei romantische gebouwtjes, priëlen of beelden aan het eind 

van een zichtlijn of op een goed gekozen plek om het oog naartoe te leiden.  

 

Objecten 

 

Eiland, grot en prieel 

De grot met haar prieel is van uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse tuinarchitectuur als zeldzaam voorbeeld 

van een dergelijk tuinsieraad met een bijzondere vormgeving en materiaalgebruik. Bovendien bezit deze grot 

ensemblewaarde als onderdeel van de diverse sierelementen in de Overtuin.5 Het materiaal waar men op doelt zijn 

onder andere sintels, misbaksels en lavasteen waar grot en prieel van gemaakt zijn. In Haastrecht herleefde de 

rustieke stijl in optima forma. De Overtuin is een van de weinige nog bewaarde rustieke tuinen.6 De grot had twee 

ingangen en twee trappen die aan de oostzijde toegang tot het prieel verschaften. Tussen de twee trappen bevond 

zich een laag muurtje van lavasteen waar varens in groeien. Misschien was de muur ook wel rondom, dat is op het 

beschikbare fotomateriaal echter niet te zien. Op de grot waren meerdere borstbeelden geplaatst.  

 
5 Redengevende omschrijving Bisdom van Vliet, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Amersfoort 2001. De omschrijving 

vermeldt het prieel niet. Dit valt te verklaren uit het feit dat het prieel eind 1988 is ‘gevallen’, het aanwijzingsbesluit van 12 maart 

2001 dateert en de omschrijving tussen 1988 en 2001 tot stand is gekomen (of is aangepast). Vandaag de dag is er geen sprake 

meer van een grot, maar enkel van de ruïne van wat eens een grot met prieel is geweest.   
6 Wim Meulenkamp, Follies. Bizarre bouwwerken in Nederland en België, Amsterdam 1995, p. 90.   
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Afb 30 Grot met prieel van lavasteen, trappen, de kastanje aan de oostzijde, rododendron en varens op het lavastenen muurtje  

 

De noordzijde van het eiland was beplant met een heestergroep waarachter een treurbeuk stond die haar takken 

tot bijna op de grond had. Deze beplanting zorgde voor een groen scherm, waardoor de grot als verrassing ervaren 

werd als men voorbij deze beplanting gewandeld was en bij de brug kwam. Rondom de grot bevonden zich 

verspreid enkele bomen, waaronder een paardenkastanje aan de oostzijde en een robinia aan de zuidkant. De 

zuid-west rand was beplant met beuken. 

.  

 

      
Afb 31 Bomen op het ei land (Bron beide foto ’s : H istor ische Verenig ing Haast recht)  
31a Beuken aan de rand rondom de grot op het ei land  

 

Bij de paardenkastanje stond een rustieke tafel, waarvan het onderstel nog aanwezig is. Aan deze zijde van het 

eiland zijn ook rododendrons aangeplant, hoeveel dat er waren en tot waar ze door gingen is niet te zeggen.  
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Afb 31b Tafe lpoot  b ij  paardenkas tanje aan oostkant van de grot (Bron: H istorische Verenig ing Haastrecht)  

 

Theehuis – prieel 

Aan de oostzijde van het bredere deel van de ‘beek’ bevond zich een rijk gedecoreerd prieel met veel zaagwerk. 

Men kon van daar uit uitkijken over de weilanden ten westen van de lijnbaan. Ook dit prieel stond op een verhoging. 

Op onderstaande foto is aan de zuidzijde achter het prieel een hekje te zien. Het theehuis is omzoomd door een 

larix en een eik, met heesters ervoor en aan de zuidzijde een paardenkastanje. Deze kastanje is nu nog in het 

Parkdeel achter de lichte verhoging van het prieel aanwezig.  

 

   
Afb 32 Theehuis – pr ieel  b ij  het  brede deel van d e ‘beek’,  nr . 12 op de kaar t met  e lementnummers  

Afb 32a Situering van d it  gebouwtje  (Bron beide fo to ’s : H istorische Verenig ing Haastrecht)  
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Grafmonumenten 

In het najaar van 1881 overlijdt Johan Jacob Le Fèvre de Montigny, de man van Paulina Maria, en word 

herbegraven in de Overtuin. Paulina Maria laat een grafmonument op een opgeworpen heuveltje bouwen met een 

baldakijn erboven. De plek die ze uitgekozen heeft, ligt ten zuidoosten van het eiland, in ‘Bos’gedeelte van de 

Overtuin.  

Er loopt een gebogen pad direct langs het graf, met een nier- of hartvormig perk ervoor. Het kan zijn dat het huidige 

pad dat verder van het grafmonument af ligt, verschoven is ten opzichte van vroeger of dat er een tweede, smaller 

aftakkend paadje langs het graf voerde. Naast het graf stonden bij de voorste staanders die het baldakijn omhoog 

hielden klimplanten, op de foto zo te zien blauwe regen. Aan de linkerkant is ook taxus te ontwaren en achter het 

graf bevonden zich heesters, vermoedelijk hulst. Paulina Maria zelf is in 1923 in dit graf bijgezet. Tegenover dit 

monument, ten zuiden van het huidige pad is in 1906 haar geliefde hond Nora begraven onder een eigen grafsteen. 

 

     
Afb 33 Paste ltekening,  vermoedel i jk  daterend voor fo to ( (Bron beide Afbeeldingen: H istorische 
Vereniging Haas trecht )   

Afb 34 Foto zelfde plek en t i jd,  vermoedel i jk  daterend tussen 1900 en 1910)  

 

 
Afb 35 Graf hond Nora (Foto:  Jan Holwerda)  
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Bruggen 

Het Park kent in deze landschappelijke periode drie bruggetjes, twee over de ‘beek’ en een aan de noordoostkant 

van het eiland. Ze hadden een luchtige open horizontale karakter en waren plat, met een lichte decoratieve rand 

aan de onderzijde van de planken en subtiele lage zijkanten.  

 

Van de zuidelijke brug over de ’beek’ is geen foto bekend, maar aannemelijk is dat deze in dezelfde stijl is als de 

noordelijke brug. Deze had paaltjes met dun smeedijzer als zijkanten, de brug naar het eiland bezat andere paaltjes 

met kettingen ertussen.  

 

    
Afb 36 Uitsnede met  brug over de ‘beek ’  (arch ief St ichting B isdom van V liet)  

Afb 37 Ui tsnede met  brug naar het ei land (archief  St ichting B isdom van Vl iet)  

 

2.6.3 Zuidelijk deel: ‘Bos’ 

Van het bos zijn geen tekeningen bekend en ook op kaarten komt dit Overtuin deel niet gedetailleerd voor. We 

weten dat het een nat bosgedeelte was en er is mogelijk al in de 18e eeuw, mogelijk ook in de tijd van Paulina 

Maria, een stelsel van sloten gegraven om het geheel wat beter te ontwateren. Er is een rabattenstelsel ontstaan 

met vermoedelijk hakhoutbomen. De beplanting van dit ‘Bos’ bestaat hoofdzakelijk uit essen, elzen, meidoorns en 

hazelaars die samen voor een dicht Overtuin-gedeelte zorgen. 

Karakteristiek is het zigzagpaden-patroon dat er in ieder geval in de tijd van Paulina Maria al was. Zij heeft namelijk 

de grafmonumenten aan weerszijden van de noordelijke zigzag laten bouwen.  

Het zuidelijk gebogen pad (ten noorden van de Tiendweg) verbindt de zigzag met de Middenlaan. De ruimte tussen 

pad en Tiendweg was open en er was geen verbinding met de Tiendweg. Deze is vermoedelijk ontstaan bij de 

aanleg van het nieuwe bos aan de zuidzijde van de Tiendweg.    

 

Bovenstaande alinea’s zijn geschreven in 2013. Om zeker te weten te komen of de zig-zag paden er al in Paulina 

Maria’s tijd waren en of de westelijke verbindingsstukken (de huidige houtsnipperpaden) al van toen dateerden, zijn 

door auteur en de tuinbaas op verschillende plekken voorzichtig gaten gemaakt met de grondboor. Daarbij kwam 

aan het licht dat de zigzag paden steeds een laag van zand en fijn grind/fijngemalen puin in de ondergrond hadden. 

Daarboven zijn twee rood getinte lagen te onderscheiden bestaande uit fijngemalen dakpannen en ander puin, 

vermoedelijk opgebracht nadat de Overtuin gemeente-eigendom was geworden. Dit kwam ook voor bij de 

lijnbaan/Notenlaan en de Middenlaan. Onder de houtsnipper-paden zijn al deze lagen niet aangetroffen. De 

houtsnippers lagen op gave kleigrond die naar onder toe meer verdicht wordt en overgaat in veen.  

De boringen hebben ook aangetoond dat de Middenlaan vroeger verder doorliep dan nu, tot vlakbij het beeld dat 

er eertijds heeft gestaan. Van dit beeld is de fundering van oude lichtgeel gekleurde IJsselsteentjes teruggevonden. 

Ook is gebleken dat het gebogen pad aan de zuidzijde van de Overtuin aanhaakte aan het eind van de Middenlaan 

en niet zo noordelijk afboog dan nu het geval is.    
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Afb 37c en 37d Fundering van het  beeld bes taande ui t een v ierkant van 90 x 90 cm IJsselsteentjes, de 
lagen om en om dwars en  in de lengte gemetseld ( fo to’s :  Gerr it Reijm)  

 

Na deze bevindingen heeft verder speurwerk enkele luchtfoto’s aan het licht gebracht. Deze bevestigen dat het 

zigzag patroon inderdaad uit Paulina Maria’s tijd stamt. Bovendien doet de opname van januari 1945 vermoeden 

dat het pad aan de zuidzijde van het perceel al in Paulina Maria’s tijd een gebogen vorm heeft gehad, er van 

uitgaande dat men niet zo kort na haar dood hier een extra pad heeft aangelegd. De boringen hebben aangetoond 

dat dit pad oorspronkelijk niet precies de huidige loop heeft gehad, maar ook niet parallel met de Tiendweg heeft 

gelopen.  

 

       
 
Afb 37e Situat ie tekening z ig-zag in 2019 (Luc van Dam)  
Afb 37f  Luchtfoto u it 1925 ( l inks is  noordzi jde,  rechts zu idzi jde ) met  rechts  een deel van de meest  

noordel i jke z ig-zag (Bron:  Histor ische Vereniging Haastrecht , kopie Monique Wolak)  
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Afb 38 Bosgedeel te  met  het s lotenpat roon ( tekening Anemieke Jaakke , 2006?)  
Afb 38a Zigzagpatroon herkenbaar (Luchtfoto 1933 Kadaster,  kopie Monique Wolak )  

Afb 38b Zigzag-  en s lo tenpatroon herkenbaar (Luchtfoto 1945  Kadas ter , kopie Monique Wolak )   

 

Afbeelding 38a laat prachtig de bomenrijen zien die de paden begeleiden. Aan de zuidgrens bij de Tiendweg 

ontwaart men ook een wit vlekje. Hoogstwaarschijnlijk is dit het prieel van foto 41a, wat ook de bocht in dit zuidelijke 

pad verklaart. Het bouwwerkje is ook frontaal gefotografeerd en een ligging aan de overkant van de sloot van de 

weg zou het fotograferen wel makkelijk en logisch maken. 

 

2.6.4 Middenlaan  

De Middenlaan is tot de Tweede Wereldoorlog een duidelijke ‘laan’ geweest, een pad aan weerszijden begeleid 

door prachtige iepen die het zichtveld naar de verte begeleiden.  

 

Afb 39 De Middenlaan in ‘optima forma´ (1880/1900, richting noorden kijkend), met majestueuze iepen dicht bij het pad geplant. 
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Het zuidelijk eindpunt van de laan werd gemarkeerd door een beeld (in ieder geval in de 19e eeuw, maar 

vermoedelijk al eerder) met aan de oostzijde hiervan een prieel uit de tijd van Paulina Maria. De zichtlijn naar het 

noorden keek uit op het huis Bisdom van Vliet.  

De strook tussen de Middenlaan en de oostelijke sloot bestond uit een hakhout-wal van vooral els, zoals op de 

linkerkant van de foto te zien is. Deze hakhout-rand  bestaat nu nog steeds.  

 

2.6.5 Lijnbaan, haar mogelijke verlenging en het baanhuis 

 

Lijnbaan 

De lijnbaan loopt tot de haakvormige sloot. In 1806 werden baanhuis en lijnbaan aangekocht door Salomon 

Reijnders. De oorspronkelijke essenrijen van de lijnbaan wordt ergens na 1806 beplant met notenbomen en de 

‘Notenlaan’ genoemd. Wanneer dit precies heeft plaatsgevonden is niet bekend. Wel dat ze in keurig onderhouden 

grasstroken stonden. 

 

In de tijd van Paulina Maria is de westzijde van de Tuin beplant met een mengsel van bomen en heesters. 

Onderstaande foto uit vermoedelijk het begin van de 20e eeuw laat zien dat er aan beide zijden van de laan hoge 

haagvormige beplanting staat, zoals nu (oktober 2019) duidelijk is, bestaat de oostelijke beplanting (links op de 

foto) in ieder geval uit hulst. Mogelijk zijn de huidige knotelzen en -esdoorns langs de oostrand van de lijnbaan er 

nog een restant van. Aan de westrand is de hakhoutwal van hoofdzakelijk els te zien die er nu nog steeds is.  

 

                            
Afb 40 Si tuer ing van de l i jnbaan/Notenlaan en het Baanhuis (ondergrond Minuutp lan 1828)   

Afb 41 De Notenlaan,  in zuide li jke r icht ing, aan weerszi jde ingesloten door mogeli jk  e lzenhagen of 
hakhout /knotbomen ( Foto begin 1900 , arch ief St icht ing B isdom van Vl ie t)  

 

Ter hoogte van het eiland is er in de tijd van Paulina Maria tussen de notenbomen en beuken op het eiland door 

open zicht op het landschap. De haagvormige beplanting ging toen dus niet door tot de plek van het eiland.  
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Verlengde van de Notenlaan in het ‘Bos’deel 

De notenlaan eindigt bij de haakvormige sloot die in de landschapsstijl-tijd verbonden is met de slinger van de beek 

om het eiland heen. Merkwaardig is dat aan de zuidzijde van deze beek nog drie oude eiken in het verlengde van 

de westelijke noten/kastanje-rij staan, alsof ze een pad hebben begeleid. Volgens bewoners van Haastrecht was 

daar midden 20e eeuw geen pad.7 Onzeker is of in Paulina Maria’s tijd hier wel een pad heeft gelopen. Mogelijk 

hebben de eiken ook op een bepaalde tijd de sloot begeleid. 

De notenlaan gaat naar het zuiden over in kastanjes. Bij een storm in het midden van de jaren 1940 zijn de noten 

hier omgewaaid en heeft men ze door paardenkastanjes vervangen, omdat deze snel groeien en eer spoediger 

weer een totaal laaneffect zou ontstaan dan wanneer men weer jonge notenbomen zou planten.8 De laan  

De knotbomen en hakhoutrij langs de westelijke sloot ging door tot de Tiendweg en stond er ook in de tijd van 

Paulina Maria al. De ‘sloot’ langs dit gedeelte van de Overtuin bestond tot in de 20e eeuw uit smallere greppels die 

verbreed werden vanwege de ontwatering van de natte grond.9 Op afbeelding 40 is in dit deel ook een brede 

watergang te zien met een strookje land ertussen. 

 

Baanhuis  

Het baanhuis was in de 18e eeuw in gebruik als schuur voor de touwslagerij. In de tijd van Paulina Maria werd het 

een tuinwerkplaats met tuinmachines. De bijbehorende grond was een moestuin voor het personeel. De haag aan 

de oostzijde was er al in 1910 en bestond uit haagbeuk en/of veldesdoorn en misschien ook al meidoorn. De (nu 

uitgegroeide) haag aan de zuidzijde was toen misschien nog niet aanwezig. In ieder geval stond het huidige hek er 

nog niet. Het pad van de lijnbaan liep door tot de deur van het baanhuis. Deze situatie bestond nog tot ver in de 

20e eeuw, waarbij het pad uit grind bestond.  

 

2.6.6 Verdwenen Bos priëlen 

Ter hoogte van het eiland bevond zich in de oostelijk bosrand een prieel. Dit rustieke prieel in Zuid-Duitse sfeer 

keek uit op het weiland ten zuiden van Paulina’s Hoeve naar de Liezeweg en Vlist.  

 

                   
Afb 42 Rus tiek prieel  in de bosrand t en oosten van de Middenlaan. De bomen van de laan z i jn goed te 
z ien (col lec tie Jan Holwerda)                 
Afb 43 Het rust iek  pr iee l (col lectie HVH)  

 

In de tijd van Paulina Maria is er in ten oosten van het beeld aan het zuidelijke einde van de Middenlaan een prieel 

met rieten dak geplaatst. Dit prieel heeft er nog tot na de Tweede Wereldoorlog gestaan, getuige de herinneringen 

van diverse inwoners van Haastrecht (mondelinge mededelingen verhalenwandeling 6 mei 2013 en mevrouw 

 
7 Mondelinge mededeling wandeling met bewoners, 6 mei 2013 
8 Mondelinge mededeling Rob Anders, beheerder fotoarchief Historische Vereniging Haastrecht, 17 oktober 2019  
9 Mondelinge mededeling wandeling met bewoners, 6 mei 2013 
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Graveland, 24 september 2013).De beplanting in de zuidoosthoek was toen niet zo dicht als nu en men kon van de 

Overtuin mooi over de polder richting Vlist uitkijken. 

 

Op zoek naar aanvullende historische informatie, viel een nieuwe foto van een verdwenen prieel op dat in het 

rapport van Jan Holwerda niet is genoemd.  

 

  
Afb 43a Nog een pr iee l, dat  hoogstwaarschijn li jk  aan de zuid - of  zu idwest rand van het  perceel s tond.  

Afb 43b Theehuis  –  priee l b ij het  brede deel  van de ‘beek ’, l i jk t op pr ieel  aan zuidkant  van het Bos -deel,  
maar  is  anders  in deta i ls  

 

Hij lijkt veel op het theehuis-prieel (afb 32 en 43b), maar nauwkeurige vergelijking heeft uitgewezen dat het om 

verschillende priëlen gaat. De achterwand van 43a heeft onder andere minder planken dan het theehuis; het 

theehuis heeft duidelijke ‘kussen-panelen’ als lambrisering onderaan; de details van houtsnijwerk en stijlen van de 

balustrades zijn net anders, de funderingsplint van 43a is een stuk hoger en meer.  

Vermoedelijk stond dit prieel aan de zuid- of zuidwestrand van het Bos-gedeelte. De zon schijnt er namelijk vol op, 

aan de oostrand stonden al twee priëlen, én het relatief steile en ruige talud duidt op een plek aan een sloot en niet 

aan een waterloop van binnen de Overtuin. Deze zijn allemaal namelijk mooi vloeiend en goed verzorgd met 

geschoren graskanten.  
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2.6.7 Nieuwe onderzoeksgegevens 2019 

 

Er is veel onderzocht over de historie van de Overtuin door Jan Holwerda in 2013, maar vooral van de beplanting 

en het padenverloop van de glorietijd van Paulina Maria was niet zoveel bekend. Dit bleek in de voorgaande 

paragraven een gemis, maar zeker ook voor het volgende hoofdstuk, waarbij in 2013 een en ander aangenomen 

moest worden. Vandaar dat ik voor deze actualisatie bestaande informatie dieper ben gaan bestuderen, 

combineren en aanvullende gegevens ben gaan zoeken. Het resultaat hiervan is al gedeeltelijk in het voorgaande 

verwerkt.   

 

Het gebrek aan beplantingsgegevens leidde ook tot de behoefte aan verder onderzoek. Er bevinden zich helaas 

geen nadere gegevens over beplanting in het archief van Museum Paulina Bisdom van Vliet. Er blijken geen 

aantekeningen, orderboeken of correspondentie van de hoofdtuinmannen, geen beplantingslijsten of 

correspondentie ten aanzien van de tuinbeplanting meer te bestaan.   

Het Streekarchief Midden Holland bevat wel enkele artikelen van de Goudsche Courant, waarin in de jaren 1920 

de heer B. Swanenburg, lid van de Goudsche Ornithologen Club, artikelen schreef over de vogeltellingen die er in 

de Overtuin plaats hebben gevonden. Daarbij beschreef hij gelukkig, zeker in het eerste artikel, ook enige aspecten 

van de Overtuin zelf, die toen al door de plaatselijke Haastrechtse bevolking ’t Bosch genoemd werd. 

 

Uit zijn artikelen blijkt dat hij toen ook al de Overtuin (’t Bosch) in drie delen verdeelde: ’t Voorterrein (de Tuin), De 

lanen met “Binnendoor” (het Park) en het Bosch. De leibaan stond bekend als de “Notelaan”, waaruit op te merken 

valt dat de gehele leibaan toen uit walnotenbomen bestond. Onze huidige Middenlaan (wat al een rare benaming 

is voor een laan die aan de oostkant van het perceel ligt) heette in de jaren 1920 “Groote Laan” en was beplant met 

oude iepen. De lanen waren met elkaar verbonden door “aardige slingerende paadjes “Binnendoor”. Deze paadjes 

waren “met hoog opgaand hout, n.l. Eiken en Kastanjeboomen bezoomd”. Deze zinssnede bevestigt het vermoeden 

dat de paden (of in ieder geval de paden die de lanen verbonden) in het Park begeleid werden door eikenbomen in 

rijen. Nu komen daar de kastanjes nog bij. Misschien was het pad langs het theehuis, waar nu nog een kastanje 

staat, wel helemaal beplant met kastanjes. 

Swanenburg beschrijft de drie delen ook iets uitvoeriger met de volgende woorden:  

 

“ ’t Voorterrein met zijn groote grasgazons, afgewisseld en verlevendigd door enkele verspreid staande boomen en 

sierlijk aangelegde bloemperken, den indruk van een tuin in Engelschen stijl, …. 

’t Tweede karakteristieke gebied wordt gevormd door de lanen n.l. de prachtige Groote Laan die ’t Bosch in de volle 

lengte doorloopt en voornamelijk uit zeer oude Iepen bestaat en de Notelaan, die aan den anderen zelfkant van ’t 

Bosch is gelegen. Beide lanen geven ’n magnifiek aspect. 

Bovendien reken ik ’t binnenpad, “Binnendoor”, eveneens met hoog opgaand hout, n.l. Eiken en Kastanjeboomen 

bezoomd, eveneens tot dit gebied. … 

Tenslotte noemde ik nog ’t Bosch, dat bestaat uit lager onderhout met geheel verwilderden ondergrond, waarop 

Braamstruiken welig groeien . … . 

Niettegenstaande deze delen van onderscheide aard is alles samengevoegd tot een gehéél verwerkt dat, wat 

tuinarchitectuur betreft, beslist schitterend genoemd mag worden, hetgeen nog meer beteekent als men bedenkt, 

hoe tenslotte ’n doodgewoon polderweiland tot ’n dergelijken lusthof is herschapen.” …  

De tegenwoordige aanleg is nog jong en dateert van denzelfden tijd als het huis n.l. van 1874-1877, maar de tuin 

zelf is veel ouder en heeft ’n historie, die ten nauwste is verbonden met die der eigenaars. … 

De prachtige roodbruine beuken, ter linker en rechterzijde van den ingang reeds in hun bolle grootheid zichtbaar, 

zij zijn de herinnering van meer dan tweehonderd haren her, telkenmale dat aan de stamouders van dit geslacht, 

… . In 1696 en in 1698 ter gelegenheid van de geboorte van Jacob Bisdom en van Theodorus Bisdom zijn deze 

beuken geplant. Deze kolossen vormen thans de monumentale pracht van ’t breede voorterrein. 

Door het geheel Bosch vindt men overal banken en prieeltjes, die dikwijls verrukkelijk doorzichten geven tusschen 

’t groen in over de vijvers.”10 

 
10 B. Swanenburg, Broedseizoen 1925, Goudsche Courant, 22 augustus 1925 
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Uit deze tekst kunnen we een aantal zaken destilleren die mogelijk interessant zijn voor het toekomstige plan van 

de Overtuin. De hele lijnbaan die een Notenlaan was, eiken en kastanjes die de gebogen paden in het Park-deel 

begeleiden.  

Op oude foto’s van de Overtuin zijn geen banken te zien, maar gezien bovenstaande tekst van Swanenburg waren 

ze er wel.  

 

De meeste artikelen maken gewag van dezelfde Overtuin-kenmerken als in dit eerste artikel. Twee echter spreken 

ook over “Eschdoorns”. Op  oktober 1927 schrijft Swanenburg over de “Eschdoornstruiken die zoo dicht het 

achterste gedeelte van het “Bosch” bedekken.” En ook over hulst en Aucuba. Dit laatste is interessant, wij weten 

wel van de aanwezigheid van hulst, maar de Aucuba is nog nergens eerder genoemd. In het artikel van 11 

september 1926 spreekt Swanenburg over “De knoestige Eschdoorn langs de Notelaan en de dichte struiken langs 

de Groot Laan .. .” Gezien hij over de nestgelegenheid voor vogels schrijft, is het heel wel mogelijk dat hij Eschdoorn 

in meervoud bedoelt en dat het over de haag op afbeelding 43, blz 34 gaat of over een meerdere esdoorns als 

bomen. Gezien hun ‘knoestigheid’ zou het ook over knotesdoorns kunnen gaan, ook al zijn esdoorns niet het eerste 

waar men aan denkt bij knotbomen. 

 

 

2.6.8 Een hoge graad van netheid en onderhoud 

Zoals uit alle foto’s en citaten blijkt, kende de Overtuin een hoge graad van onderhoud en werd de perfecte staat 

van alle aspecten van de tuin tot het uiterste geroemd. 

Toen Paulina Maria overleed, ging de tuin langzaam achteruit.  
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3 Inrichting van de Overtuin van 1923 tot 2013 

 

3.1 Tuin 

 

3.1.1 Provincialeweg 

Na de dood van Paulina Maria voert Stichting Bisdom van Vliet het beheer over haar bezittingen. De aanleg van de 

Provincialeweg in 1938-1940 zorgt voor een eerste aantasting van de Overtuin. De noordelijke rand van de tuin 

moet plaatsmaken voor de nieuwe weg en het pad wordt naar het zuiden verlegd waardoor de noordelijke ruimte 

aanzienlijk van vorm verandert. Het hek met pilaren en ondermuur wordt enkele tientallen meters naar het zuiden 

verplaatst. De tuinmuren aan weerszijden van het hek (te zien op afb. 13 en 46) worden afgebroken, de lindes 

gekapt en ten zuiden van de weg komt een talud dat naar het lager gelegen verplaatste hek leidt. De poorten in dit 

hek staan nu geen van beide in het verlengde van de deur van het hoofdhuis. De grote schelpen die beide poorten 

markeerden verhuisden naar de achtertuin van het huis, dat museum is geworden. 

 

 
Afb 44 Kadasterkaar t ui t 1939 met de geplande n ieuwe provinciale weg  

 

  
Afb 45 Het middendeel van het  verplaatste hek met trappen en ta lud. De poorten staan geen van beide 
meer  in het ver lengde van de voordeur van het hoofdhuis  (Foto:  Pieter  Br inkman)  
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Afb. 45a en b Si tuat ie  Tuin voor en na aanleg Provincia leweg ( Kadas ter 1933 en 1945, co l lect ie M.Wolak)  

 

3.1.2 Relatie huis Bisdom van Vliet met haar Overtuin 

De relatie tussen het hoofdhuis en haar Overtuin is sterk achteruitgegaan. Voor 1940 was er nog sprake van een 

smalle klinkerweg die vlak langs de gevel van het huis liep en waarover men direct via de poort in de Overtuin kon 

komen. Deze functionele relatie werd visueel nog versterkt door het open zicht vanaf het huis op de Tuin. Na de 

aanleg van de Provincialeweg  is er enkel nog maar een zeer smal klinkerstrookje langs de gevel van het huis. Nu 

bestaat de ruimte tussen deze strook en de tuin uit een brede asfaltweg met respectievelijk een smal strookje gras 

met paaltjes en draad, een fietsstrook, rijbaan, vluchtheuvel, rijbaan, lage ligusterhaag, fietsstrook en dan het 

grastalud. Het talud is steiler dan noordelijke ruimte van de Overtuin was voordat de Provincialeweg aangelegd 

werd. Een flauwe helling bepaalde toen het noordelijk deel van de tuin. In het huidige grastalud bevinden zich 

ongelijk liggende trottoirtegels met betonrandjes en betonnen treden. Onderaan het talud zijn klinkerpaadjes in 

halfsteensverband gelegd die naar de prachtige poorten leiden. De betonnen trappen zijn breder dan deze paadjes. 

Deze toegangen staan in schril contrast met de prachtige poorten en het hek. 

 

 
Afb 46 Relatie tussen hoofdhuis, Hoogs traat, hek en Overtu in  rond 1904 (Ansichtkaar t 1904, col . J .H .)  
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Afb 46a Brede toegang van hoofdhuis naar de Over tu in , k laarbl i jkel i jk  naar be ide poorten   

(22 januar i 1945.  Bron: Kadaster, co l lectie.  M.Wolak)  

 

 
Afb 46b Toegang van hoofdhuis  naar één van de poorten in  het  hek (1972.  Kadaster , co llect ie . M.Wolak)  
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Afb 47 en afb 48 Relat ie hoofdhuis, Hoogstraat en Over tuin  in  2013 (foto ’s  MW nr. 481 en 45)   

 

    
Afb 49 Relatie Hoots traat  en Over tu in in 2013 (foto’s  MW nr . 62)  
Afb 50 Talud met trap,  f ie tspad, haag en r i jweg met  hoofdhuis daarachter  (foto MW nr.  63)  

 
Afb 51 Talud en huid ige trappen naar hek, op voorgrond t rot to irtegels,  b ij  poort  gebakken k linkers (f .MW)  

 

    
Afb 52 Poor t en trap niet  meer  tegenover voordeur hoofdhuis ( fo to MW, nr.70)  
Afb 53 Toegangen vanaf r i jweg op al le  poort jes en voordeuren en hek jes d ie  er z i jn , behalve op de 

voordeur van het hoofdhuis  (foto MW nr.  52)  
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Om van het museum naar de Overtuin te gaan, moet men omlopen: eerst over het trottoir naar het westen, dan 

oversteken, om vervolgens weer naar het oosten te gaan. Dit leidt tot een diffuse en onduidelijke verkeerssituatie.  

 

3.1.3 Randen Tuin 

In 1938-1940 moet ook de lighal plaatsmaken voor de weg, die voorts vlak langs Paulina’s Hoeve naar het 

zuidoosten afbuigt en vooral een groot deel van deze hoek van de Overtuin afsnoept. 

Men komt door de poorten via twee oude natuurstenen treden de Tuin in. Deze treden zijn waarschijnlijk rond 1940 

mee verplaatst. Tussen de treden waren vroeger kleurige eenjarigen geplant, later is men overgegaan naar vaste 

planten en nu staat er lavendel.11 Aan de oostzijde van de poorten raakt het pad de muur van het hek, de westzijde 

heeft een grasstrook ertussen die in de bocht breder wordt. Het hek loopt door tot de grens met het terrein om het 

baanhuis. Het hek wordt in het oosten door een haag voortgezet. Deze sluit aan op de haag langs de parkeerplaats.  

 

    

Afb 54 Treden met  lavendel ertussen,  hek met gras en schelpenpad ervoor  (foto MW, nr.121)  

Afb 55 Ooste li jk  deel  van de noordgrens met hek en beukenhaag (foto MW, nr . 28)   

 

In de noordwesthoek van de Tuin zijn bomen en heesters, waaronder een esdoorn, linde, es en hulst, geplant om 

dit gedeelte ruimtelijk te verdichten. Daarachter schuilt nog de haag als erfgrens van het baanhuis. 

 

    
Afb 56 Beplant ing noordwes thoek  (foto M W nr . 120)  

Afb 57 Achter de stammet jes  is  de afscheid ingshaag van het baanhuis te z ien ( fo to MW nr. 121)  

 

Rododendrons in allerlei kleuren vormden in de 20e eeuw de grens tussen het Tuindeel en de Notenlaan.12 Of ze 

er in de tijd van Paulina Maria al stonden, is onbekend. Voor de haag stond in een bepaalde periode na de Tweede 

Wereldoorlog een border met veel vaste planten zoals floxen en margrieten.13 Op een gegeven moment zijn er 

heesters, waaronder callicarpa’s en wintergroene viburnum, en enkele bomen geplant. De border is nu verdwenen 

en door gras vervangen.  

 
11 Mondelinge mededeling vroegere tuinman Rudi Terlouw, wandeling 6 mei 2013  
12 Mondelinge mededeling bewoner Haastrecht tijdens wandeling 6 mei 2013 
13 Mondelinge mededeling vroegere tuinman Rudi Terlouw, wandeling 6 mei 2013 
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Afb 58 wes trand Tuin voor  Notenlaan ( fo to MW nr . 115)   

 

3.1.4 Plek Paulina’s Hoeve en Liezeborgh 

Ten oosten van de Kromme Vijver en de Middenlaan is in 1989 het verzorgingstehuis De Liezeborgh verrezen. De 

brug ten noorden van de Middenlaan is er dan al vervangen door een duiker. In het daaropvolgende jaar volgt de 

afbraak van Paulina’s Hoeve om plek te maken voor een parkeerplaats (in hoofdstuk 7 wordt de historische 

ontwikkeling van deze plek beschreven). Deze wordt door een haag van de Overtuin gescheiden, waarmee een 

scheiding is gemaakt tussen het boerderij-gedeelte van het bezit van Bisdom van Vliet en de Overtuin. De 

verbindingspaden tussen deze twee delen zijn hiermee ook verdwenen.  

 

                                              
Afb 59 Topgraf ische Kaart  van 1959 laat  de Paulina’s  Hoeve z ien met  haar schuren.  Op de p lek van deze 

schuren verschi jn t De L iezeborgh.  
Afb 60 Topografische Kaart van 1995 laat De L iezeborgh z ien met de parkeerplaats waar de verdwenen 
Paul ina ’s Hoeve stond.  
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Afb 61 De n ieuwe L iezeborgh achter  de afg ebroken Paul ina ’s Hoeve in 1990. 14 
Afb 62 L iezeweg met door  beukenhaag omrande parkeerplaats en L iezeborgh op achtergrond (foto MW nr.  

30)  

 

3.1.5 Oostelijke toegang Tuin 

De oostelijke toegang van de Overtuin is nu bereikbaar via de Liezeweg. Er is een toegang tot de parkeerplaats via 

het ronde pleintje van de Liezeborgh. Om de parkeerplaats te bereiken, buigt men naar rechts af, westelijk van het 

pleintje is een laag metalen hekwerk met rolstoelsl  uis waardoor men in de Tuin kan komen. Ook kan men noordelijk 

van het pleintje via een draaipoort het oostelijke pad van de Overtuin bereiken. Draaipoort en rolstoelsluis dateren 

uit 1992 en zorgen voor een verdere functionele scheiding van omgeving en Tuin.  

 

    
Afb 63 L iezeweg met parkeerplaats en L iezeborgh in  zu idel i jke r ichting ( fo to MW nr .76)  
Afb 64 L iezeweg met parkeerplaats r ichting noorden naar  de Hoogst raat  (foto MW nr .77)  

 

    
Afb 65 Toegang vanaf  de L iezeweg naar het p le in tje met  zeshoek ige tegels,  bank en e ik. Rechts de 

ingang van de parkeerplaats (foto MW nr.78)  

 

 
14 De IJsselbode 24-04-1990.   
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Afb 66 Ingang L iezeborgh vanaf  p le int je  (foto MW nr.  81)  
Afb 67 Hekwerk a ls scheiding tussen L iezeborgh en Over tu in  (foto MW nr.  82)  

 

     
Huid ige ooste li jke toegangen tot  Over tu in:  
Afb 68 Rolstoe ls luis  en toegang voor  voertu igen westel i jk  van pleint je  (fo to MW nr . 83)  
Afb 69 Draaipoort  ten noorden van pleint je  en wes ten van haag ( fo to MW nr . 85)  

 

Het pleintje is bestraat met zeshoekige kleine betonnen tegels, een bestrating die doorloopt tot de stam van de 

catalpa die in het midden met een bankje eromheen staat. Rozegrijze betonklinkers en donkere parkeervakken 

vormen de bestrating van de parkeerplaats. De vakken zijn geleed door hagen en omzoomd met bomen. 

 

3.1.6 Paden 

 

Na de aanleg van de Provincialeweg worden de 

noordelijke paden van de Tuin verlegd en alle paden 

krijgen op een gegeven moment een bandijzeren rand 

en afgeschuinde betonnen paaltjes ter bescherming van 

het gras. In de veertiger jaren van de 20e eeuw waren de 

paden nog van zand vermengd met grind, dat daarna 

vervangen werd door grijs splitachtig materiaal. Ze zijn in 

de loop van de tijd ook breder geworden.15 Rond 1992 

zijn de paden op advies voor de Rijksdienst van de 

Monumentenzorg (RDMZ) met schelpen afgestrooid. 

 

 
Afb 70 Paden afgest rooid met  schelpen ( MW nr. 117)  

 

 
15 Mondelinge mededeling vroegere tuinman Rudi Terlouw, wandeling 6 mei 2013  
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3.1.7 Bomen, perken en vijverplanten  

 

Bomen 

Als het over bomen van de Overtuin gaat, komen de oude bruine beuken natuurlijk het eerst in gedachte. Deze zijn 

na eeuwenlang hun pracht te hebben uitgestraald, helaas in 1999 gekapt vanwege rottingsverschijnselen. De 

noordwestelijke beuk is ten zuidoosten van het pad door weer een bruine beuk vervangen. In de bomen/heesterrand 

ten oosten van de haag van het baanhuisterrein heeft men de stomp van de oude bruine beuk als relict behouden.  

Voor de tweede beuk is op ongeveer dezelfde plek in 2004 de Amalialinde in de plaats gekomen. Op de T-splitsing 

van paden bij Neptunus werd in 1980 de koningin Beatrix-eik geplant die nu al een aardige omvang krijgt. 

 

                         
Afb 71 De oude bru ine beuk aan de ‘v ijver’kant van het  noordwestel i jke pad ten t i jde van Paulina Maria 

(archief  St ichting B isdom van Vl iet)  
Afb 72 Ui tsnede met  F lora omli js t door twee oude bruine beuken in Overtuin,  na 1940 (Van Someren 
2013, p.  54)  

 

     
Afb 73 De n ieuwe bru ine beuk in haar  omgev ing (De oude beuk stond ten noordwesten van het pad,  b ij  de 
hoge beplant ingsrand)  en afb 74 dezel fde foto ingezoomd ( fo to MW, nr.  471)  
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Afb 75 Amalia linde (foto MW, nr . 29)                         Afb 7 6 ( fo to Jan Holwerda,  2013 nr. 136)            

 

 

     
Afb 77 (foto MW, nr . 140)                                 Afb78 (foto Jan Holwerda, 2013 nr . 130)   
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Afb 79 Overbl i j fse l van de oude bruine beuk b ij het  groen ten oosten van het baanhuis in  2011 ( fo to Jan 

Holwerda 2011,  nr . 6)  
Afb 80 Dezel fde,  gedeeltel i jk  overgroeid e,  s tronk in 2013 (foto MW nr.  133)  

 

Er zijn gelukkig ook best nog wat bomen over uit de tijd van Paulina Maria. Zo heeft de zuilvormige taxus een 

respectabele leeftijd van ongeveer 120 tot 110 jaar bereikt en ook de bonte esdoorn stamt uit die tijd. Ten oosten 

van de vijver staan een suikeresdoorn en een aantal eiken van dezelfde ouderdom. Een ervan die dicht bij de oever 

van de vijver stond is afgelopen winter geveld. Met het tellen van de jaarringen bleek dat deze ongeveer 110 jaar 

was. Tussen de esdoorn en eiken bevind zich net ten noorden van het pad een paardenkastanje van jongere datum. 

Bij de noordelijke vijverrand is na de tijd van Paulina Maria een atlasceder geplant. Wanneer dat zal zijn geweest 

is onbekend. Op de plek waar in Paulina Maria’s tijd een plateautje bij het water was met een heester ernaast, staat 

nu een els die vanaf de grond breed uitgroeit.  

Een bijzondere vijfstammige gingko, vermoedelijk aangeplant rond halverwege de 20e eeuw,  markeert de 

noordkant van de brug.  

 

   
Afb 81 Nieuwe bru ine beuk met rechts de 110 jaar oude zui lvormige taxus ( fo to MW nr. 139)  
Afb 82 Oude taxus  met  rechts de oude bonte esdoorn (foto MW nr.  470)  

 

    
Afb 83 Eiken aan de oostkant van de v ijver (foto MW nr.  91)  
Afb 84 Overgebleven stronk van de honderdtien jarige gekapte e ik in de w inter van 2013 (foto MW nr . 93)  
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Afb 85 Bonte esdoorn l inks en paardenkastanje rechts op het grasveld, over de v ijver  naar het noorden 
bez ien (foto MW nr.  150)  

Afb 86 At lasceder  aan de noordoever van de v i jver ( fo to MW nr.  95)  

 

    
Afb 87 At lasceder  rechts en els  l inks aan de noordoever  van de v ijver ( fo to MW nr. 454)  

Afb 88 De g ingko markeer t de arm van de Kromme V ijver  en het pad naar het heuvel t je ( fo to MW nr. 145)  

 

              
Afb 89 Meerstammige Ginkgo aan westz i jde v ijver b ij brug ( fo to Jan Holwerda,  2011 nr. 22)  
Afb 90 De stammen van d ichtb ij  ( foto MW nr.  113)  
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Aan de andere zijde van de vijver staan vier bomen van respectabel leeftijd. Ze vormen samen een ensemble dat 

vermoedelijk in de tweede helft van 1930 daar verschenen is, hoogstwaarschijnlijk volgens een ontwerp van Louis 

Copijn, een van de vermaarde Copijnen, die advies voor de Overtuin heeft gegeven.16 “Hij plantte vaak een groepje 

van een Amerikaanse eik vanwege de herfstkleur met een paar andere bomen en nog een of twee Amerikaanse 

eiken voor het evenwicht … .“17 Dat is precies wat we hier op het heuveltje aantreffen: van west naar oost een 

Amerikaanse eik, een beuk, een linde en nog een Amerikaanse eik. Of het vermoedelijke prieel er toen nog stond 

is onbekend. Waar eens het ovale perk lag, heeft men omstreeks 2012 een amberboom geplant. Tussen de 

Kromme Vijver en de Middenlaan bevindt zich nu een grote boom. 

 

    
Afb 91 De heuvel met (van l inks naar rechts) het  ensemble van Amerikaanse e ik ,  l inde, beuk en 
Amer ikaanse eik  d ie  de p lek  van het pr ieel  markeerden .  Li .b ij  het  water de jonge amberboom (M W nr.111)  

 

     
Afb 92 De heuvel met de v ier  bomen in w intert i jd ,  met daarachter  het  groepje knotbomen langs de 
Notenlaan (foto MW, 2017)  

Afb 93 Waar vroeger waarschijnl i jk  het  prieel s tond, s taan nu een bank,  pru llenbak en paal t je (MWnr.151)  
 

 
16 Mondelinge en schriftelijke mededeling van Jørn Copijn, een van Nederlands meest gerenommeerde bomendeskundigen, 

februari 2017 aan auteur.  
17 Ibid 



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   60 

Bij het hek staan drie Metasequoia’s die vermoedelijk rond 1970 geplant zijn. Dezelfde bomen zijn omstreeks 1990 

ten westen van de haag om de parkeerplaats aangebracht. De oudere drie omlijsten vanuit de Overtuin gezien het 

huis van de westkant, een functie die eerder door de leilinden en een coniferengroep in Paulina Maria’s tijd werd 

vervuld,. Rond 1950 stond er ook weer een( jonge) conifeer. 

 

      

Afb 94 De drie 45 jaar oude Metasequoia’s bi j het hek, rechts op de achtergrond de jongere exemplaren 
voor  de haag b ij  de parkeerplaats ( fo to MW nr. 141 na inzoomen)  
Afb 95 Dezel fde bomen van zu id naar noord gezien ( fo to MW nr.  86 na inzoomen)  

 

         
Afb 96 De drie Metasequoia ’s aan weerszi jden van het  pad dat  van hek en haag afbuigt  (foto  MW nr . 126)  

96a De jonge conifeer bi j het hek, meer naar  het  westen dan de huidige bomen (www.delcampe.net)   

 
Afb 97 Overz icht  van de bomen , van l inks naar rechts een metasequoia, de atlasceder,  paardenkastanje 

(waarachter  e ls),  bonte esdoorn en zui lvormige taxus (foto MW nr.  475)  
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Behalve dat er bomen stonden, was het gras ten noorden van de vijver vele jaren verrijkt met witte margrieten.18 

 

Perken 

Veel perken worden na 1923 eerst beplant met rozen en ook zijn er nog lang ’s winters violen en ‘s zomers 

eenjarigen te zien19, waaronder rode geraniums.20 In 1987 is een groot deel van de perken verdwenen en vervangen 

door gras.21 De perken die er wel nog zijn, laten een mix zien van enerzijds onderhoudsbewustheid en anderzijds 

het streven de sfeer van de oude Tuin te behouden.  

Tussen de treden van de poorten waar vroeger felle eenjarigen stonden heeft men later een smalle lavendelrand 

geplant. Aan weerszijden van de trappen langs het hek hebben nu een grasstrook en het pad de plek van de 

bloemen ingenomen.  

 

     
Afb 98 Er is  nu een beplant ingsrand van lavendel  tussen de trappen, b ij de rest  van het hek ontbreekt nu 
een b loemenrand (foto MW nr.  121)  

Afb 99 Een smal  perk  met  fel roze rozen tegenover de poorten ( fo to MW nr . 120)  

 

Tegenover de poorten bevindt zich nog een smal perk met fel gekleurde kleine roosjes. Oostelijk daarvan is een 

rond perk met hortensia’s beplant. Ook ten zuiden van Hercules zien we een smal gebogen rozenperk met roze 

rozen.  

 

     

Afb 100 Een rond hor tensiaperk tussen de paden en haag ( fo to Jan Holwerda,  2013 nr. 202)  
Afb 101 En een langgerekt rozenperk ten westen van het ooste li jke pad  ( fo to Jan Holwerda,  2013 nr. 204)  

 

De rozen van Paulina Maria in het perk tussen het beeld van Neptunus en de vijver zijn eerst vervangen door groot 

hoefblad22 en later door siergras. In het lavastenen omboorde perk stonden halverwege de 20e eeuw nog geraniums 

en afrikaantjes, maar nu is deze plek met lavendel gevuld. Tussen Vijver en Kromme Vijver bevindt zich een groot 

 
18 Mondelinge mededeling mevrouw Graveland, gesprek 24 september 2013 
19 Mondelinge mededelingen vroegere tuinman Rudi Terlouw, wandeling 6 mei 2013.  
20 Mondelinge mededeling Mevrouw Graveland, gesprek 24 september 2013 
21 Mondelinge mededelingen vroegere tuinman Rudi Terlouw, wandeling 6 mei 2013. 
22 Mevrouw Graveland, gesprek 24 september 2013 
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perk met roze spirea. Dit is typisch een weinig onderhoud vragende sterke ‘plantsoen’plant uit de jaren 1970 en 

1980. Dit type beplanting is ook toegepast langs de beukenhaag bij de parkeerplaats en rond de Liezeborgh. Daar 

staan onder andere Weigelia, lage groenblijvende prunus, winterbloeiende Viburnum en een enkele hortensia. Bij 

deze laatste plekken is geen sprake meer van ‘perken’ in het gras, maar van een rand van meest heesters voor 

een haag of hek.  

 

 
Afb 102 De gardeneske tu in , bi jna overvo l,  rond 1920,  met het  rozenperk waar nu s iergras staat (col .J .H)  

 

 
Afb 103 ongeveer  dezelfde plek in 2013. Het  rozenperk is  verva ngen door s iergras, en de p lant bi j het 
plateautje heeft plaatsgemaakt voor  een els  (foto MW nr.  446)  
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Afb 104 Siergras  ten oordwesten van de v i jver  (foto MW nr.  104)  
Afb 105 Paden aan de wes tz ijde met rozenperk en s iergras op de achtergrond ( fo to MW nr . 140)  

 

 
Afb 106 Overz icht van de perken tussen v i jver  en Kromme V ijver  (foto MW nr.  154)  

 

     
Afb 107 Lavastenen bloemenperk  met  lavendel beplant ( foto Jan Holwerda, 2013 nr.  208)  
Afb 108 En het  sp irea-perk ten noorden van de Kromme Vijver (foto Jan Holwerda, 2013 nr.  207)  
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Afb 109 De hees ter ’plantsoen’rand langs de Liezeborgh b ij de Middenlaan ( fo to MW nr. 153)  
Afb 110 Hetzel fde sor timent bi j de noordgevel van de L iezeborgh b ij  het pleint je  (fo to MW nr . 79)  

 

     
Afb 111 Plantsoenhees ters voor de haag langs de parkeerplaats,  r icht ing noorden ( fo to MW nr . 87)  
Afb 112 En p lantsoenheesters voor de haag langs  de parkeerp laats,  r icht ing zu iden ( fo to MW nr . 91)  

 

Vijverplanten 

In Paulina Maria’s tijd sierden witte en roze waterlelies de Vijver. Deze zijn ook daarna nog een tijdlang een lust 

voor het oog geweest.23 Nu hebben ze plaatsgemaakt voor gele lis, hoornblad, kikkerbeet en egelskop. Deze 

planten staan in tegenstelling tot de waterlelie meest langs de rand.  

 

     
Afb 113 Vi jverplanten in de V i jver , voornameli jk  langs  de oever (foto MW nr.  95)  
Afb 114 De ‘groene’ Kromme Vi jver  (fo to MW nr . 464)  

 

 
23 Mondelinge mededeling mevrouw Graveland, gesprek 24 september 2013 
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3.1.8 Objecten 

 

Verdwenen beelden en objecten  

Het beeld in de vijver dat op oude foto’s te zien is en in het verlengde van de as van de Middenlaan was gesitueerd, 

is verdwenen, evenals de Flora die in 1947 het middenperk van de Tuin sierde. Haar piedestal is nog altijd aanwezig 

en heeft andere objecten ondersteund. Eerst de ronde zwarte zonnewijzer24, later een ronde brede betonnen schaal 

en sinds 2013 weer een zonnewijzer. 

 

            
Afb 115 Het  verdwenen beeld in de v i jver in  de t i jd  van Paulina Maria (arch ief S ticht ing Bisdom van V liet )  
Afb.116 Het  verdwenen beeld van Flora op het gras van de Tuin (Van Someren 2013,  p . 54)   

 

                            
Afb 117 Piedestal  van Flora met  betonnen schaal in 2011 (foto Jan Holwerda nr. 16)  

 

Op de ontwerptekening van 1806 staat in het midden op de noordoever van de vijver al een ‘balkon’ aangegeven. 

Inmiddels was de vijver tot een hartvorm vergraven, maar op een foto uit de tijd van Paulina Maria is ook een 

‘balkon’ of plateautje te zien. Inmiddels is dit verdwenen. 

 

 
24 Mondelinge mededeling vroegere tuinman Rudi Terlouw, wandeling 6 mei 2013 
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Afb 118 het balkon aan de noordzijde van de Vijver op de kaart van Stoelendraier uit 1806 (Museum BvV) 

Afb 119 Het balkon of plateau op dezelfde plek op een ansicht rond 1929 (collectie Jan Holwerda) 

 

Beelden van Neptunus en Hercules 

Neptunus en Hercules zijn topstukken van beeldhouwkunst uit de 18e eeuw, gemaakt door Ignatius van Logteren. 

Neptunus is zijn drietand kwijt geweest. Ook Hercules is niet ongeschonden de tweede helft van de 20e eeuw 

doorgekomen, getuige het ontbreken van zijn knots en de kop van Hydra.  

Beide beelden stonden in de twintigste eeuw bij bomen, Hercules in de buurt van de gingko en Neptunus had zijn 

plek aan de voet van een eik. In 1990 zijn ze naar het noorden verplaatst, de aanslag door korstmos en algen zou 

dan minder zijn omdat ze meer in de zon staan. 

 

                                                                                                                 
Afb 120 Neptunus weer met  drietand                     Afb 121 Hercules nog met knots en Hydra  
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Afb 122 en 123 Hercules en Neptunus voor  de verplaats ing van 1990 ( fo to’s  G .J. Duker)  

 

       
Afb 124 Neptunus l inks en Hercules rechts op hun oorspronkel i jke plaats (oranje) in 1806  
Afb 125 Huid ige p lek van de beelden na verplaats ing (rood) in  1990  

 

Lavastenen rand van verhoogd perk  

De lavastenen rand van het perk ten zuiden van de vijver vormde een fraaie afsluiting van de Middenlaan en 

koppeling met de  vijver. Hij is helaas in de loop van de tijd in verval geraakt. Er zijn aan de vijverkant meters rand 

verdwenen en de stenen van de zijkanten zijn grotendeels los geraakt, onder andere vanwege het losse voegwerk. 

De grond van de bak is ook deels in de vijver geschoven. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Afb 126 Het  nog gave verhoogde perk 

met lavastenen borderrand, tussen 
v ijver en Middenlaan (co l .J .H.)  
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Afb 127 Zuide li jke rand van de lavastenen bloembak nog redeli jk  in tact  (foto Jan Holwerda 2013 nr.  212)  
Afb 128 De lavastenen bloembak deels losgeraakt en r icht ing Vi jver  gezakt ( fo to MW nr. 163)  

 

Jardinières 

De vijf jardinières die in de Tuin staan passen helemaal bij de gardeneske stijl van de grot en het verhoogde 

bloemperk, maar zijn op de foto’s van voor 1940 niet waar te nemen. Wanneer de cementrustieke jardinières in de 

Overtuin zijn gekomen is onbekend, evenals hun oorspronkelijke situering. Wel staan ze op foto’s vanaf 1940. 

Opvallend is dat op een foto van het nageslacht van een zoon van tuinbaas Fransua Geijsendorpher (werkzaam 

bij de Overtuin vanaf 1864. Hij overleed in 1901)  die een kwekerij in Baarn had, een soortgelijke tuinvaas op een 

sokkel staat. Misschien hebben de Overtuin-vazen bij het kwekerij-gedeelte van de familie Bisdom van Vliet 

gestaan, dat zich aan de oostkant van de Liezeweg bevond. Mogelijk ook zijn de vazen van de tuin oostelijk van de 

Liezeweg. Dit lusthof heeft Paulina Maria in 1901 gekocht van de welgestelde familie Dupper. Rond 1940 is op 

deze plek de Provincialeweg en een woonbuurt aan weerszijden van de Bisdom van Vlietweg verrezen. Als de 

vazen uit deze tuin afkomstig waren, zijn ze toen  mogelijk overgebracht naar Overtuin. Tegenwoordig bevinden ze 

zich verspreid in het Tuingedeelte. 

 

     
Afb 129 Een van de jard inières ( fo to MW nr . 88)  
Afb 132 De huidige brug weste li jk  van de Vi jver  (foto MW nr . 145 ingezoemd)   

 

Bruggen 

Er is in het Tuindeel van de Overtuin nog één brug over, westelijk van de Vijver bij de Gingko. Deze ziet er nu 

anders uit dan de sierrijke exemplaren van voorheen. De sierlijke brug heeft men na 1923 vervangen door een 

simpeler exemplaar dat in 1983 in verval is geraakt. 

De tegenwoordige brug heeft robuuste groene geschilderde houten leuningen bestaande uit vierkante palen met 

liggers van dikke planken. 
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Afb 130 De brug aan de westz i jde van de V ijver ten t i jde van Paulina Maria  

Afb 131 De vervangende brug in 1983 (De IJsselbode 13-09-1983)  

 

De sterk ingekorte Kromme Vijver liep vroeger door tot onder de Liezeborgh, Daar waar vroeger de Middenlaan 

begon met een iets bolle brug over de Kromme Vijver heen, gaat de Middenlaan nu ongemerkt over in de paden 

van de Tuin. De overgang Tuin en Park is zo niet langer meer geaccentueerd door een bijzondere brug. 

 

     
Afb 133 De Kromme Vi jver eind igt nu hier  waar  h ij  vroeger doorl iep tot onder  de huidige Liezeborgh. Waar  

het pad van de Middenlaan  nu te  z ien is ,  bevond z ich vroeger  de brug (fo to MW Nr.  463)  
Afb 134 De p lek van de vroegere brug tussen de Tuin en de Middenlaan (foto Jan Holwerda, 2013 nr . 26)  

 

Hekken 

De plek waar nu de Liezeborgh staat, was al eeuwen onderdeel van de Overtuin. In de 19e en het eerste deel van 

de 20e eeuw bevond zich daar de schuur van Paulina’s Hoeve. Een laag hek scheidde het erf subtiel van het park, 

paden en zichtlijnen zorgden voor verbinding. Visueel is de Liezeborgh nog wel bij de Overtuin betrokken, maar 

functioneel zijn het gebouw en haar bewoners afgeschermd van het park door dichte plantsoenbeplanting en een 

ongeveer 1,50 m hoog hek om de noordwesthoek van het gebouw.  

 

 
Afb 135 Bar rièrewerk ing door hek om terras van de Liezeborgh met  p lantsoengroen ervoor,  er  is  geen 
in tegrat ie  tussen deze twee b ij  e lkaar horende plekken ( foto MW, nr . 84)  
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Tuinmeubilair 

Verspreid in de Overtuin staan enkele bankjes en prullenbakken. Vooral de prullenbak bij Hercules is niet helemaal 

gelukkig gesitueerd. Op de heuvel waar eerst waarschijnlijk een prieel gestaan heeft, staat nu een bank met 

prullenbak op dit eindpunt van de zichtlijn vanuit het huis. 

 

        

Afb 136 Bank langs het  oostel i jke pad b ij  de haag langs de parkeerp laats  (foto MW nr.  88)  
Afb 137 Bank en pru llenbak langs het  westel i jke pad b ij de beplant ing tussen Tuin en Baanhuishaag ( fo to 
MW nr.  136)  

 

      
Afb 138 Bank, prul lenbak en paalt je bi j de verhoging van het mogel i jke pr iee l ( fo to  MW nr . 112)  
Afb 139 Bank rond de eik  op het p le in tje b ij  de ( foto MW nr.  91)  
Afb 140 Pru llenbak bi j Hercules ( foto MW nr. 78)  

 

Een streek-wandelroute leidt ook door de Overtuin. Daarvoor staat bij de eerste poort onderaan het talud een 

informatiebord dat al van verre zichtbaar is. De Overtuin zelf wordt opgeluisterd door veel geel/rood gekleurde 

paaltjes die deze route verduidelijken. Ze staan niet alleen in het Tuin-deel, maar ook in de andere delen van de 

Overtuin. 

  

     
Afb 141 Aankondigingsbord wandel route vanuit de verte al  te z ien ( fo to MW nr . 61)  
Afb 142 Aankondigingsbord en paal t je van de wandelroute samen met een a lgemeen gangbaar  

‘wandelpadenbord ’ (foto MW nr.  62)  
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Afb 143 Geel/ rode paalt jes bi j ta lud, binnen de Tuin b ij  de poor t, oostel i jk  van de lavastenen border , bi j 
het pad van de l i jnbaan, bi j de ingang aan de Tiendweg ( foto ’s  MW nr.’s  120, 454, 475,  182,  338)  

 

3.1.9 Beschoeiing 

Ook de beschoeiing is zo’n onderwerp dat niet alleen bij de Tuin opvalt maar ook bij het Parkdeel. In de tijd van 

Paulina Maria bestond de overgang tussen land en water uit een mooi afgeronde graskant en mogelijk een weinig 

in het oog vallende beschoeiing daaronder. Vermoedelijk bij het ‘opknappen’ van de Overtuin in de jaren vijftig van 

de vorige eeuw heeft men deze randen door houten beschoeiing van lange rechte planken vervangen. Ook de 

vijver was zo geheel beschoeid. Dit jaar is men begonnen een deel van de Vijverbeschoeiing weg te halen. Bij de 

Kromme Vijver is de gehele oever nog voorzien van beschoeiing. 

 

     
Afb 144 Vi jver  met gebogen grasranden en mogel i jk  n ie t goed z ichtbare beschoei ing  in de t i jd van Paulina 
Maria (archief  S tichting Bisdom van V liet )  
Afb 145 Gedeel te li jke beschoei ing,  net te z ien l inks van het midden van de foto,  b ij  de zuidoever van de 

Vijver (foto MW nr.  94)  
 

     
Afb 147 Beschoei ing van de (noord)oever van de Kromme V ijver  (foto MW nr.  464)  
Afb 144 Beschoei ing van de weste li jke oever van de Kromme V ijver (foto MW  nr. 463)  
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3.2 Park  

 

              
Afb 148 Ontwerp voor het Park  in de 19 e  eeuw onges igneerd ongedateerd  
Afb 149 Huid ige s ituatie van paden en water  in het Park (Tekening MW op kaar t ui t 2006)  

 

3.2.1 Paden  

De ongesigneerde ontwerptekening (afb 148) stamt hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft van de 18e eeuw. De 

paden ten westen van de ‘beek’ en ten oosten van het (op de tekening nog toekomstige) eiland zijn inmiddels 

verdwenen, maar we weten dat ze er gelegen hebben. Bij veldonderzoek hebben we met het onderzoeken van 

grondprofielen op een diepte van ongeveer 20-30 cm precies op de locatie van de paden een laag zand met grind 

gevonden. Hiermee is ook vast komen te staan dat het vermeende vroegere pad F (op afb 149) dat op de tekening 

van Annemieke Jaakke uit 2006 aangegeven staat, er nooit geweest is. 

 

Een vergelijking van de ongedateerde ontwerptekening (afb 148) en de huidige situatie (afb 149) levert de volgende 

informatie op.  

Het noord-zuid lopend pad tussen lijnbaan en beek is nu verdwenen. In plaats daarvan zijn er twee paden (A) bij 

de huidige bruggen doorgetrokken en verbonden met de lijnbaan. 
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Afb 150 Noordeli jk  pad A en ‘brug’ over beek in  westel i jke r ichting . Het  pad is  met een dun laagje 
schelpen bedek t ( fo to MW nr . 455)  A fb 151 Zuidel i jk  pad A en ‘brug’ r ichting z .o.( fo to MW nr. 223)  

 

Er is ook een verbinding tussen twee oorspronkelijke paden tot stand gekomen ten noorden van het eiland (B). 

Waarschijnlijk in de tweede helft van de 20e eeuw heeft men een ‘sluippaadje’ gemaakt tot de plek waar vroeger 

het theehuis prieel gestaan heeft (C). De verbinding van dit plekje ter hoogte van ‘D’ met de Middenlaan is 

verdwenen. Het pad aan de oostzijde van de beek is nu niet meer dan een smal sleetpaadje van grond (E). Het 

vermeende pad (F) is er nooit geweest.  

 

     
Afb 152 Pad F zou inde buurt van de e iken aan de oostz i jde van het ei land gelegen hebben (MW nr. 253)  
Afb 153 Het  n ieuwe houtsn ipperpad G ten zu iden van het  e iland (foto MW nr.  255)  

 

Men kan nu over het gras lopen en aantakken op het nog bestaande pad (I) ten zuiden van de slinger om het eiland. 

Van hieruit is het nieuwe pad ‘G’ inmiddels aangelegd als verbinding met de Middenlaan. ‘H’ is net niet zichtbaar 

op de ongedateerde ontwerptekening. Dit pad bestond vermoedelijk wel in de tijd van Paulina Maria, als onderdeel 

van de zigzagpaden die het zuidelijke Bos ontsloten. Zij had immers de grafmonumenten langs dit pad laten 

aanleggen.  

 

    
Afb 154 Van het ooste l i jk  pad E is  nu nog maar een s leetpaadje over ( fo to MW nr . 423)  
Afb 155 Het  z igzagpad H dat  van de Li jnbaan naar het grafmonument le id t ( fo to  MW nr . 284)  
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Op de oude foto’s is niet goed te zien van welk materiaal de paden gemaakt waren. Het zouden grondpaden 

geweest kunnen zijn. Alle oude paden waren in de 2e helft van de vorige eeuw van zand en grind, nu bestaan de 

meeste uit een dun al wat ouder aangewalst schelpenlaagje. De nieuwe paden C en G zijn van houtsnippers, net 

zoals de verbreding (I) net ten zuiden van de lijnbaan. Deze verbreding is een relatief grote ruimte, die de vroegere 

situatie diffuus maakt. Op de ongedateerde ontwerptekening houdt de lijnbaan op bij een brug over de haakvormige 

sloot, die in de landschapstijd tot de meanderende ‘beek’ vergraven was. Vanaf de brug boog een smal pad mee 

met deze ‘beek’. Nu gaat de ‘lijnbaan’ nog even door over een duiker en is het pad om de beek op deze plek heel 

breed geworden.25 

 

3.2.2 Water 

 

    
Afb 156 Het  zu ide li jk  waterdeel  van het Park met de verbrede s linger en de u its tulp ing (Tekening MW op 
kaar t ui t 2006 als ondergrond)  
Afb 159 De beschoeide ‘beek’  en het in beschoei ing ingeklemde e iland  ( foto MW nr.  227)  

 

De beek is in de 19e eeuw zoals gezegd ontstaan uit een waterloop en verbond sindsdien de Kromme Vijver en 

haakvormige sloot. Waarschijnlijk in de tijd van Paulina Maria heeft deze beek een westelijke slinger gekregen en 

is het eiland ontstaan. Het water rondom het eiland is in de jaren zestig van de vorige eeuw verbreed en de brug 

weggehaald om vandalisme op het eiland te voorkomen. Deze verbreding is ook te zien bij vergelijking met de foto 

van de brug naar het eiland, waarop het water duidelijk smaller is dan nu. Mogelijk is deze verbreding ook ten koste 

gegaan van het eiland. Het eiland lijkt ten opzichte van de situatie op oude foto’s namelijk iets smaller geworden. 

In ieder geval heeft de beschoeiing de vloeiende lijnen van beek en slinger geweld aan gedaan en voor een 

vreemde onverwachte hoekigheid gezorgd. Deze beschoeiing is vermoedelijk in de jaren 1980 aangebracht.  

 

 
25 Op de padentekening geeft een rode lijn het eigenlijke eind van de lijnbaan aan. Bij (a) houdt de ‘beek’ nu op.  
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Afb 157 De smal lere s l inger en on(z ichtbaar?)beschoeide oevers  in het begin van de 20e eeuw (arch ief 

Sticht ing BvV)  
Afb 158 Bruggetje naar ei land (archief  St ichting BvV)  

 

In Paulina Maria’s tijd is de ‘beek’ op de plek van de haakvormige sloot verbonden geweest met de sloot westelijk 

van de Overtuin. Het eind van de lijnbaan/Notenlaan is volgens het ongedateerde ontwerp door een brug 

gemarkeerd geweest. Het is onbekend wanneer het uiteinde van de ‘beek’ dicht is gemaakt en er een duiker is 

geplaatst, maar deze nieuwe situatie heeft het landschap hier er niet helderder op gemaakt. De duiker is niet te 

ervaren en de slinger om het eiland heen heeft sindsdien een voor het oog vreemde uitstulping waarvan men niet 

kan aflezen wat dit nu is geweest. Deze onduidelijkheid wordt versterkt omdat de uitstulping niet helemaal doorloopt 

tot de lijnbaan, waardoor de brede houtsnipplek nu de tussenruimte opvult. Bovendien ziet de uitstulping door de 

beschoeiing er nogal vreemd uit. 

 

     
Afb 160 De beschoeide s linger met ui ts tulping, gezien vanaf de zu idwestz ijde ( f o to MW nr . 269)  
Afb 161Het hoek ige beschoeide ‘einde’ van de ui ts tulping (foto MW nr.  268)  

 

3.2.3 Beplanting 

Het middelste deel van de Overtuin, het Park, kent een meer parkachtige beplanting dan het Bosdeel. De beplanting 

is hier niet zo dicht en er komen onder meer oude eiken, paardenkastanjes en beuken voor.  
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Afb 162 Het  ietwat dichtgegroeide Park met oude en jonge bomen ( fo to MW nr . 414)  
Afb 163 Hetzel fde op een andere p lek van het Parkdeel ( foto MW nr . 421)  

 

     
Afb 164 Parkbomen in  wat meer openheid (foto MW nr.  416)  

Afb 165 Eiken d ie  een pad begele iden,  h ier het noordel i jke pad langs het ei land.  In het Parkdeel tussen 
Kromme V ijver  en ei land bevinden z ich ook  nog zu lke oude e iken ,  evenals langs  de weste li jke s loot .  

 

Ook staat er meidoorn, hulst en hazelaar in het Park. Vroeger waren deze vooral bedoeld om als groepjes even het 

zicht op een bepaalde plek te ontnemen om daarna een vol zicht te bieden op bijvoorbeeld een prieel, een bocht in 

het water of een uitzicht. De heesters hebben zich uitgespreid en de groepen zijn minder goed te herkennen. 

De paardenkastanjes staan vaak bij wat vroeger speciale plekken waren. De informatie van Swanenburg (citaat 

blz. 44) duidt op eiken en kastanjes die de “aardige slingerende paadjes “Binnendoor” omzoomden. De meeste 

kastanjes zijn verdwenen en ook een deel van de eiken is weggevallen, maar een patroon van de eiken is nog wel 

te herkennen.  

Het Park is de loop van de tijd wel dichter geworden. Essen, elzen, esdoorns en populieren hebben zich uitgezaaid. 

Hiervan staan er enkele forse exemplaren bij de verbreding van de ´beek´. Ook de heestergroepen hebben zich 

uitgebreid en het gras en de perken zijn verdwenen. Op veel plaatsen is jonge opslag van bomen verschenen en 

brandnetels en ander onkruid is opgerukt. Tussen de Notenlaan en het Park is de grasstrook hersteld. 
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Afb 166 D ichtgegroeid Park bi j de noordel i jke brug, oude bomen worden vergezeld van jonge opslag  
(fo to MW nr .206)  

Afb 167 Brandnete l en ander onkruid langs de randen (fo to MW nr . 218)  

 

     
Afb 168 D ichtgegroeide waterrand door  veel  opslag en randonkru id (fo to MW nr . 219)  
Afb 169 Herste lde grasstrook  tussen L i jnbaan/Notenlaan (fo to MW nr . 208)  

 

Ten tijde van Paulina Maria en haar vader legden de eigenaren en de tuinbaas niet alleen eer in het verzamelen 

en kweken van bijzondere orangerieplanten, groenten en fruit, maar men schafte ook veel stinzeplanten aan om 

de Overtuin op te fleuren. Daar kunnen we nu nog volop van genieten. Zo hebben we tijdens de verhalenwandeling 

in mei gehoord dat er ten zuiden van de Kromme Vijver, Spaanse doronicum is geplant en dat er bosanemonen en 

voorjaarshelmbloem te vinden is, maar ook onze bekende sneeuwklokjes en narcissen. Nagelkruid en kraailook 

laten zich ieder jaar weerzien en bij de lijnbaan staan Italiaanse arondskelken.26 

 

Afb 170 Stinzeplanten aan de noordzi jde van de L i jnbaan b ij het  baanhuis -hek  (Jan Holwerda 2013 nr . 34)  

 
26 Mondelinge mededelingen tijdens verhalenwandeling , 6 mei 2013. 
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Afb 171 Voor jaarsbloemen langs de l i jnbaan/Notenlaan ( foto Jan Holwerda 2013 nr. 30)  
Afb 172 Ital iaanse arondskelk  begele id  door hondsdraf langs de l i jnbaan/Notenlaan ( fo to MW nr . 188)  

 

      
Afb 173 Voor jaarsbloe i in het Park (foto Jan Holwerda, 2013 nr .106)  

Afb 174 Voor jaarsbloe i op een d ichter  p lek je in het  Park (fo to Jan Holwerda,  2013 nr.109)  
 

3.2.4 Eiland 

Het eiland was via de noordoostzijde te bereiken via een brug over  de beek. Op het eiland bevond zich een grot 

met prieel, opgebouwd uit misbaksels, sintels en cement (“samengesmolten en misvormde bakstenen”27) en 

gecompleteerd met twee trappen, een beeldje en twee bustes. Dit geheel was een hoogtepunt van de gardeneske 

tuinarchitectuur. De tafel (of een restant daarvan) die op de onderstaande foto te zien is, staat er nog altijd. 

 

 
Afb 152 Grot  met pr ieel , na 1923, een reden voor  de monumentenstatus  

 
27 Romantisch Misbaksel , ui t de ser ie Het  merckwaerd igs te meyn  van Jan Bouman 
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De treurbeuk staat nog aan de noordkant van het eiland, maar de heestergroep die ervoor stond, is al lang 

verdwenen.  

Op het eiland waren voorts nog twee beuken aan de zuidwestzijde van de grot geplant en twee kastanjes aan de 

noordoostkant. In een van de afgelopen jaren heeft de laatste beuk het begeven. Van de overgebleven kastanje is 

nog maar een stukje stam en een enkele tak over. Er stond aan de zuidzijde van de grot ook een robinia, nu bevindt 

zich er een bij de zuidoever van de slinger. 

Naar verluidt hebben er ook rododendrons op het eiland gestaan.28 Of ze er ook al waren ten tijde van Paulina 

Maria is onzeker. Hoeveel het er waren en waar ze stonden is ook onduidelijk. Wel is zeker dat er ten oosten van 

de grot één gestaan heeft, zoals op de onderstaande foto aan de linkerzijde nog net te ontwaren is. Hierop zijn ook 

de varens aan de voet van de trap goed te zien. 

 

 
Afb 176 Grot  en pr iee l met  varens en de rododendron l inks  

 

Aan de oost- en zuidzijde van de ruïne zijn rond 2010 vijf nieuwe rododendrons geplant. De varens hebben zich nu 

nog een plekje toegeëigend aan de waterkant. 

 

     
Afb 177en 178 Rododendrons en varens aan de oost - en zuidzijde van het  e iland in 2013 ( MW nr . 244)  

 
28 Mondel inge mededel ingen t i jdens de wandel ing van 6 mei  en van mevrouw Graveland op 24 sept .2013.  
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In de tijd van Paulina Maria zijn er ook tal van andere (stinze)planten op het eiland verschenen. Nu zijn er een 

dovenetel met dieppaarse bloemen, maagdenpalm en fluitekruid te vinden. 

 

     
Afb 179 Dovenetel  op het  e iland (foto MW, 12-09-2013, nr. 11)  

Afb 180 Flui tekru id  op het e iland, waarachter nog net  de grot te  z ien is  (foto Jan Holwerda, 2013 nr.  54)  

 

De grot en haar prieel zijn in de loop van de twintigste eeuw steeds meer in verval geraakt. Over de volgorde van 

de redenen gaan twee verhalen de ronde.  Jan Holwerda verhaalt:’ in de zestiger jaren van de vorige eeuw verdwijnt 

de brug naar het eiland en worden prieel en grot door vandalisme steeds verder aangetast. In november 1988 valt 

het prieel ineen en wordt het verboden het eiland te betreden. Het omringende water is echter onvoldoende breed, 

ook na verbreding van de watergang om de jeugd van betreding te weerhouden, en het vandalisme gaat voort. Na 

een storm waarbij een boom op het eiland en de grot belandt volgt gedeeltelijke afbraak en resteert slecht een 

ruïne’. Tijdens de verhalenwandeling werd vermeld dat het verschijnen van de brug in de jaren 1970 of 1980 over 

de sloot tussen de Middenlaan en de nieuwe woonwijk aan de oostzijde van de Overtuin het startpunt was voor 

vandalisme en het verval van de grot en prieel. Deze brug lag dicht bij het eiland en men kon vanaf toen ongestoord 

snel het eiland bereiken. De brug over de slinger naar het eiland zou pas weggehaald zijn toen de grot helemaal 

vernield was. Maar dit mocht de vandalen niet tegenhouden, zij bouwden nu aan de westzijde van het eiland 

dammetjes en kwamen zo alsnog op het eiland. Hoe het ook zij, de stenen liggen verspreid rond wat eens de grot 

was, van de trappen zijn nog fragmenten aanwezig. Ze worden langzaamaan overwoekerd door klimop. 

 

      
Afb 181 en afb 182 Verval van de grot met  haar pr iee l en trappen (foto ’s  G.J.  Duker)  
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Afb 183 Verval  van de grot met  haar pr ieel  en trappen (fo to Pieter  Br inkman)  

 

         
Afb 184 Verval  van de grot met  haar pr ieel  en trappen (fo to MW nr . 259)  
Afb 185 En gezien vanaf het  zuidel i jke pad (foto MW nr.  264)  

 

Op de voorgaande foto’s is goed te zien dat het eiland een open karakter bleef behouden met een fraai uitzicht 

naar het westen over de Notenlaan. Als laatste moet nog even vermeld worden dat de bij de nog aanwezige 

kastanje als relict van een betere tijd nog steeds de rustieke poot van een tafeltje staat. 

 

3.2.5 Rondom het eiland 

De oostzijde rondom het eiland is in ieder geval vanaf de landschapstijd open geweest, met een grasveld waarop 

twee groepen eiken stonden. Vanaf het noordelijk pad kon men het eiland en vanuit de Middenlaan en lijnbaan was 

ook de grot zichtbaar. De dichtere beplanting aan de noordzijde van het eiland hield het blik op de grot nog een 

poosje verborgen. Ook de zuidzijde was dichter beplant.  

 

     
Afb 186 Openheid aan de oos tz ijde tussen e iland en Middenlaan. Op de hoek van de Middenlaan en het 
pad noordel i jk  van ei land staat huls t als  massa om het e i land vanaf het  noorden nog even u it  het  z icht te  

houden (foto MW nr.  249)  
Afb 187 Open oostz i jde met groepen e iken ( fo to MW nr. 253)  
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Tegenwoordig ziet men op een bepaalde plek op het zuidpad het grafmonument tussen de bomen schemeren. Of 

dit in de tijd van Paulina Maria en de latere decennia ook zo geweest is, is onbekend, maar vanwege de dichtere 

beplanting onwaarschijnlijk.  

 

     

Afb 188 U itz icht  vanaf het noorden tussen hulst  door op ei land ( fo to MW nr. 247)  
Afb 189 Op deze fo to is  de dichtheid ten noorden van het  pad en e iland te z ien, tegel i jkert i jd met  de 
openheid van het Park  tussen ei land en l i jnbaan ( fo to MW nr.  236)  

 

     
Afb 190 Het  e iland gezien vanaf  de l i jnbaan/Notenlaan ( foto MW nr.  272)  
Afb 191 een b lik  op het grafmonument vanaf  het  pad zu idel i jk  van het ei land ( fo to MW nr. 263)  

 

3.2.6 Plek van de grafmonumenten 

De grafmonumenten vormen de zuidelijke finale van het Parkdeel. In de tweede helft van de 20e eeuw is het graf 

waar Paulina Maria en haar man verenigd zijn, ook aan verval onderhevig. Midden jaren tachtig van die eeuw wordt 

het baldakijn verwijderd en een Heras hekwerk om het graf geplaatst. Rond 2005 is het monument weer 

teruggebracht in de oude staat, compleet met baldakijn en het hek is vervangen door een ander type. De pilaren 

zijn nu een opvallend rood geverfd en de dunne originele opsluiting van weleer (afd. 192) heeft plaatsgemaakt voor 

een betonnen plint met daarop een bakstenen rand. Mogelijk is toen ook het pad dat vlak langs het graf liep naar 

het zuiden verlegd.  

Rond 1987 was de ruimte achter het monument dicht beplant met hulst, andere heesters en bomen. Naast de 

voorste staanders van het baldakijn werden rond 1987 twee zuilvormige taxussen geplant die al een keer teruggezet 

zijn maar nu weer uitzakken. Achter het graf stonden vroeger ook twee eiken.29 Deze zijn verdwenen en er is ten 

opzichte van de situatie in 1987 weer ruimte om het gras op de heuvel gecreëerd. Twee niervormige 

rododendrongroepen omlijsten nu het gras aan de noordzijde met een opening in het verlengde van het graf. Men 

kan tussen de rododendrons en de bomen door het eiland zien schemeren. Het gras is vrij open en bevindt zich 

niet echt in een florissante staat, alhoewel er dan nu wel madeliefjes, perzikkruid en weegbree tussen kan groeien. 

Op de hoek van het pad tussen de graven en het schuine verbindingspad tussen Middenlaan en verlengde 

Notenlaan, staat een es die de open grafplek ruimtelijk markeert. 

 
29 Mondelinge mededeling mevrouw Graveland, 24 september 2013 
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Afb 192 Het  oorspronkel i jk  grafmonument,  met pad,  perk en beplanting  
Afb 193 Het  graf in  1987 met de d ichte beplant ing aan de noordz ijde (foto G.J. Duker)  

 

     
Afb 194 Het  graf in  2013 (foto MW nr.  391)  

Afb 195 De grasheuvel met zwar te grond op de p lek waar  het pad heef t ge lopen, de ui tzakkende 
zui ltaxussen en de u iteinden van de rododendron -  groepen (foto MW nr . 393)  

 

     
Afb 196 De grasheuvel van het  grafmonument wordt gemarkeerd door  een es waar het schuin lopende pad 

en het  pad tussen de graven op elkaar  aanslui ten,  gezien naar het noorden (foto MW nr.  384)  
Afb 197 En dezelfde plek gez ien naar  het zu iden vanaf  het schuin lopende pad ( fo to MW nr. 397)  
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Het graf van hond Nora bevindt zich ten zuiden van het pad tegenover het grafmonument van haar bazin. Het is 

omgeven met donkere lage prunusbeplanting. De grafsteen wordt aan de voorzijde door een laag hekje beschermd. 

Achter de prunushaag staat een hazelaar die met zijn kenmerkende meerstammigheid en overhangende takken 

het graf beschermd. 

 

     
Afb 198 De grafplek van hond Nora ten zuiden van het grafmonument in de oksel van twee paden.  De 

lage donker glanzende prunusstruiken z i jn  al van de ver te te z ien (foto MW nr.  388)  Afb 196 Het graf met  
prunussen en de hazelaar  erachter (foto MW nr.  390)  

 

 
 
Afb 200 De huidige s i tuatie bi j de grafmonumenten, met  rododendrongroepen ten noorden van het 

grasveld,  zu ilvormige taxussen aan weerszi jden van het graf,  de es bi j de samenkomst  van paden en 
prunussen met hazelaar  b ij  het  graf van hond Nora (tekening MW op kaa rt  u it  2006) .  

 

3.2.7 Theehuis-prieel 

Bij de verbreding van de beek bevond zich tot 1987 een theehuis-prieel vanwaar men over het water uitkeek op de 

lijnbaan en de westelijke weilanden. Het stond aan het pad en was van drie kanten omringd door dichte heesters 

zoals meidoorn, haagbeuk en hazelaar.30 Het theehuis werd aan de zuidoostkant gemarkeerd door een 

paardenkastanje die op een lichte welving van de grond staat. Deze paardenkastanje is er nog altijd, het prieel is 

verdwenen. In het gras voor het prieel was tussen pad en beek een perk gesitueerd, waaromheen in de tweede 

helft van de 20e eeuw nog zes zuilvormige boompjes hebben gestaan, mogelijk metasequoia’s.31  

Tussen het huidige sleetpaadje en de vijver staan nu twee grote populieren, die weliswaar mooi de waterkant sieren, 

maar hier spontaan opgekomen zijn. Samen met andere beplanting verdringen ze de markante kastanje. 

 

 

 
30 Mondelinge mededeling verhalenwandeling 6 mei 2013. 
31 Mondelinge mededeling verhalenwandeling 6 mei 2013. 
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Afb 201 Het  theehuis -prieel   

Afb 202 Het  theehuis -prieel  in de w inter aan het bredere deel van de ‘beek’ voor 1987 ( fo to Ria Vermeer )  

 

       
Afb 203 Verbreding van de ‘beek’ vanaf  het  zu iden gezien met de opgeschoten populieren aan de 

waterkant ( fo to MW nr . 428)  
Afb 204 De verbreding en popul ieren wat dichterbi j ( fo to  MW nr.  427)  
Afb 205 De paardenkastanje l igt  iets verhoogd naast de plek waar het the ehuis  stond ( fo to MW nr. 433)  

 

     
Afb 206 De paardenkastanje oml ijs t  het  uitz icht dat vanui t het  theehuis geweest  moet  z ijn (MW nr . 438)  
Afb 207 Nu s taat  belemmeren een popul ier  en andere opslag het ui tz icht van weleer ( fo to MW nr . 435)  
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Afb 208 Schematische weergave van de vroegere s ituatie  b ij de verbreding van de beek  met het theehuis 
en haar kastanje tegen het pad gelegen en het perk ervoor (Bewerking MW op ondergrond van kaart  uit  

2006) [De kaar t mis t de verb inding met Middenlaan.  Pr ieel  s taat  in kru is ing van dr ie  paden]    
Afb 209 Schematische weergave van de huidige s i tuatie bi j de verbreding van de beek met  een 
s leetpaadje langs de oever en de kastanje opgenomen in  de heester /bomenbeplant ing (Tekening MW op 

kaar t ui t 2006)  

 

3.2.8 Bruggen 

Er bevonden zich verschillende bruggen over de beek, in ieder geval op de twee plekken waar nu ook nog 

overgestoken kan worden. Waren hier in Paulina Maria’s tijd mogelijk fraai gedecoreerde exemplaren, nu zijn het 

simpele houten ‘vlonder’bruggen zonder leuning. Een derde brug die ten noordoosten naar het eiland voerde is een 

aantal decennia geleden weggehaald in een poging het vandalisme tegen te gaan. Ook is er volgens de 

ongedateerde ontwerptekening vermoedelijk een brug over de beek bij het eind van de Notenlaan geweest. 

 

     
Afb 210 Een van de twee bruggen in  het Park,  doelmat ig  en pretent ieloos  (foto MW nr.  223)  
Afb 211 De bank  in het Parkdeel ( fo to  MW nr. 271)  

 

3.2.9 Banken 

In het Park is het een beetje karig wat de banken betreft, er staan er maar twee; een bij de Middenlaan en een bij 

de lijnbaan ter hoogte van het eiland met de rug er naar toe, uitkijkend over de weilanden in het westen.  

 

3.3 Lijnbaan en baanhuis 

Het baanhuis en de lijnbaan begrenzen het Tuin- en Parkdeel van de Overtuin en worden daarom hier behandeld. 

 

Het baanhuis wordt ook via de Provincialeweg ontsloten. Onderaan het grastalud zien we een metalen poort hek 

met daarachter de ‘voortuin’. Het gebouw is na de periode Paulina Maria in andere handen overgegaan, wanneer 
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is onbekend. Aan noord- en zuidzijde staat een hek, verder wordt de begrenzing sinds begin 20e eeuw door een 

gemengde haag gevormd. Hierin bevindt zich nu aan de oostkant onder andere meidoorn, beuk en hazelaar en 

aan de zuidzijde ongeveer twintig jaar oude vlier en (veld)esdoorn. In de tuin van het baanhuis staan een linde en 

een eik, beide ongeveer vijfentwintig jaar oud (in 2019). De tuin zelf wordt nu weer als particuliere moestuin gebruikt.  

 

      
Afb 212 De ingang met poort  van het baanhuis aan de Provincialeweg (foto MW nr . 58)  

Afb 213 Hek,  heesters en met  k l imop begroeide bomen vormen de erfgrens ooste li jk  poort  (MW nr. 60)  

 

   
Afb 214 Een k ijk je in de ‘voortuin’  van het baanhuis aa n de Provinciale weg (foto MW nr.  59)  
Afb 215 De moestu in van het  baanhuis ( foto MW nr. 180)  

 

Tot na 1923 was er geen hek op de zuidelijke erfgrens en liep het grindpad van de lijnbaan/Notenlaan door tot de 

deuren van het baanhuis. Tegenwoordig buigt vanuit het zuiden gezien de Notenlaan voor het hek naar het 

Tuingedeelte van de Overtuin. Er bevindt zich nu gras tussen pad en hek. De relatie tussen Notenlaan en baanhuis 

is hiermee visueel onduidelijk geworden.  

 

     
Afb 216 Het  gebogen pad van l i jnbaan naar Over tu in  (foto MW nr.  182)  
Afb 217 De bocht in het  pad is  in de rechterhoek van de foto no g net  te z ien, Het hek markeert  de loop 

van de vroegere l i jnbaan naar de baanhuis -deuren(foto MW nr.  176)  

 



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   88 

De westzijde van de lijnbaan begint met een groepje knotessen en –elzen, oude referenties naar de lijnbaan-tijd. 

De oostzijde wordt ingeluid door een lijsterbes en laurierstruiken. Deze gaan door tot waar de noten beginnen. 

 

     

Afb 285 Ten westen van het hek staan geknotte essen en elzen (foto MW nr. 177) 

Afb 219 Een lijsterbes en laurierstruiken aan de oostzijde begeleiden de Notenlaan in (foto MW nr. 184) 

 

Net na de Tweede Wereldoorlog sneuvelden een deel van de bomen in de laan door een zware storm.32 Dit deel 

is vervangen door paardenkastanjes. Alleen in het noordelijk deel van de laan staan nog (of weer) notenbomen. 

Bijzonder is dat op de kop van de noordoostzijde van de laan als tweede boom een oude Amerikaanse eik staat, 

terwijl de andere allemaal notenbomen zijn. Zou deze boom in de tijd van Paulina Maria geplant zijn om vanuit het 

huis de zijkant van het zichtveld te omlijsten met deze boom met prachtige herfstkleuren? Dan zijn de noten er 

misschien omheen geplant.  

 

      
Afb 220 L inks  is  de Amerikaanse eik  te z ien,  verder  staan er  notenbomen.  Tussen laan en s loot s taan onder  

andere geknotte elzen en wi lgen ( fo to MW nr. 186)  
Afb 221 De Notenlaan vanaf de zuidkant  gezien met aan de westz i jde knotbomen langs de s loot (foto MW) 

 

Tussen de notenrij en de westelijke sloot bevinden zich geknotte bomen op stam, waaronder elzen en wilgen. Net 

zoals in de tijd van Paulina Maria is er nog gras aan weerszijden van het pad. Dit pad bestaat sinds de jaren 1980 

niet meer uit grind maar uit schelpen. 

Ter hoogte van de Kromme Vijver is een veldje met hooggeknotte essen en esdoorns, die verwijzen naar de tijd 

van de functionerende lijnbaan. Dit groepje loopt bijna door tot het noordelijke pad over de ‘beek’. Er is een kale 

ruimte in de oksel van dit pad en de Notenlaan. 

Ten zuiden van dit pad gaan de notenbomen over in paardenkastanjes. De paardenkastanjes hebben het helaas 

moeilijk en er is al uitval te constateren. 

Ook hier houdt men grasstroken aan weerszijden van de laan in stand. Tussen laan en ‘beek’ staan opgeschoten 

essen.  

 
32 Annemieke Jaakke, Inrichting en beheeradvies Haastrechtse Bos, 2006   
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Afb 222 De Notenlaan met de knotbomen en de opslag langs de westel i jke s loot  (foto MW nr . 202)  
Afb 223 U itz icht  tussen de opslag door  op de boerderi j ten westen van de Overtuin (foto MW nr.  203)  

 

     
Afb 224 Groepje knotbomen refererend naar de l i jnbaant i jd  ter hoogte van Kromme V ijver (f .  MW nr .199)  
Afb 225 Hetzel fde groepje bi j de hoek met het noordel i jke pad over de ‘beek ’ ( fo to  MW nr . 205)  

 

    

226 en 227 De kastanje laan in  zu ide li jke r icht ing met gras en doorgeschoten essen aan de oostz ijde (MW ) 

 

     
Afb 228 en 229 Kastanjelaan ter hoogte van het ei land ( foto MW nr.  271 en 274)  
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Afb 230 Huid ige s ituatie b ij  de l i jnbaan/Notenlaan (Tekening MW op kaar t uit  2006)  

 

3.4 Bos  

 

3.4.1 Paden  

 

Pad langs de westsloot naar Tiendweg  

We weten zeker dat de lijnbaan van het baanhuis tot de haakvormige sloot liep. Oude militaire kaarten doen 

vermoeden dat er ten zuiden van de haakvormige sloot mogelijk een pad of zelfs laan heeft gelopen, maar we 

weten niet of dit juist is. De kaarten dienden een ander doel dan de Overtuin accuraat in beeld brengen.  

 

Op de Militaire Topografische Kaarten van 1878, en zeker op die van 1898, is toch een pad te zien ten zuiden van 

de lijnbaan/Notenlaan. Dat dit doorloopt tot de Tiendeweg is niet aannemelijk, net zo min als de Middenlaan dat 

deed. Maar dat er eind 19e eeuw mogelijk een pad heeft gelopen ten zuiden van de lijnbaan, in ieder geval tot de 

westelijke punt van het zig-zagpad is zeer wel mogelijk. Dit zou namelijk tegelijkertijd de drie oude eiken verklaren 

die in het verlengde staan van de noten en kastanjes van de lijnbaan, tussen het huidige houtsnipperpad (dat weer 

in het verlengde van de lijnbaan zelf ligt) en de eerste zigzag. En zoals we weten werden eiken vaak gebruikt om 

een pad te begeleiden in de Overtuin. Bovendien komen er verder geen eiken voor in dit zuidelijke Bosdeel van de 

Overtuin. 
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Afb 231 Op di t Minuutplan uit  1828 is  geen pad ten zu iden van de l i jnbaan te ontdekken.  
Afb 232 De Topografische Mi lita ire Kaart  u it  1878 laat een geschemat iseerd doorgetrokken pad z ien  

Afb 233 Evenals de Top .Mi li ta ire Kaart  uit  1898 waarb ij  de verlenging zel fs  laanbomen li jk t  te hebben  

 

     
Afb 234 De dr ie  d ikke e iken (tussen andere bomen) langs  de westz i jde van het huidige houtsnipperpad 
(B) staan op een r i j en zouden mogel i jk  een pad aan het eind van de 19 e  eeuw hebben kunnen 
begeleiden, fo to r icht ing zuiden genomen ( fo to MW nr . 288)      

Afb 235 Dezelfde eiken r icht ing l i jnbaan naar het  noorde n gefotografeerd. Er staan ook dunnere bomen 
niet  in de r i j  ( foto MW nr.  296)  
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Afb 236 Paden, eiken en water lopen in  het  Bos (tekening MW op kaar t ui t 2006)  

 

Het pad met de eiken erlangs loopt evenwijdig aan de sloot en buigt in het noorden en zuiden naar het oostwaarts 

richting zigzagpad. Het pad is ruimtelijk dus duidelijk een verbinding tussen het zigzagpad. Het is smal en bestaat 

uit houtsnippers. Daar waar (B) op de zigzag uitkomt, waaiert het houtsnipdeel ook breed uit. Van hieruit voert een 

nog smaller, nu slingerend, houtsnippad (C) naar het pad dat langs de Tiendwegsloot loopt. 

 

     
Afb 237 Houtsn ipperpad B komt op z igzagpad A2 (voorgrond naar rechts  bu igend) ui t. H ier s taat  ook het 
en ige bankje in het  Bos (foto MW nr . 309)  

Afb 238 Het  s l ingerend houtsn ipperpad C in zuidel i jke r icht ing (foto MW nr. 311)  
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Hoe het vroegere verloop van dit pad ten noorden van de Tiendweg is geweest, is ook niet duidelijk. Wel is zeker 

dat hier geen verbindingspad en brug naar de Tiendweg was. Deze is pas gemaakt toen het bos ten zuiden van de 

Tiendweg begin jaren 1980 is aangelegd.  

Het hek uit 1992 is hetzelfde als het hek dat in het Tuindeel naast de parkeerplaats staat. Met eenzelfde hek wordt 

ook het Nieuwe Bos afgesloten.  

 

     
Afb 239 Pad D ten noorden van T iendweg, in  weste l i jk  r icht ing gezien (foto MW nr.  333)  

Afb 240 Pad D ten noorden van T iendweg, in  oostel i jke r ichting gez ien (foto MW nr.  334)  

 

     
Afb 241 Bocht ige loop van pad D van oos t naar wes t gezien, met het hek en wandelroutepaal (MW nr. 368)  
Afb 242 Pad, hek en brug naar de Tiendweg. Aan de overkant  is  rechts de brug naar het  n ieuwe Bos te z ien  

 

Zigzag-paden 

Het Bosdeel van de Overtuin wordt ontsloten door zigzagpaden (A), waarvan onzeker is of ze al uit de 18e eeuw 

stammen of uit de landschappelijke tijd. De paden sluiten aan op de Middenlaan en op het verlengde van de 

lijnbaan/Notenlaan. Tegenwoordig zijn ze niet zo recht meer. Er zijn geen oude foto’s van bekend. Hoe ze er vroeger 

dus hebben uitgezien, is onbekend.  

 

     
Afb 243 Plek waar houtsnipperpad B u itkomt op de z igzag A2 (een schelpenpad) ( fo to MW nr . 297)  

Afb 244 Een van de s lu ip-s leetpaadjes van houtsn ippers in  het  Bos (foto MW nr . 319)  
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De paden bestaan uit een dun schelpenlaagje, wat deze zigzag-paden duidelijk herkenbaar maakt van de westelijke 

houtsnipperpaden langs de sloot. 

Voorts komen in dit deel van de Overtuin ook sluip-sleetpaadjes tussen de beplanting voor. 

 

 
Afb 245 Noordeli jkste z igzagpad A3 waar  het  pad het s lootstelsel  kru is t . De kruis ing van pad A4 met de 
s loot is  daarachter te z ien (foto MW nr.  302)  

 

3.4.2 Water 

Om de nattigheid enigszins te verminderen heeft men eerst de westelijke sloot ten westen van het perceel van de 

Overtuin verbreed en in de 20e eeuw het rechthoekige slotenstelsel in het Bosdeel verder uitgegraven en 

verbreed.33 Het slotenstelsel heeft wel al meerdere eeuwen hetzelfde patroon. In de tweede helft van de 20e eeuw 

zijn er ook forse witte plastic duikers in gelegd, die gedeeltelijk boven het water uitkomen en zeer beeldbepalend 

zijn. 

 

     
Afb 246 Een recht deel van het  s lotens te lse l in  het  Bos ( foto MW nr.  323)  
Afb 247 Nu n iet meer  zo ’n recht deel  van het s lo tenstelse l ( fo to  MW nr . 324)  

 
33 Mondelinge mededeling tijdens de verhalenwandeling,  6 mei 2013 
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3.4.3 Ruimtelijk beeld en beplanting ‘Bos’ 

Het ruimtelijk beeld van het Bos stamt voor het overgrote deel nog uit de geometrische tijd toen het vermoedelijk 

een nat (hakhout)bos was dat in ieder geval diende om er geldelijk gewin uit te halen. Het was er over het algemeen 

dicht begroeid. Als men het bos voor hakhout gebruikte gaf het mogelijk van tijd tot tijd ook een meer open beeld. 

In ieder geval is het bos sinds de tijd na Paulina Maria vrij dicht begroeid gebleven, met veel oudere beplanting die 

zich opnieuw uitgezaaid heeft. In de oorlog zijn er veel bomen uitgehaald om als brandhout te gebruiken.34 

  

 
Afb 248 D icht bos  met hakhoutbeplanting en s lo ten (foto MW nr.336)  

 

Beplanting 

De eiken en kastanjes van het Park vindt men hier niet, maar wel veel elzen en esdoorn, ook essen, hulst en wat 

meidoorn. Bij de Tiendweg komt sleedoorn voor. Er groeien minder bijzondere wilde en stinzeplanten dan in het 

Park. Er zijn nog wat sneeuwklokjes, bosanemonen en voorjaarshelmbloemen aanwezig, mogelijk ook Italiaanse 

aronskelken. Ook zijn er varens en klimop te vinden. 

 

Wat bij de westelijke Bosrand langs de paden B en C het meest opvalt, zijn de knot-hakhoutbomen langs de sloot. 

In tegenstelling tot de knotbomen ter hoogte van de lijnbaan worden ze hier direct boven de grond afgeknot. Dit 

gebeurt iedere vier jaar, in delen, dus niet alles in één keer.35  

 

 
34 Mondelinge mededeling mevrouw Graveland, 24 september 2013 
35 Mondelinge mededeling Rudi Terlouw tijdens de verhalenwandeling, 6 mei 2013 
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Afb 249 Een deel van het  Bos, met  esdoorn,  es en ook hulst  (foto MW nr . 308)  
Afb 250 De e lzen die to t de grond toe worden afgezet langs de wes te li jke perceelsgrens bi j het Bos (MW)  

 

3.4.4 Uitzichten 

Wat in dit dichte Bosdeel van belang is, zijn de uitzichten. Deze waren vroeger meer prominent aanwezig dan nu. 

Behalve bij de westelijke bochten van het zigzagpad kan men nu ook vanuit de houtsnippaden B en D de polder 

inkijken. 

        
Afb 251 Zicht vanaf C op volkstuinenst rook met  sportvelden  en 252 z icht naar zw en T iendweg (fo to’sMW) 

     

De beplanting tussen de Tiendweg en pad D in het Bos is nu redelijk dicht gegroeid. In vroeger tijden had men hier 

open zicht op de polder.36 Nu ligt op die plek natuurlijk het nieuwe bos, maar toch … de Tiendweg met haar sloten 

en wilgen is ook een markant onderdeel van de begrenzing van de Overtuin. Bij de bocht In de westhoek hindert 

deze beplanting een pittoresk zicht op het typische polderlandschap van sloten, knotwilgen en hekjes.  

 

     
Afb 253 Pit toresk landschap met kno twi lgen,  hekjes en s loten in zuidwesthoek,  nu door  beplant ing niet  

vanaf  het  pad te z ien (foto MW nr.  13 van 12 september  2013)  
Afb 254 D ichtgegroeide p lek met  geblokkeerd voormalig ui tz icht bi j de zo .hoek ( fo to MW nr . 364)  

 
36 Mondelinge mededeling tijdens de verhalenwandeling, 6 mei 2013 
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Het zichtpunt bij de bocht met de Middenlaan is ook geheel dichtgegroeid. Bij de Middenlaan zelf zijn er nog wel 

doorzichten op woonwijken en het speelveld. Dit is weliswaar niet meer het onbekommerde landelijke zicht van 

vroeger, maar er is nog openheid aan deze oostzijde.  

 

3.4.5 Objecten 

In het Bosdeel zijn geen objecten aanwezig, behalve een paar aan de randen. Zo staat er aan de westzijde een 

bankje en aan de zuidkant van de Middenlaan, in de zichtas waar vroeger het beeld stond, bevindt zich nu een 

picknickbank met prullenbak. Verder luidt een draaihek, dezelfde overigens die in de Tuin bij de haag om de 

parkeerplaats staat, op het verbindingspad naar de Tiendweg symbolisch de Overtuin af. Na dit hek is er dan nog 

de brug over de sloot, maar deze is door het hek gevoelsmatig al niet meer onderdeel van de Overtuin.   

 

     
Afb 255 Bankje (nr .297),  p ickn ickbank met  pru llenbak (Nr . 363) en hek  met  brug en paalt je  (nr. 339)  

 

3.5 Middenlaan 

 

3.5.1 Structuur en beplanting 

De Middenlaan is in de oorlog gekapt om in brandhout te voorzien.37 Sindsdien is het nooit meer een echte laan 

geworden. De iepen zijn weg. Er bevinden zich nog wel (essen)bomen, en over kleine stukjes kan men met goede 

wil nog een stukje laan ervaren, maar over het geheel genomen is het effect verdwenen. Er staan aardig grote 

bruine esdoorns aan de oostzijde van de laan die opvallen tussen de andere beplanting. 

Aan de oever van de oostelijke sloot bevindt zich een hakhoutstrook, de westelijke zijde gaat over in de 

verschillende delen van Bos en Park. Ter hoogte van het Park staat een villa direct aan de oever van de sloot 

waardoor er een directe visuele relatie tussen villa en Overtuin is ontstaan.  

 

     
Afb 256 Zuide li jk  deel  Middenlaan b ij  Bos van zuid naar noord ( foto MW nr. 367)  
Afb 257 Middendeel Middenlaan bi j Park  van noord naar zuid gez ien (foto MW nr.  443)  

 

 
37 Mondelinge mededeling wandeling 6 mei 2013 
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Afb 258 Noordeli jk  deel  Middenlaan b i j Park van zu id naar noord r icht ing Tuin gezien (foto MW nr . 441)  
Afb 259 Noordeli jk  beëindig ing Middenlaan v lakbi j waar v roeger de gebogen brug was. Het  hu is B isdom 

van Vl iet is  te z ien achter het lavastenen perk  (fo to MW nr.  448)  

 

    
Afb 260 Oostz i jde van de Middenlaan met hakhoutstrook (fo to MW nr . 371)  
Afb 261 Vi l la aan oostz i jde van de Middenlaan ter hoogte van het Park (foto MW nr.  407)  

 

3.5.2 Uitzicht en objecten 

De rechtheid van de laan is wel nog goed te ervaren, met naar het noorden zicht op het huis Bisdom van Vliet. Het 

zuidwaartse zicht van weleer naar beeld en prieel, met daarachter licht en openheid naar de polder toe, is nu 

vervangen door een picknickbank in de donkerte van de beplanting. Deze beplanting onttrekt ook de Tiendweg aan 

het oog.  

Bij de plek waar vroeger het prieel stond, iets oostelijk van het beeld aan het eind van de zichtlijn, is tussen de 

opslag een grote stronk van een oude kastanje te vinden, die - zoals elders in de Overtuin voorkwam - het prieel 

markeerde. 

 

     
Afb 262 Aan het zuideinde van de Middenlaan  staat nu een p ickn ickbank met  pru llenbak.  Hier gezien 
vanaf  het  pad langs  de Tiendweg naar  het oosten k i jkend (foto MW nr.  363)  

Afb 263 D ichte beplanting aan e ind van de Middenlaan waar vroeger openheid was (foto MW nr . 369)  
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Afb 264 Ten oosten van de p ickn ickbank is  v lakbi j de s loot de st ronk van de kastanje te z ien die het  
prieel  markeerde (foto MW nr.  364)  Afb 265 De stronk  van dichtbi j ( fo to  MW nr. 365)  

 

Op twee plekken is de Middenlaan en daarmee de Overtuin met de wijk Agterpoort verbonden, ter hoogte van de 

oost-west lopende sloot in het Bosdeel en tegenover het eiland. De zuidelijkste brug verbindt de Overtuin met de 

kinderspeelplek. Robuuste houten fietsdoorgang-beveiligingshekken geven prominent de plekken van de bruggen 

aan. 

 

     
Afb 266 De robuuste f ietsbeveil ig ingen z i jn  a l van ver re op de Middenlaan te ervaren.  Hier  de zuidel i jke 
verb ind ingsplek tussen Overtuin  en Agterpoort (foto MW nr.  379)  

Afb 267 Fietsbevei l ig ing met  noordeli jke brug naar  de woonwi jk  aan de oostkant van de s loot  ( MW nr.404)  

 

In de buurt van de noordelijke brug naar wijk Agterpolder stond vanaf de tijd van Paulina Maria het rustiek prieel in 

Zuid-Duitse stijl. Het prieel bevond zich in de hakhoutrand en was in oostelijke richting naar de weide achter 

Paulina’s Hoeve gericht, met uitzicht op het polderlandschap. Wanneer het prieel is verdwenen, is onbekend. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Afb 268 Het  priee l in de 
ooste li jke bosrand van de 
Middenlaan. Hier z ijn de hoge 

iepen d ie  de laan vormen goed 
te z ien,  evenals de 
hakhout rand ten oos ten ervan. 

Op de achtergrond van de foto 
is  Paulina’s Hoeve te z ien en 
rechts de beplanting langs de 

Liezeweg (col lectie Jan 
Holwerda) [Nb: de tekst  op de 
kaar t is  in spiegelschr if t 

gedrukt]  
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3.6 Directe omgeving van de Overtuin  

 

In het navolgende worden enkele ontwikkelingen van de gronden rondom de Overtuin belicht. 

 

Van oudsher vormde de Hoogstraat de noordgrens van de Overtuin. Met de aanleg van de Provincialeweg in 1938-

1940 ging een deel van de noordzijde van de Overtuin verloren.  

Circa 1933 verrijzen meerdere nieuwe huizen op het zuidelijke deel van de gronden tussen de Liezeweg en de 

Breedeweg. Rond 1936 volgen enkele woningen aan de westzijde van het zuidelijke deel van de Liezeweg. De 

aanleg van de al genoemde Provincialeweg doorsnijdt ook de gronden oostelijk van de Liezeweg; zoals de 

voormalige lustplaats van de familie Dupper die vanaf 1901 in bezit is van Bisdom van Vliet. Hier volgt na 1940 

enige woningbouw. Na 1960 verrijst vervolgens een compleet nieuwe woonwijk tussen de Overtuin en de 

Liezeweg/Zwarteweg: de wijk Agterpoort. Ten zuiden daarvan komt na 1981 de wijk Bergvliet tot ontwikkeling. 

In 1989 wordt het nieuwe verzorgingstehuis De Liezeborgh gebouwd en in het jaar erop breekt men Paulina's 

Hoeve af en wordt op deze locatie een parkeerplaats aangelegd. 

 

      
Afb 269 U itsnede Topograf ische Kaar t (1936),  s ituat ie  voor aanleg van de Provinciale weg.   

Afb 270 U itsnede Topograf ische Kaar t (1959),  met Prov incia le  weg,  weg door en huizen in voormal ige 
tu inen ten oos ten van de L iezeweg en wi jk  Agterpoor t in  aanbouw.  
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Afb 271 U itsnede Topograf ische Kaar t (1981),  met voltoo ide w ijk  Agterpoor t en een groene buffer tussen 

de Over tu in en de ten oosten l iggende w ijken en woningen.  
Afb 272 U itsnede Topograf ische Kaar t (1989),  met het nieuwe bos en het  eers te deel van de wi jk  
Bergvl ie t.  Ten westen van de Over tu in en de Boezem l iggen nu sportvelden en moes tu inen.  

 

De bebouwing van de wijk Agterpoort is steeds meer van het vroegere weiland gaan innemen en nu is alleen nog 

in het zuidelijk deel een open buffer dat als speelveld in gebruik is. Op de kaart hieronder is te zien dat nieuwe 

bebouwing van Agterpoort tegenwoordig gedeeltelijk tot de sloot reikt.  

 

 
Afb 273 Situering van de verschil lende functies rondom de Overtuin  
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Afb 274 De open groene buffer  oostel i jk  van de Over tuin.  Op de achtergrond en rechts s taan de woningen 

van Agterpoort . De groene buffer  refereer t nog naar het wei land van weleer en wordt nu  als speelve ld 
gebruik t, met  een k inderspeelp laats direct  ten zu iden en westen van de woningen. L inks de beplant ing ten 
oosten van de Middenlaan (foto MW nr.358)  

Afb 275 De Tiendweg r ichting oos t met l i nks de beplanting van de Overtu in  en rechts  het nieuwe bos ( foto 
MW)  

 

De Tiendweg is een smalle polderdijk, gedeeltelijk beplant met knotwilgen en sloten aan beide zijden. 

Ten zuiden van de Korte Tiendweg start in 1987 de aanleg van het nieuwe bos, in het verlengde van de Overtuin. 

Ten oosten van het nieuwe bos ligt de wijk Bergvliet met een weiland als groene open buffer tussen bos en 

woonwijk. De gronden ten westen van het nieuwe bos blijven open weiland met onbekommerde vergezichten de 

polder in.  

 

     
Afb 276 Het  n ieuwe bos met s lo tenstelsel  en wi tte bu izen (foto MW nr.  351)  
Afb 277 Een ‘natuur li jker ’ gedeelte van het nieuwe bos ( foto MW nr.  354)  

 

     
Afb 278 De Tiendweg in  ooste li jke r icht ing met  l inks nog net de brug van de Over tu in ( fo to MW nr . 342)  

Afb 279 De Tiendweg r ichting westen met l inks het open polder landschap (foto MW nr . 346)  
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Afb 280 Open weiland ten oosten van het  n ieuwe bos met  de w ijk  Bergv liet  op de achtergrond (foto MW 
nr.  355)  

 

Westelijk van de Overtuin liggen langgerekte percelen weiland en de Boezem van Bergambacht. Ten westen 

hiervan komt in de jaren '80 van de vorige eeuw Sportpark Wilgenoord tot stand. Eerst de voetbalvelden in het 

noordelijke deel, vervolgens tennisvelden ten zuiden hiervan. Oostelijk van deze velden zijn in de strook tussen de 

boezem en de sportvelden moestuinen gesitueerd. 

Als slot het huis Beukzicht (Hoogstraat 125) en directe omgeving. Tot 1859 stond op deze plek de run- en 

korenmolen De Moor. Na een brand in 1856 koopt Marcellus Bisdom van Vliet deze molen, met schuur en erf en 

het er westelijk van gelegen huis. In 1880 wordt het huidige huis gebouwd, in opdracht van de heer C. Muller. 

Vervolgens wordt het pand een notarishuis tot de boerenleenbank het in 1960 koopt en verbouwt tot een 

bankkantoor. De voorgevel wordt later omwille van de Provincialeweg teruggezet. In 1974 verhuist de bank en komt 

het huis opnieuw in particuliere handen. 

 

     
Afb 281 Het  wei land ten w . van de Overtu in . De lichtmasten van de spor tve lden z i jn  dunne stipjes in  de 
lucht.  Ervoor de gebouwtjes van de volkstuinen. In  het  midden van de fo to stuit  het bl ik  op de boerderi j .   
Afb 282 Een bl ik  vanaf  de Provincialeweg naar het zuiden r ichting T iendweg met de boerderi j rechts en 

de beplanting van de tu in van Beukzicht l inks ( fo to MW  nr. 344 en 480)  

 

     
Afb 283 De west rand van de Overtuin , een boomr ijk  contrast in  het  typische open weidelandschap (MW)  
Afb 284 De oostz i jde van de Over tu in, een bomenwand naast  het open speelveld (foto MW nr.  359)    
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4 Wat bestaat er nog uit de verschillende periodes in 2013 
 

4.1 Middeleeuwen 

 

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. 

 

4.2 Geometrische tijd 

 

De lijnbaan en de Middenlaan zijn dé structuurdragers uit de geometrische tijd. Maar ook de aanzet van de Vijver 

en de Kromme Sloot die in de 18e eeuw geometrisch van vorm waren. De haakvormige sloot is weliswaar veranderd 

in een landschappelijk vorm, maar stamt ook uit deze tijd.  

De zichtlijnen van het huis door de Middenlaan naar het beeld en de open polder aan het eind is bewust 

geïntroduceerd. Ook de visuele relatie van baanhuis en lijnbaan is in de huidige tijd van dichtbij nog net te ervaren. 

En dan zijn er de beelden van Hercules en Neptunus die alle wervelingen van de tijd tot nu toe doorstaan hebben, 

al zijn ze beide verplaatst van hun oorspronkelijke locatie tegenover elkaar aan weerszijden van de Vijver. 

Vanaf begin 18e eeuw is er een afscheiding aan de noordzijde van de Overtuin geweest. Oorspronkelijk was er een 

muur, later deels een hek dat weer later is verplaatst, maar een afscheiding is er nog altijd. 

 

Beplanting is natuurlijk een heikel punt als het om tijdsperiodes gaat. Toch kunnen we concluderen dat de 

aanwezigheid van knotbomen aan weerszijden van de lijnbaan hun achtergrond in de 18e hebben. Dat geldt ook 

voor het (hakhout)bos dat nu nog aangetroffen wordt in het Bosdeel en de hakhoutwallen aan de rand van de 

Middenlaan en langs de westelijke sloot. Mogelijk stonden er ook al knotbomen in het noordelijk deel langs de 

westelijke sloot. De aanwezigheid van rozen kunnen we alleen maar vermoeden als we de invulling van de 

geometrische perken uit 1806 interpreteren, maar we kunnen toch wel uitspreken dat het voorkomen van rozen in 

de Overtuin een 18e eeuwse oorsprong heeft. Hetzelfde kan natuurlijk gezegd worden van de bruine beuken. 

 

4.3 Landschappelijke en gardeneske tijd 

 

De essentie van het padenpatroon van Tuin, Park, maar vermoedelijk ook van het Bos, is in de landschappelijke 

periode aangelegd. Door de verbreding van de Provincialeweg is hier aan de noordzijde wel wat veranderd, evenals 

bij de Liezeborgh en de parkeerplaats. Het hek, waarvan een deel nog uit de 17e eeuw stamt, op de bakstenen 

muur is in 1938-1940 verplaatst. 

De natuurlijke vormen van Vijver, Kromme Sloot, beek en later de slinger om het eiland vinden hun oorsprong in 

de 19e eeuw. Ze vormen samen met de lanen en paden nog steeds de hoofdstructuur van de Overtuin. 

Ten westen van de Vijver en op twee plekken bij de beek liggen de bruggen nog op dezelfde plek. 

 

Uiteraard zijn er de vele gardeneske objecten geweest. Allereerst natuurlijk de ruïne van grot en prieel op het eiland, 

samen met de tafelpoot. In het Tuindeel vinden we de lavastenen bloembak nog terug, weliswaar verzakt en niet 

meer gaaf, en de sokkel in het midden van het grasveld waar nu een zonnewijzer op bevestigd is. De 

grafmonumenten in het Park, alhoewel gerestaureerd, zijn beter bewaard gebleven.  

Wat we nu ook nog terugvinden zijn de heuvel waar het grafmonument van Paulina Maria en haar echtgenoot op 

staat en de heuvel ten zuiden van de Vijver waar in de hoogtijdagen waarschijnlijk een prieel zal hebben gestaan. 

Alle priëlen zijn verdwenen, gebleven zijn de bomen die samen met de priëlen een ensemble hebben gevormd. Bij 

het eind van de Middenlaan zien we alleen nog een stronk. 

 

De lijnbaan met rijen essen is in de landschapstijd een walnotenlaan geworden. De bomen die er nu staan zijn 

latere exemplaren van nu ongeveer 70 jaar oud. Alleen aan het noordelijk gedeelte van de laan staan nog walnoten 
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(en een Amerikaanse eik), het zuidelijker deel van de laan is beplant met paardenkastanjes. Aan weerszijden van 

het pad komen grasstroken voor. Bij de Middenlaan is alleen nog een suggestie van een laan te ervaren. 

In de Tuin bevindt zich een diversiteit aan solitaire bomen. Het was typerend voor de tijd om een rijke variatie aan 

bomen en planten te verzamelen. De zuilvormige taxus, bonte esdoorn en enkele eiken stammen nog uit deze 

periode.  

De grote bomen in het Park, waaronder de eiken die (vroegere) paden of waterlopen begeleiden, waren uit 

landschappelijk oogpunt geplant. Onder andere meidoorn, hulst, en hazelaar vormden bewust geplante 

heestergroepen die zichtlijnen begeleiden en voor verrassingen zorgden wat zich erachter zou openbaren. 

De treurbeuk pronkt nog op het eiland en een paardenkastanje is aan haar laatste jaren bezig. Er waren enkele 

rododendrons in de hoogtijdagen van het eiland, in 2013 zijn er vijf opnieuw geplant.  

 

Van de rijkdom aan beplanting in de Tuin is alleen nog het gebruik van rozen overgebleven, echter niet op dezelfde 

plek. Ook het gebruik van perken stamt uit de gardeneske periode. Deze zijn nu minder in aantal en anders van 

vorm. Door de verdichting is het aantal stinzeplanten in Park en Bos verminderd. 

 

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. 

 

4.4 Moderne tijd na 1923 

 

Alles wat in het vorige hoofdstuk genoemd is, en nieuwer is dan de hiervoor genoemde geometrische en 

landschappelijke elementen, behoort uiteraard tot de moderne tijd. 

Hier worden enkele belangrijke elementen uitgelicht. 

 

De gingko, atlasceder, metasequoia’s, Koningin Beatrix-eik, Amalialinde en de vervangende bruine beuk zijn 

prominente bomen in de Tuin geworden. Siergras, plantsoenachtige beplanting, hortensia’s en lavendel hebben de 

bonte eenjarigen en rijke vaste planten vervangen. Er is veel verdwenen maar de vijf jardinières zijn gekomen. Dit 

geldt ook voor de parkeerplaats met omsluitende beukenhaag, de Liezeborgh en het hek aan de zuidgrens van het 

baanhuis.  

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 duikers zijn typerende elementen van de tweede helft van de 20e eeuw. De 

lage metalen hekjes en poorten bij de Liezeborgh en de Tiendweg mogen in dit kader ook niet onvermeld blijven, 

evenals de robuuste houten bruggen naar de wijk Agterpoort en het nieuwe bos. 

 

Paden hebben een ander materiaal gekregen. Het grind is vervangen en nu zijn alle oude paden bedekt met 

schelpen, al of niet aangewalst. Nieuwe paden zijn van houtsnippers. 
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4.5 Schets bestaande situatie 2013 

 

 

Afb 285 Bestaande s i tuat ie Overtuin in 2013 (kaar t Monique Wolak)   
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5 Veranderingen 2014 tot 2019  
 

5.1 Inleiding 

Begin januari 2014 was het Masterplan af. Dit plan was het resultaat van een goede samenwerking tussen 

gemeente, werkgroep Overtuin Bisdom van Vliet en bevolking en genoot de goedkeuring van deze partijen.  

Het Masterplan zou gevolgd worden door een uitwerking in ontwerp, beplantingsplan, details en uitvoerings-

voorbereiding, waarna de daadwerkelijke uitvoering zou kunnen starten. Deze uitwerking heeft niet plaatsgevonden 

en men is zonder aan het werk gegaan. Door het ontbreken van de uitwerking zijn de veranderingen van de laatste 

jaren niet altijd ten gunste geweest van de doelstellingen om de Overtuin, dat een rijksmonumenten status heeft, 

weer terug te brengen naar de glorie van weleer en het gedachtegoed van Paulina Maria Bisdom van Vliet.   

Nu in 2019 is er een nieuwe start gemaakt. De gemeente en inmiddels de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet heeft 

samen met de Stichting Paulina Bisdom van Vliet (het huis, nu museum) de intentie uitgesproken dat het eigendom 

van de Overtuin overgedragen wordt aan de beide Stichtingen, waardoor tuin en huis weer bij elkaar gevoegd 

worden. Voor de Overtuin zelf worden nu de uitwerkingsplannen gemaakt waarnaar de uitvoerings-werkzaamheden 

zich zullen richten. 

 

Voor een goede aansluiting van het Masterplan met deze nieuwe uitwerkingen is het noodzakelijk ook de 

veranderingen van de afgelopen jaren in beeld te brengen, omdat deze immers meegenomen moeten worden met 

de voor te stellen werkzaamheden.  

De veranderingen hebben ook consequenties voor de lijst van knelpunten en de waardering die in 2013 opgesteld 

zijn, vandaar dat ze op deze plek behandeld worden. 

 

5.2 Veranderingen  

 

Hoofdstructuur  

Door de kap van veel oude bomen in de afgelopen vijf jaar is vooral het Park-en het Bosdeel erg open is geworden.  

De walnoten/kastanjelaan is ook uitgedund: een deel van de kastanjes is uitgevallen en een meerdere kastanjes 

die in slechte staat verkeren zijn fors gekandelaberd. 

 

     
Afb 286 en 287 Kap aanz ienl i jk  aantal  grote bomen 
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Afb 288 Openheid door  kap  

Afb 289 Gekandelaberde kastanjes  

 

De hakhoutwal langs de oostrand is teruggezet en het lijkt erop dat een deel moet worden aangevuld. Het laaneffect 

van de Middenlaan is verminderd door de aanplant van heesters en bomen, zoals hulst en berken in 

wildververband, in de strook tussen houtwal en laan.  Enkele bomen aan de noordzijde van de laan zijn gekapt. 

 

      
Afb 290 en 291 Onder  meer  de aangeplante berken en hulst bi j de Middenlaan en de ooste li jke s loot  

 

Bomen  

In de Tuin zijn monumentale bomen gekapt, zoals de Amerikaanse eik op het heuveltje die onderdeel van het 

origineel ensemble van  Louis Copijn was, een monumentale Amerikaanse eik in de noordzijde van de Notenlaan 

alsook de twee eiken in de noordwesthoek en een eik ten oosten van de Vijver. 

 

 
Afb 292 Drie in  p laats van v ier  oude bomen van het ensemble van Louis Copi jn op het  heuvelt je  
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In het Park-deel zijn veel grote bomen gekapt, ook een deel van de eiken die het gebogen pad begeleiden. 

Onlangs is in het Bos een groot deel van de grote bomen verwijderd, vooral langs de belangrijke originele waterloop-

structuur, die door deze bomen juist versterkt werd.  Dunne, schriele bomen met kale stam en alleen een korte 

kroon aan de bovenkant hebben hier nu de overhand. 

 

       
Afb 293 en 294 Kap grote bomen,  dunne bl i jven over  

 

Beplanting 

De taxus die monumentaal was en tot de grond reikte is door drastische snoei een groot deel van haar onderste 

takken kwijt.  

Een deel van de gemengde haag bestaande uit meidoorn, beuk, hazelaar, vlier en (veld)esdoorn langs de 

baanhuistuin is verwijderd.  

Er zijn in de noordwesthoek van de Tuin ten oosten van het baanhuis veel rododendrons en krentenboompjes 

geplant en de noordoosthoek is een plek voor een deel van een hamamelis-collectie geworden, die hier in de 

Overtuin is ondergebracht. Andere exemplaren van deze collectie zijn in clusters in het Park geplant. Ten zuiden 

van het baanhuis zijn krentenbomen gekomen.  

Nieuwe bloemperken zijn verrezen, echter niet op plekken waar ze historisch gesitueerd waren. Planten, 

bloembollen en wilde graslandbloemen hebben hun intrede gedaan en er zijn stinzeplanten geplant. Rond de vijver 

en op plekken langs de andere waterlopen zijn groepjes planten geplant, waaronder Gunnera.  

 

       
Afb 295 en 296 Drast isch gesnoeide oude taxus  
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Afb 279 en 280 Aanplant van krentenboompjes  en rododendrons ( l inks) en st inzeplanten met  b loemr ijke  

graslandplanten in de Tuin  

 

Paden 

Er zijn enkele nieuwe paden gemaakt in het Parkdeel, waarvan de loop niet vloeiend en harmonisch maar vaak 

hoekig  is en van wisselende breedte. Ze vallen ook deels niet samen met de originele padenloop. Het oostelijke 

pad in het Tuin-deel is naar het westen opgeschoven (zie verder hoofdstuk 7 ‘Parkeerplaats’). 

Bestaande en nieuwe paden in Park en Bos zijn met verschillende kleuren materiaal afgedekt. De kleuren ogen 

somber en het is onduidelijk waarom de ene kleur ophoudt en de andere begint.  

Een deel van de paden in Tuin en Park zijn gedeeltelijk door betonklinkers begrensd. De achterliggende gedachte 

is niet duidelijk en ook niet waarom op de ene plek wel en op andere niet en waarom het plots ophoudt.  

Het plekje van het vroegere theehuis-prieel wordt nu aangegeven met steigerbuizen op een oneffen ondergrond. 

de plek en de aansluitende paden zijn niet harmonisch ontworpen. 

 

       
Afb 281-284 Paden, materia len,  k leuren,  opslu it ingen   

      

 

Graven 

Bij de graven is het een en ander veranderd. De paden zijn opnieuw afgestrooid met verschillende donkere kleuren, 

er is een soort ‘pleintje ‘ontstaan waar ze samenkomen en er is een bank neergezet op een uitbreiding van het pad.    
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Afb 285,  286 en onder  287 en 288 Si tuat ie  b i j de graven  

 

Rondom het praalgraf zijn betonklinkers verschenen die scheef liggen en op de hoeken van het graf bevinden zich 

plekken met grind .De pilaren zijn weer opnieuw opvallend rood geschilderd. Het hondengraf is omgeven door wit 

grind (evenals het hoofdgraf trouwens), een nieuw fors hek en een donkere nieuwe omsluitende beplanting van 

rododendrons, terwijl het graf zelf erg is opgepoetst. De hazelaar die met het graf harmonieerde is weggehaald. 

 

      

 

Straatmeubilair 

Er zijn veel banken bijgekomen met een opvallende rode kleur,  plaquettes en het familiewapen Bisdom van Vliet. 

Ook de prullenbakken zijn voorzien van een royale uitvoering van dit wapen. Daarnaast zijn er forse 

informatieborden op prominente plekken verschenen en vele verbods- en waarschuwingsborden. 

 

      
Afb 289 en 290 Enkele van de vele borden  

Afb 291 Rode bank met afgehaalde p laquette en gemeentewapen  
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Afb 292 en 293 Borden, prul lenbakken  en bank  

 

Andere toevoegingen 

Ten zuiden van de Liezeborgh is een plek gecreëerd met een schuur, omgeven door een functioneel Heras-achtig 

hekwerk waarachter hout en ander materiaal opgeslagen wordt. Het is te bereiken via een pad met halfverharding 

dat door betontegels is afgezet. Het geheel gaat voor de poort over in een stuk met stoeptegels. Iets verderop in 

de Middenlaan is een composthoop gesitueerd. Dit alles gaat gepaard met grote roodomrande borden.  

Aan de zuidgrens van de Overtuin is het zicht op de Tiendweg en het bos aan de overkant belemmerd door grote 

takkenwallen, waarvan de reden onbekend is.  

 

      
Afb 294 en 295 Pad naar  werkplaats ten zu iden van L iezeborgh en deta il van werkplaats  

 

      
Afb 296 en 297 Composthoop in l i jn  van bomen op de Middenlaan en houtwal aan zu idrand  

 

Eiland 

De rododendrons aan de zuidkant van het eiland zijn weggehaald. Er is drastisch ‘opgeruimd’: varens, fluitekruid 

en dovenetel zijn verdwenen. Er is gras ingezaaid en er zijn bollen geplant, zodat het eiland zijn vroegere mystiek 
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verloren heeft en net als de rest van het park een make-over met gras heeft gekregen. Alleen de ruïne van de grot 

en de treurbeuk houden stand. 

 

  
Afb 298 het kale ‘opgeru imde’ ei land  

 

Ingang Liezeborgh 

De ingang bij de Liezeborgh is iets veranderd. Er zijn banken bij gekomen, een plek om fietsen te parkeren, borden, 

Amsterdamse paaltjes, kettingen en opsluitingen. De zeshoekige betontegels hebben plaatsgemaakt voor waaltjes 

en stoeptegels. 

 

     

      
Afb 299-302 Si tuat ie bi j de gecombineerde ingang van de L iezeborgh en de Overtu in   
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5.3 Kaart situatie 2019 

 

 
Afb 303 Situat ie  in voorjaar 2019 (Kaar t Luc van Dam)   
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6 Knelpunten           
 

6.1 Hoofdstructuur perceel                                                             

 

Kenmerkend voor de percelen in deze veenpolder is dat ze alle geïsoleerd van elkaar zijn, aan drie kanten door 

sloten omgeven en aan een smalle zijde verbonden met een weg of dorp. Deze geïsoleerdheid is bij de Overtuin 

door de twee bruggen naar Agterpoort en de brug naar de Tiendweg verbroken. 

Er bestaat nu onduidelijkheid tot waar de lijnbaan eigenlijk liep. Het zuidelijk eindpunt is diffuus en niet meer te 

ervaren. De relatie met het baanhuis is door hek, dichte haag en afgebogen pad niet meer duidelijk en het feit dat 

er noten én kastanjebomen staan, maakt de situatie er ook niet duidelijker op. 

De Middenlaan is geen echte laan meer, de bomen aan weerszijden van het pad vormen geen duidelijke rijen en 

bestaan uit meerdere soorten. Zuidelijk eindigt de Middenlaan nu op een picknickbank, noordelijk stopt hij gewoon 

en gaat over in gras. De plantsoenstrook langs de Liezeborgh verhoogt de onduidelijkheid omdat deze verder 

doorgaat dan de ‘laan’. Dit alles geeft ook onduidelijkheid over de grens tussen Tuin en Park. 

 

Recente periode 

De houtwal langs de oostelijke sloot is afgezet, waarbij het er ook op lijkt dat er gaten tussen zijn gevallen. De 

picknickbank aan het eind van de vista van de Middenlaan heeft plaatsgemaakt voor een rode bank die al van ver 

de aandacht trekt. Daarachter   bevindt zich een takkenwal die niet past bij de allure die de Overtuin uit zou moeten 

stralen. Ditzelfde geldt voor de composthoop in de lijn van de laan en de werkplaats met haar hek en toegang die 

naast de laan ingericht is.  

 

6.2 Relatie huis Bisdom van Vliet en haar Overtuin                             

 

De Overtuin zou er niet zijn zonder het huis Bisdom van Vliet. Huis en tuin zijn Rijksmonument geworden, maar de 

onlosmakelijke relatie tussen beide is tegenwoordig niet meer zo goed af te lezen. Door de aanleg van de 

Provincialeweg, de verplaatsing van het hek - niet alleen naar het zuiden maar ook wat meer naar het oosten - én 

de barrière die de huidige inrichting van huisgevel tot hek met zich meebrengt, is de relatie tussen huis en Overtuin 

verstoord. 

Er is geen directe verbinding tussen het museum en de Overtuin. De poorten liggen weliswaar tegenover het 

hoofdhuis, maar men moet eerst naar het westen lopen, oversteken en dan weer naar het oosten naar de poorten. 

Men kort af door rechtdoor door de haag te gaan, getuige de gaten in de haag. Dit leidt tot een diffuse en onduidelijke 

verkeerssituatie.  

Op het talud is de trappartij met paden die naar de poorten in het hek leiden niet in lijn met de allure van het hek. 

Alle wandelrouteverduidelijkingen bij het hek zijn storend. 

 

Recente periode 

De wandelroute-paaltjes zijn inmiddels verdwenen. 

 

6.3 Tuin                                                                                            

 

6.3.1 Randen 

Door de komst van de parkeerplaats met de beukenhaag eromheen en de keuze om de ingang naar de Overtuin 

bij de Liezeborgh te maken, is de functionele en visuele relatie die er altijd was tussen de plek van de boerderij en 

het noordoostelijk deel van de Tuin verdwenen. Ook de directe relatie tussen het dorp en de Overtuin is door het 

gebrek aan een toegang aan de noordoostkant verminderd. 

De hekken en poorten om fietsers te weren bij de ingangen vanaf het pleintje bij de Liezeborgh, dragen niet bij tot 

een prettige ingang van een rijksmonumentaal park.  
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Bij de Liezeborgh zelf zorgen de metalen hekken rondom de noordwesthoek voor een scheiding van Overtuin en 

gebouw, terwijl de geringe breedte van de ruimte tussen gebouw en hek een opgesloten sfeer bewerkstelligen. De 

Liezeborgh grenst direct aan de Tuin en domineert daardoor het ruimtelijk beeld in deze hoek.  

De catalpa op het pleintje heeft nu bestrating tot ongeveer bij de stam, wat niet goed is voor de boom zelf en er ook 

beknepen uitziet. De zeshoekige betonnen tegels stralen een ander karakter uit dan men bij een ingang van een 

park van allure zou verwachten.  

Er staat veel beplanting dicht op elkaar aan de westrand bij het baanhuis, vooral veel te veel bomen. De linde, die 

al aardig op leeftijd is, en de twee grotere eiken komen in de verdrukking, evenals de gemengde haag langs het 

hek van het baanhuis. 

De beplantingsstrook die de westrand van de Tuin omsluit tussen het pad naar de Notenlaan en de aftakking naar 

de Kromme Vijver is ook erg dicht en breed.  

 

Recente periode 

Bij de Liezeborg hebben weliswaar veranderingen plaatsgevonden, maar de essentie van de knelpunten daar is 

nog hetzelfde. Kettingen en Amsterdammertjes lossen het probleem niet op en door de officiële nieuwe 

fietsparkeerplaats direct naast de ingang van de Overtuin komt er een nieuw knelpunt bij. 

In de noordwesthoek zijn te veel bomen weggehaald, ook de twee monumentale eiken. De noordwest hoek is nu 

dicht beplant met veel rododendrons en krentenboompjes. 

 

6.3.2 Beplanting 

De els die in het midden van de noordoever bij de Vijver staat, past niet bij de gardeneske sfeer van de Tuin. 

Bovendien verhindert haar massiviteit op veel plaatsen aan de zuidzijde van de Tuin het uitzicht op het Huis Bisdom 

van Vliet. Wel geeft deze els een mooie omlijsting van de zichtlijn vanuit het noorden van de Middenlaan over de 

Vijver op het huis, maar dit effect wordt ook bereikt door de paardenkastanje die er nu achter verscholen staat. 

Voor de toekomst staat de nieuwe bruine beuk te dicht bij de zuilvormige taxus.  

De gardeneske stijl kent veel variatie in bomen, heesters en planten in een bepaalde ruimte. Gedeeltelijk is dat in 

de Tuin met de bomen nog het geval. De vele metasequioa’s in de noordoosthoek zijn met deze variatie echter in 

disharmonie. 

De takken van de atlasceder reiken ongeveer tot de grond en belemmeren het zicht te veel. 

Het plantsoensortiment bij de haag en de Liezeborgh past niet bij de stijl die de Tuin uitstraalde (en nog uitstraalt) 

en werkt daardoor vervreemdend. 

Dit is ook het geval met het siergras, dat bovendien op een erg dominante plaats staat. 

Er is een versobering opgetreden in het aantal plantensoorten dat teruggebracht is tot lavendel en een enkele 

rozensoort per perk.  

De Vijverrand is nu deels begroeid met diverse soorten waterplanten en zeer groot wordende Gunnera. 

 

Recente periode 

De els is inmiddels weggehaald, de vijver zelf lijkt grotendeels ontdaan van planten. De toverhazelaars, 

rododendrons en krentenboompjes die in groten getale in de Tuin zijn aangeplant detoneren met de sfeer die de 

beplanting van de Overtuin uit zou moeten stralen. De vaste planten, bloembollen en wilde graslandbloemen in de 

Tuin passen gedeeltelijk niet in de sfeer van de Overtuin van weleer. 

Meer nog dan dit is het kappen van grote bomen zoals de twee eiken in de noordwesthoek, een van de eiken ten 

oosten van de Vijver en de historisch zeer waardevolle Amerikaanse eik op het heuveltje kwalijk voor de uitstraling 

en het karakter van de Overtuin. Ook de monumentale Amerikaanse eik in de Notenlaan is gekapt. Het misvormen 

van de historisch belangwekkende taxus is ook zeer te betreuren. 

 

6.3.3 Perken 

De huidige perken met hun smalle vormen die nu steeds alleen de paden begeleiden, zijn karig in vergelijking met 

de maat van de Tuin. 

Het hek met haar poorten en trappen stralen een symmetrie uit die vroeger beantwoord werd in een smalle 

beplantingsstrook tussen en aan weerszijden van de trappen. Dit evenwicht is nu zoek. Er is natuurlijk een deel van 
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de noordkant afgehaald bij de aanleg van de Provincialeweg, waarbij meer van de oostelijke dan van de westelijke 

kant. Ook het voorkomen van een gedeelte gras, een stuk lavendel en verbreding van het pad doet geen goed aan 

het evenwicht. 

Alleen bij het hek was een rand met bloemen, verder waren er de uitbundige perken in het gras. De 

plantsoenheesterranden, die voor de haag en de Liezeborgh staan, kloppen behalve het sortiment zelf ook daarom 

niet in Overtuin. 

 

Recente periode  

Er zijn weliswaar perken bijgekomen, maar deze zijn ook smal en begeleiden de paden. Hun vormgeving is niet in 

de sfeer van de vroegere uitbundige ronde en ovale perken in het gras. Alleen de noordwesthoek heeft een grotere 

plek met wilde graslandbloemen. Deze plek is echter diffuus en het sortiment van gras en wilde bloemen past niet 

bij het karakter van de Overtuin  Het planten van bomen en heesters in de noordwest en noordoost hoek van de 

Tuin verdicht deze plekken waar juist openheid wordt voorgestaan.  

 

6.3.4 Paden en Water 

Schelpen als afdekmateriaal voor de paden is in deze veenpolder ver van de zee wel een vreemde keuze. Zeker 

als het vroeger zand met grind-paden waren. Anderzijds is het niet handig met een rolstoel of kinderwagen over 

grind te rijden. 

De beschoeiing maakt de vloeiende lijnen van de waterranden hoekig en houterig. Gras en water gaan niet meer 

mooi in elkaar over. 

Het oostelijke ingekorte eindpunt van de Kromme Vijver klopt ontwerptechnisch niet haar omgeving. Voorts zijn de 

noordrand van deze Kromme Vijver en de oever van de Vijver zelf een beetje uit model. 

 

Recente periode  

Een deel van de paden is nu afgezet met lichtgrijze betonklinkers die scheef erin gezet zijn, niet passen bij de sfeer 

van de Overtuin en waarvan het onhelder is waarom ze op sommige plekken wel zijn, op andere niet en waarom 

ze ophouden waar ze ophouden.  

  

6.3.5 Objecten 

Herculus staat gezien zijn imposantheid op zijn nieuwe plek te dicht op het pad. De relatie tussen dit beeld en 

Neptunus die er tot onlangs was (ze keken elkaar over de Vijver heen aan) is door hun herplaatsing verdwenen. 

De heuvel waar eens hoogstwaarschijnlijk het ‘onbekende’ prieel met haar omlijstende beplanting en perk heeft 

gestaan, wordt nu gesierd met een gewone bank, een prullenbak en een in het oog springend rood/geel paaltje. Dit 

steekt schril af tegen de vroegere uitstraling van deze plek. Zeker vanuit het huis Bisdom van Vliet gezien. Vanuit 

de ramen op de bovenverdieping is er vol zicht op deze plek als eindpunt van het zichtveld.  

De prullenbak vlakbij Hercules concurreert met dit imposante beeld. 

De tand des tijds heeft de lavastenen bloembak geen goed gedaan. Een deel van de stenen zit los en hij is 

gedeeltelijk in de Vijver gezakt. 

De tuinvazen lijken willekeurig her en der geplaatst te zijn. De geel-rode paaltjes storen in het beeld van het Tuin-

deel. Dit laatste geldt trouwens voor de hele Overtuin. 

 

Recente periode 

De geelrode paaltjes zijn weg  maar daarvoor in de plaats hebben nu  de vele rode banken hun intrede gedaan (dit 

geldt voor de hele Overtuin). De dominante rode kleur overheerst in het park en trekt al van verre de aandacht. De 

kleur refereert naar de kleur van het koetshuis en naar een vroegere versie van de kleur van de bovenlichten van 

het hoofdhuis. Deze is van een particuliere eigenaar. De kleur van het museum, het hoofdhuis waarmee de Overtuin 

verbonden is, heeft echter al lang stijlvol donkergroen als kozijnkleur, een kleur die past bij de allure en stijl die het 

huis en tuin van Paulina Maria uitstraalde. De banken zouden een ondergeschikte rol moeten spelen. De 

rustgevende uitstraling van het groen, water en ontwerp van de Overtuin zou in het oog moeten springen, niet de 

rode banken. Dit opvallende aspect wordt nog extra benadrukt door de grote kleurrijke wapens en de plaquettes op 

iedere bank, die vanaf de andere kant van de Overtuin zelfs nog te zien zijn. Het lijkt een detail, maar voor de 
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visuele beleving van de Overtuin is dit toch een groot punt. Ook de prullenbakken zijn van de verte al waar te nemen 

doordat zij eveneens voorzien zijn van dezelfde grote kleurrijke wapens als de banken. Dat de plaquettes weer van 

de banken verdwijnen waarna lijmvlekken overblijven, doet ook geen goed aan het geheel. De banken staan op 

een plek met scherpe hoeken van dezelfde halfverharding als uitstulpingen van de paden. Dit harmonieert niet met 

de stijl die de Overtuin zou kunnen uitstralen  

De borden bij de Liezeborgh ingang die er voor 2014 stonden zijn weg. Ze hebben echter vervanging gekregen in 

de vorm van andere weinig flaterende, dominante en in stijl verschillende verbodsborden. Ook informatieborden 

met prominente vormgeving zijn geplaatst op zicht-belemmerende plekken en uitzichten.  

 

6.4 Park 

 

6.4.1 Paden 

De paden en de ‘beek’ zijn structuurelementen van het Park. Als we weten dat er in de landschapstijd een gebogen 

pad ten westen van de ‘beek’ heeft gelopen, is het een gemis dat deze er niet meer is. 

Het oostelijke pad langs de beek loopt nu te dicht langs het water. Het oorspronkelijk pad lag oostelijker dan dit 

huidige. Paden B en C zijn geen onderdeel van het oorspronkelijk landschappelijk ontwerp van de Overtuin. 

Bovendien is het pad oostelijk van het eiland verdwenen. 

Kortom: er mist nu een doorlopend slingerpad door het hele Park onafhankelijk van de lijnbaan en Middenlaan. Een 

ander gemis is uiteraard het pad naar het eiland. 

De doortrekking van de Lijnbaan schept veel onduidelijkheid in de structuur van de Overtuin. 

Hetzelfde geldt voor de brede houtsnipperplek die bij die doortrekking gecreëerd is.  

Ook hier zijn de oudere paden afgestrooid met schelpen.  

 

Recente periode 

Er zijn enkele ontbrekende paden aangelegd rondom de beek, maar helaas niet op de harmonieuze vloeiende stijl 

die er vroeger was en die bij de Overtuin hoort. Alle paden in het Park hebben een nieuwe afstrooiingslaag gekregen 

die echter uit verschillende kleuren bestaat die niet past bij de stijl die de Overtuin uit zou moeten stralen. Deels 

komen zwarte deeltjes van het ondergrond-materiaal naar boven. Ook zijn de redenen van de overgang van de 

ene naar de andere kleur onduidelijk, terwijl ook hier dezelfde gedeeltelijke ogenschijnlijk willekeurige begrenzing 

is met grijze betonklinkers.  

   

6.4.2 Water 

De beschoeiing is het meest in het oog springende negatieve element van het water dat de vloeiende lijnen die 

bedoeld waren in de landschapstijd te niet doet. Dit is vooral prominent bij de noordkant van het eiland. 

De uitstulping bij de slinger om het eiland brengt onduidelijkheid met zich mee over de loop van de slinger. Vreemd 

is ook dat het water hier voor het oog ophoudt en niet meer verbonden lijkt met de sloot, terwijl dat door de duiker 

wel zo is.  

De overgebleven oostelijke uitloper van de vroegere stemvork van de Kromme Vijver is bij de Liezeborgh gedempt.  

 

Recente periode 

De bovenste plank-laag van de beschoeiing is verwijderd en het talud vloeiender gemaakt naar de beschoeiing toe. 

 

6.4.3 Beplanting 

Het Park is te veel dichtgegroeid. Vooral de hulst is op plekken erg uitgebreid, al moet wel gezegd worden dat men 

dit aan het indammen is. 

De spontaan opgekomen bomen, zoals populieren, essen, elzen en esdoorns staan deels veel te dicht bij de oude 

paardenkastanjes, eiken en beuken. Ze zorgen ook voor minder licht op de bodem, waardoor onder andere de 

stinzeplanten zich niet meer goed kunnen ontwikkelen én ze verdringen deels de heesterlaag van meidoorns en 

hazelaars. De essen en ander opschot ten westen van de beek en langs de westelijke sloot zorgen voor verdichting 

en maken de structuur van het Park onduidelijker. 
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De oevers van de beek zijn nauwelijks te ervaren door de hoge brandnetels en ander onkruid. 

Vroegere open plekken van perken in gras zijn nu overgroeid. 

 

Recente periode   

Door de kap van (te) veel oude bomen in de afgelopen vijf jaar is vooral het Park-en het Bosdeel erg open is 

geworden. Er zijn in verhouding teveel kleine iele boompjes overgebleven, die amper een kruin hebben. Ook is er 

op plekken teveel van de heesterlaag verdwenen. Door dit alles oogt het Park open en deels te kaal.  

Brandnetels en onkruid zijn ter hand genomen. 

 

6.4.4 Op en om het eiland 

Het verval van de bijzondere grot met haar prieel en trappen is een groot knelpunt.  

En dan hebben we ook nog de tanende kastanje en de treurbeuk. We weten niet exact welke heesterbeplanting op 

het eiland aanwezig was, maar veel was het niet en het dichtplanten van de hele zuidoostkant met rododendrons 

is erg twijfelachtig.  

Nu is de ruimte tussen eiland en Middenlaan een open grasveld met drie eiken erop (een vierde is onlangs gekapt). 

In de lijn van het ongedateerde ontwerp zou het logischer zijn als het gebogen pad dat er vroeger was gedeeltelijk 

met heesters beplant zou zijn. 

 

Recente periode  

Door al het weghalen en opruimen onderscheid het eiland zich niet meer van de rest van het open park met gras. 

De mystiek van het eiland is verdwenen. De paardenkastanje is enkel nog een stam. De nieuwe rododendrons zijn 

weer weggehaald.  

 

6.4.5 Plek van de grafmonumenten 

De zuilvormige taxussen zijn te veel uitgezakt en niet in verhouding met de rankheid van het grafmonument. Ze zijn 

relatief jong en geven het monument een donkere sfeer.  

Het oorspronkelijke gebogen pad langs het monument is verdwenen. Bovendien groeit het gras op de plek van dit 

pad niet goed.  

Achter het graf is een gat tussen de rododendron-bogen. Onkruidachtige ondergroei van het  Parkgedeelte in dit 

gat contrasteert met de ‘netheid’ van de rododendrons. 

De laurierstruiken die het lage graf van Nora omsluiten zijn te grof voor zo’n kleine plek. Bovendien groeien ze veel 

te hard, dus men blijft aan het snoeien om ze in proportie te houden én ze staan de mooie hazelaar die subtiel over 

het grafje buigt in de weg. 

 

Recente periode  

De taxussen zijn weggehaald. Het graf is opnieuw geverfd, waarbij dezelfde rode verf als van de banken gebruikt 

is. Het nieuwe donkere pad naar het graf is niet volgens het oorspronkelijke ontwerp aangelegd, en conflicteert met 

de sfeer die het Park uit zou moeten stralen. Ook de slordig gelegde betonklinkers rondom het graf detoneren 

evenals de grond plekken en het grote informatiebord. Ditzelfde geldt voor de rode bank, haar situering, het te witte 

grind van het hondengraf. Ook het te mooie hek en de wit gemaakte uitgehouwde letters zijn ‘over the top’ en 

misstaan bij de voorgestane allure. Om het hondengraf zijn rododendrons geplant die te fors zullen groeien en het 

geheel nog somberder maken dan met de laurier het geval was.  

 

6.4.6 Plek van de het theehuis-prieel  

Het theehuis-prieel bij de verbreding van de ‘beek’ is in 1987 verdwenen. Alleen de paardenkastanje op een lichte 

verhoging geeft de plek nog aan waar het prieel heeft gestaan. Deze kastanje wordt door de grote populieren in de 

weg gezeten. Het paadje dat van dit prieel naar de Middenlaan voerde is ook verdwenen. 
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Recente periode  

Inmiddels zijn er paden gemaakt en is de mogelijke plek van het theehuis aangegeven. De paden zijn echter niet 

op de vroegere plek gesitueerd, de plek waar ze samenkomen niet harmonisch in verhouding en de plek is 

aangegeven door steigerbuizen , op een scheve ondergrond en door onkruid omgeven.   

 

6.4.7 Objecten  

Er is geen brug meer naar het eiland. 

In de tijd van Paulina Maria waren er mooi gedetailleerde bruggen over de ‘beek’. Deze zijn nu vervangen door 

simpele houten vlonderbruggen zonder leuningen, waar op zich niks mis mee is in de huidige situatie van het Park. 

Maar ze passen niet zo goed bij de sfeer van het ‘Park’ van weleer. 

Twee banken voor het hele Park-deel is een beetje karig.  

 

Recente periode  

Net als bij de Tuin zijn ook hier veel verbodsborden geplaatst die niet op elkaar afgestemd zijn qua vormgeving en 

belettering. De grote informatieborden op metalen steunen staan in de weg van uitzichten en domineren te veel. 

 

6.5 De Lijnbaan  

 

De Lijnbaan bezit de duidelijke beëindigingen van weleer niet meer. Aan de noordzijde buigt de baan naar rechts 

en mist de aansluiting op het baanhuis. De brug aan de zuidzijde is vervangen door een duiker en de Lijnbaan loopt 

nu functioneel en visueel door. 

Het feit dat één laan nu door twee boomsoorten gevormd wordt, is niet wenselijk. 

Een deel van de paardenkastanjes is ziek en er zijn al verschillende uitgevallen. 

De laurierstruiken aan de noordzijde staan gedeeltelijk tussen de walnotenbomen en verstoren het beeld van de 

laan. Bovendien past deze soort niet in het beplantingsbeeld van de Overtuin en de Lijnbaan.  

De kale plek in de oksel van de Notenlaan en het noordelijke pad over de ‘beek’ is storend.  

Langs de westelijke sloot verstoren de spontaan opgekomen bomen het beeld van de knotbomen tussen sloot en 

laan. Bovendien belemmeren ze het uitzicht op het landschap.   

 

Recente periode  

Een deel van de kastanjes is gekandelaberd en een deel is uitgevallen. De majestueuze Amerikaanse eik is gekapt. 

De laan is afgestrooid met roze halfverharding, weer een andere kleur erbij. Er zijn veel rode banken in de laan 

gezet. Meestal gaat onder deze banken de halfverharding door als uitstulpingen van de paden, wat de belijning van 

de paden rommelig maakt.   

 

6.6 Bos  

 

Het pad dat nu vanaf de lijnbaan in zuidelijke richting door gaat, zorgt voor onduidelijkheid in de hiërarchie van 

Lijnbaan en ‘Bos’ paden.  

Er waren in de tijd van de landschapsstijl waarschijnlijk geen verbindingspaden tussen de zigzag aan de westkant 

van het Bos. Ze zijn recreatief gezien nu echter wel aantrekkelijk. 

De zigzagpaden zijn niet meer zo recht. Bovendien groeit de beplanting van het Bos de zigzagpaden dicht. 

Allerlei sluippaadjes hebben hun intrede gedaan in dit gedeelte van de Overtuin.  

De eeuwenlang aanwezige sloten in het Bos zijn nu voorzien van lelijke witte uitstekende duikers.  

De westelijke sloot in het Bos wordt nu op twee plaatsen onderbroken door land waar hij vroeger waarschijnlijk 

gewoon doorliep. 

De sloten zijn plaatselijk verbreed in een amorfe vorm, wat een raar beeld oplevert voor een sloot. 

De strook tussen het zuidelijk pad en de Tiendweg is dicht gegroeid, wat vooral jammer is in de zuidwestelijke hoek, 

waar het uitzicht op de weilanden en de Tiendweg geblokkeerd is. 

 



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   121 

Recente periode  

Er zijn veel grote bomen gekapt in het bos, vooral langs de sloten, waardoor het woord ‘Bos’ moeilijk vol te houden 

blijft. De keuze van de gekapte bomen is vreemd: veel grote zijn weg, terwijl kleine iele exemplaren zijn blijven 

staan. De takkenwallen aan de zuidrand van het Bos horen niet thuis bij een park met allure. Bovendien 

belemmeren ze het zicht op de Tiendweg en de visuele relatie met het nieuwe bos. 

Aan de zuidkant van het Bos zijn enkele boomstammen gelegd als verbinding tussen het zuidelijke pad en de 

smalle landstroken tussen de sloten. Door het veelvuldig gebruik dat bezoekers hiervan maken, worden de oevers 

van deze stroken sterk aangetast en eroderen ze in rap tempo.   

Nieuwe gegevens hebben aan het licht gebracht dat de houtsnipperpaden van relatief recente datum zijn en dat er 

in de tijd van Paulina Maria geen paden zijn geweest.  

 

6.7 Middenlaan  

 

Er zin  door uitval veel laanbomen verdwenen, waardoor het laaneffect op sommige plekken moeilijk te ervaren is.  

De hakhoutstrook tussen ‘laan’ en oostelijke sloot groeit gedeeltelijk tussen de bomen die nog enigszins in een rij 

staan, waardoor het laan-idee nog minder duidelijk wordt op deze plekken.  

In de Middenlaan verstoren de fietsbeveilings-hekken hinderlijk het beeld. 

Een schuin staande picknickbank als eindpunt van de voorname zichtlijn van de Middenlaan doet de belangrijkheid 

van deze plek geen recht.  

De Middenlaan eindigt aan de noordzijde diffuus door het ontbreken van de brug als duidelijk eindpunt.  

 

Recente periode  

Er lijken gaten in de hakhoutwal gekomen te zijn. In de strook tussen houtwal en laan zijn heesters en bomen 

geplant die deels ín de laan groeien en het laaneffect daardoor verminderen. Dit effect zal in de toekomst nog groter 

worden. Tussen de laanbomen zijn veel planten geplant, niet allemaal in stijl met de planten die er horen.   

De picknickbank heeft plaatsgemaakt voor een rode bank die al vanaf de noordkant van de Overtuin te zien is. 

Midden in de laan is nog een rode  bank toegevoegd, evenals een groot rood omrand bord plus een composthoop. 

De laan zelf heeft een roze afstrooilaag gekregen. 
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7 Van boerderij tot parkeerplaats 
 

De huidige parkeerplaats ligt op de plek van de vroegere Paulina’s Hoeve en valt binnen de contour van het huidig 

rijksbeschermd monument (afbeelding zie volgend hoofdstuk). In dit hoofdstuk wordt daarom de ontwikkeling van 

deze plek belicht, waarna de parkeerplaats ook in de waardering en het toekomstig ontwerp meegenomen kan 

worden.   

 

7.1 Geometrische tijd 1745–1806 

 

In de 18e eeuw bevond zich een langgerekte boerderij aan de 

oostzijde van de tuin, met een reeks aan ruimtes: schüür, 

koolhok, kamer, paardestal (met beschot), koeiestal (met 

groep), de misvaald, (heining, sloot) en de hooiwerf. Vanuit 

deze bedrijfsgebouwen kwam een drietal deuren uit op de 

tuin. De noordelijke gevel lag een stukje terug van de 

Hoogstraat. Vanuit de zo ontstane ruimte verschafte een deur 

(in geschriften in 1745 al genoemd) toegang tot de tuin. Deze 

deur bevond zich in Den Heining, zoals op de kaart 

geschreven staat. Dit zou gezien de lijnvorm een hek geweest 

kunnen zijn. De smalle vakken tussen de deuren langs deze 

heining en de gevel van de boerderij zijn mogelijk beplant. Ter 

hoogte van de noordelijkste schuur zijn vier stippen getekend. 

Dit kunnen mogelijk leibomen zijn: er is ruimte voor zulke 

bomen en deze stippen zijn dezelfde als aan weerszijden van 

de buitenste paden van de tuin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb 304 Kaart  gesigneerd en gedateerd met G.  

Stoelendra ier FT Ao 1806 (col lec tie SBvV)  
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Voor de ruimte rondom de Liezestraat (het in verschillende documenten zogenoemde ledig erf) tussen de ingang 

van de tuin en de Hoogstraat is in 1824 een ontwerp gemaakt.38 De tekening toont wel de aanwezigheid van een 

muur met natuurstenen pilaren en hekken daartussen. Deze pilaren en een stukje muur zijn ook te zien op een 

latere foto van de Hoogstraat.  

 

       
Afb  305 Tuinontwerp voor aanslui t ing L iezeweg op Hoogstraat,  gedateerd en gesigneerd met  1824 SPB of  

SRB. (co llect ie SBvV)  Verk lar ing: 1 ingang van den weg 2 zant  o f s traat weegje 3 thu in ingang 4 peperst raat  

5 sec reet  (voor  huis jes  aan Pepers traat?)  6  Li eseweg  

Afb 306 Deta i l u it een latere foto op de Hoogstraat, met l inks de aans lu it ing van de L iezeweg, met stenen 

hekpi laren d ie  ook op het kaar tje staan ingetekend113  

 

7.2 Aanzet tot landschappelijke tijd 

 

Op het kadastraal minuutplan van 1828 staat het meest noordelijke van de boerderij -gebouwen aangegeven als 

oranjerie. Paulina Maria Hondorff Block laat in 1854 de oude boerderij aan de Liezeweg afbreken en de nieuwe 

Paulina’s Hoeve optrekken. De oranjerie direct ten noorden van de boerderij blijft dan nog staan. Een kadastrale 

hulpkaart uit 1855 brengt deze verandering in beeld (zie volgende bladzijde). 

 

 
38 De ruimte tussen Liezeweg en tuindeur is smaller dan het ontwerp op de vorige pagina doet vermoeden en de ligging van de 

boerderij is op dit ontwerp niet ingetekend. De kaarten op de volgende pagina’s laat een boerderij-delen zien die wel verder 

terugliggen en corresponderen met de ruimte op afb.  
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Afb 307 Grondgebru ik anno 1832 met  kadast raa l minuutplan (1828)  als  ondergrond.  De oranjerie  is  het  

oranje stukje ten noorden van het rode: hu is en erf . (ht tp ://www.gahetna.nl,  bewerk ing Jan Holwerda).  

In 1876 breekt men ook de oude oranjerie aan de Liezeweg af en trekt men een nieuwe schuur ten zuiden van 

Paulina’s Hoeve op. Het eerdere kleine schuurtje wordt in dat kader afgebroken en van de Kromme Vijver wordt de 

zuidelijke ‘arm’ van de ‘stemvork’ dichtgegooid. 

 

         
Afb  308 Kadastrale hulpkaart, Haastrecht, sectie B, blad 1, nr 17 (dj 1855)  

Afb 309 Kadas trale hu lpkaart , Haastrecht, sectie B,  b lad 1, nr  72 (d j 1877);  de oranjer ie  is  afgebroken en 

de zu ide li jke ‘arm’  van de ‘s temvork ’ d ichtgegooid.   
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7.3 Gardeneske tuin, landschappelijk park 1877 -1923 

 

Op onderstaande foto’s is de nieuwe boerderij achter de leilindes te ontwaren. De muur bij de ingang van de 

Liezeweg wordt ook door dezelfde bomen versterkt. 

 

 
Afb 310 In  het  midden van de fo to de lei l indes met  muur  bi j de ingang van de Liezeweg en rechts  

achter  het  hek z ijn vaag de le il indes te z ien voor de nieuwe boerder ij.  (verzonden in  1904, col lect ie J.H)  

 

In de noordoosthoek van de Overtuin bevond zich de oranjerie. Paulina Maria laat deze afbreken als ze in 1878 

een gebouw aan de Hoogstraat koopt om in gebruik te nemen als oranjerie. Wat er daarna precies in deze hoek 

gebeurt is onbekend, maar op een luchtfoto (jaartal onbekend) van voor 1939 is te zien dat de leilindes de noordkant 

van de Overtuin nog steeds afscheiden en twee hoge hagen een smalle ruimte lijken af te perken. De zuidzijde 

bestaat uit dichtgeplante hoge bomen met heesters ervoor die met hun gebogen vormgeving in de gardeneske 

ontwerpstijl passen. Aan de oostrand lijkt een muur te staan tussen de tuin en de Liezeweg. Dit past wel binnen de 

vroegere functie van deze plek als oranjerie, waar bij uitstek planten staan die beschutting nodig hebben. De ruimte 

tussen de beplanting in de noordoosthoek en de boerderij is als open grasveld bij de tuin getrokken. Ten zuiden 

van de boerderij zijn de bomen op het erf dicht en hoog geworden. Deze vormen de schakel tussen het 

hoofdgebouw en de ‘nieuwe’ schuur die dichte Paulina Maria rond 1878 hier heeft laten bouwen. 

 

 

Afb 311 Lucht fo to van west  naar  oos t genomen, waar  de oostz ijde van het  Tuin -gedeel te  goed te  z ien is  

(datum en bron onbekend, in ieder geval van voor de aanleg van de Provincialeweg in 1939. Kopie in bezi t  

van Monique Wolak).  
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Afb 312 Op deze fo to is  de muur van het  vroegere oranjerie -terrein nog te z ien (Collect ie  Jan de Kor te)  

 

 
Afb 313 Paul ina ’s  Hoeve met  haar le il indes (col lec tie Jan de Kor te)  
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Afb 314 H ier is  goed te z ien dat de le il indes de boerder i j aan de zu idz ijde omslui ten. Een s l ingerend pad 

naar  en langs de boerder ij  verb indt  boerderi j en tuin (Ui tsnede. Collectie  Jan de Korte)  

 

 
Afb 315 Een haag oms lu it  het  zu ide li jkere er f -deel van Paul ina ’s Hoeve.  De nieuwe schuur is  hier  achter  

de dames en de bomen goed te  z ien  (col lect ie SBvV)  



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   128 

 
Afb 316 De n ieuwe schuur van Paul ina’s  Hoeve vanui t het zu iden gez ien (co llect ie  Jan Holwerda)  

 

 

Afb 317 Het  boerenbedr i jfs -gedeelte aan de oostz i jde van de Over tuin (1925.  Bron Kadas ter . Col.M.W)  

 

7.4 Inrichting van de Overtuin van 1923 tot 2013 

 

In 1939 wordt de Provincialeweg aangelegd over het noordoostelijk deel van de Overtuin heen. De tuin schuift 

daardoor naar het zuiden op en de ingang van de tuin aan noordzijde van de boerderij wordt anders.  
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Afb 318 U itsnede Topograf ische Kaar t (1936),  s ituat ie  voor aanleg Provincialeweg(http:/ /watwaswaar .n l/ )   

Afb 319 U itsnede Topograf ische Kaar t (1959),  met Prov incia leweg (ht tp :/ /watwaswaar .n l/)  

 

 
Afb 320 Kadas terkaart  u it  1939 met de geplande nieuwe weg. ( u it Barbara Laan,  Museum B isdom van 

Vliet  Haas trecht)  

 

      

Afb 321 Boerderi jgebouwen en beplanting vanui t de lucht  gezien (1933. Bron: Kadas ter . Collectie M. 

Wolak)                        Afb. 322 Winterbeeld met  sneeuw (1945.  Bron: Kadaster. Collect ie  M. Wolak)  
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Onderstaande luchtfoto uit 1972 geeft de integratie van de boerderij met de Overtuin weer. Nu is goed te zien dat 

de leibomen rondom het woongedeelte van Paulina’s Hoeve gesitueerd zijn en dat een losse haag in het verlengde 

van het tuinhek de Overtuin visueel en functioneel scheidt van de Provincialeweg. 

De nieuwe schuur wordt gesloopt en in 1989 verrijst op deze plek het nieuwe verzorgingstehuis De Liezeborgh. Het  

jaar erop wordt Paulina's Hoeve afgebroken en wordt op deze locatie een parkeerplaats aangelegd. 

 

     

Afb 323 Lucht fo to 1972. Paul ina ’s Hoeve,  haar omplanting, de schuur en de n ieuwe huizen ten zu iden 

daarvan (Bron:  Kadaster.  Col lect ie Monique Wolak)  

Afb 324 Paulina's Hoeve afgebroken  (De IJsselbode 24-04-1990)   
  

       

Afb 325 Topografische Kaar t van 1959 met  de bebouwing van Paul ina’s  Hoeve (ht tp ://watwaswaar.n l/)   

Afb 326 Topografische Kaar t van 1995 toont  de n ieuwe Liezeborg en de ru imte van de parkeerplaats ten 

noorden daarvan (http:/ /watwaswaar .n l/ )  

 

Op navolgende kaart uit 1991 is het ontwerp van de parkeerplaats ingetekend, waarbij de Metasequoia’s langs de 

noordwestzijde aangegeven staan, evenals een haag aan de noord- en westzijde. Ten westen van de bomen langs 

de Liezeweg bevindt zich in eerste instantie nog geen haag. Op het parkeerterrein zelf staan wel enkele bomen.  

http://watwaswaar.nl/
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Afb 327 Plattegrond u it 2006 waarop de parkeerp laats is  ingetekend. Tevens  z ijn de contouren van de 

Liezeborgh aangegeven (Annemieke Jaakke)  

 

7.5 Situatie 2013 

 

September 2013 

In september is het ontwerp in de werkelijke situatie te herkennen. De uitstulpingen in de parkeerhavens die op de 

kaart aangegeven zijn, zijn als hagen aangeplant en de individuele bomen staan ook in plantvakken De 

laanbeplanting van de Liezeweg staat in de oostelijke berm van de parkeerplaats, die met plantsoenheesters is 

beplant. Aan de zuid-west- en noordzijde is de parkeerplek omzoomd met een haag. Er bevindt zich een 

beplantingsstrook tussen deze haag en het oostelijke pad van het Tuin-deel. De Metasequoia’s al aardig groot. 

De bestrating van het rijgedeelte bestaat uit grijze grindbetonklinkers in visgraatverband. De parkeerplekken zijn 

per twee aangegeven door donkergrijze betonklinkers, gedeeltelijk gescheiden door  geringe verhogingen. 

   

     

 

     

Afb 328-331 Hagen, bomen, p lantvakken en het  oorspronkel i jke pad ten westen van de parkeerplaats (MW)  
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November 2013 

In november 2013 zijn de hagen aan de noord- en zuidzijde nog aanwezig. De westelijke haag, de haagblokken, 

bomen en plantvakken op het parkeerterrein zijn echter verdwenen. Men heeft de parkeermogelijkheid 

gemaximaliseerd, lantaarnpalen aangebracht en het rijgedeelte verbreed, waardoor het terrein richting westen is 

opgeschoven. Dit is goed te zien op de volgende foto’s. De parkeerstroken aan beide zijden worden gemarkeerd 

door lichtgrijze betonklinkers, waarbinnen de plek voor iedere individuele auto aangegeven wordt door donkergrijze 

betonklinkers.  

 

      

Afb 332 en 333 p lantvakken en bomen van de parkeerp laats  z ijn  verdwenen,  evenals de omslu itende haag.  

Bestrat ing is  anders en er z ijn lantaarnpalen geplaats t (MW)  

 

 
Afb 334 Het  verp laats te pad en de n ieuwe plantenrand tussen parkeerplaats en tuin  (MW)  
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7.6 Wat bestaat er nog uit de verschillende periodes in 2013 

 

De situering van de haag als verlengde van het hekwerk langs de Provincialeweg is een overblijfsel uit de eerste 

helft van de 20e eeuw dat nog aanwezig is.  Voorts zijn de bomen langs de Liezeweg  op de luchtfoto’s van 1925 

en 1933 al groot, wat aangeeft dat de laanbeplanting van de Liezeweg al een tijd aanwezig was. In 1972 was de 

weg kaal, maar dit is mogelijk omdat net in die tijd de bomen vervangen werden, aangezien ze in 2013 al weer 

aardig op leeftijd lijken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb 335 De haag a ls ver lengde van het hekwerk  

(gefotografeerd in  2019. Foto: MW)  

 

7.7 Veranderingen 2014 tot 2019 

 

De haag aan de westzijde is niet weer herplant. Er is wel een brede strook plantsoenheesters aangeplant aan deze 

zijde, in dezelfde sfeer en van hetzelfde sortiment als de heesters aan de zuid- en oostkant van de parkeerplaats. 

Om de verbreding van de plantstrook mogelijk te maken, is het waarschijnlijk tot dan toe nog oorspronkelijke pad 

langs de oostzijde van de Tuin naar het westen verlegd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de verhouding van de ruimte 

ten westen van dit pad (dat vermoedelijk qua maatvoering nog oorspronkelijk was) is veranderd en dat het nieuwe 

pad dicht bij de stammen van de oude eiken is gesitueerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb 336 Parkeerp lek en navenant plantsoenrand       

breder gemaakt : pad ver legd tot  oude e iken (2019 MW)  

 

             

Afb 337 en 338 Oude l igg ing pad na verbreding van parkeerp laats  en n ieuwe ligg ing pad en p lantstrook  



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   134 

     

Afb 339 en 340 Oost rand en zu idrand parkeerp laats , waar nog een deel van de haag bewaard is  gebleven 

(2019 MW)  

 

     

Afb 341 en 342 Zuide li jke hel ft  wes trand en noordel i jke hel ft west rand (2019 MW)  

 

 

Afb 343 Noordrand parkeerplaats  

 

7.8 Knelpunten 

De vroegere relatie van dit gedeelte van het bezit van Paulina Maria met de Overtuin is door de manier van aanleg 

en aankleding van de parkeerplaats en haar randen, verloren gegaan.  

Bij de verandering van boerderij naar parkeerplaats is de noord-oostelijke toegang vanuit het dorpscentrum naar 

de Overtuin verdwenen. 

De plantsoenheesterrand past qua sfeer niet bij de Overtuin, terwijl de locatie er van oudsher wel mee verbonden 

is.  

De materialisering van de parkeerplaats en de verlichting passen niet bij de sfeer van de Overtuin. 

Het waarschijnlijk nog oorspronkelijke oostelijke pad is verlegd, waardoor de verhouding van de oorspronkelijke 

maten van de ruimte ten noorden van de vijver is veranderd en het pad te dicht bij de stammen van de oude eiken 

is gelegd.   
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8 Monumentenwet 1986, Landgoedbiotoop en Bisdom van Vliet 

 

8.1 Monumentenwet 198639 

 

Krachtens de Monumentenwet 1986 is Bisdom van Vliet een beschermd rijksmonument. Een groot aantal van onze 

rijksmonumenten is niet alleen beschermd vanwege de eigen monumentale waarde, maar ook vanwege de 

samenhang met andere beschermde monumenten. We spreken dan van een complexbescherming. 

Complexbescherming is van toepassing op Bisdom van Vliet. Niet alleen de afzonderlijke elementen van de 

buitenplaats zijn beschermd, maar ook de samenhang tussen deze afzonderlijke rijksmonumenten. Juist deze 

samenhang is één van de karakteristieken van een buitenplaats. Het betreft de volgende 

rijksmonumenten(nummers): 

 

- 512489 complexbescherming (complex historische buitenplaats) 

- 19938 herenhuis (originele nummer en beschrijving rijksmonument Bisdom van Vliet) 

- 512490 woning 

- 512491 herenhuis 

- 512492 koetshuis 

- 512493 tuin (Overtuin) 

- 512494 5 tuinsieraden (jardinières in Overtuin) 

- 512495 tuinbeeld (Neptunus) 

- 512496 tuinbeeld (Hercules) 

- 512497 grot (restanten van grot en daarop staand prieel) 

- 512498 grafmonument (van de heer en mevrouw Lefèvre de Montigny-Bisdom van Vliet) 

- 512499 grafmonument (van hond Nora) 

- 512500 hek (hekwerk aan Provincialeweg) 

- 512501 tuin (achter museum Bisdom van Vliet) 

- 512502 tuinsieraad (jardinière in tuin achter museum Bisdom van Vliet) 

 

Voor eventuele wijziging, verstoring, afbraak of verwijdering van deze van rijkswege beschermde monumenten 

dient de gemeente een omgevingsvergunning af te geven mede gebaseerd op adviezen (adviesrecht) van het rijk 

en van de provincie in geval van situering buiten de bebouwde kom. De terreinbegrenzing van de krachtens de 

Monumentenwet 1988 beschermde buitenplaats is aan de hand van de zg. bolletjeslijn vastgelegd. Ingrepen of 

wijzigingen binnen dit rijksmonument vallen onder de vergunningsplicht van de Omgevingswet. 

 

Op de volgende pagina staat een uitsnede van de kaart met complex rijksbeschermde buitenplaatsen in Nederland 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en geeft aan welk deel van de aanleg van de betreffende buitenplaats 

is beschermd.40 Opvallend is dat de parkeerplaats wel binnen de rijksbescherming valt [NB Deze plek is in het 

voorgaande niet meegenomen. Dit zal in een eratum-bijlage bij dit rapport alsnog geschieden na de aanstaande 

bespreking over dit rapport.] Het baanhuis is niet opgenomen in de rijksbescherming, omdat er al teveel aan de 

originele staat van dit gebouw is veranderd in het verleden. 

 
39 http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/complex_pdf.php?COMnr=1000723 
40 http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/erfgoedoverzicht-monumenten/buitenplaatsen  
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Afb 344 De to ta le r i jksbeschermde buitenplaats  Bisdom van V liet    
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8.2 Landgoedbiotoop algemeen 

 

Het van oorsprong uit de ecologie afkomstige woord biotoop (Gr: bios - leven; topos - plaats) heeft ook toepassing 

gevonden in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening. Het bekendste voorbeeld is wel de molenbiotoop. 

Hiermee wordt de omgeving van de molen bedoeld die moet worden vrijgehouden van te hoge bebouwing en te 

hoog opgaand groen om de windvang en daarmee het functioneren van de molen te kunnen garanderen. In de 

Verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland staan naar analogie met de molenbiotoop in artikel 17 de 

begrippen landgoed- en kasteelbiotoop genoemd. Door opname van deze begrippen wordt beoogd planologische 

bescherming te bieden aan landgoederen/buitenplaatsen en kasteellocaties. In tegenstelling tot de molenbiotoop 

waarbij met vaste maten wordt gewerkt, is een landgoedbiotoop maatwerk aangezien landgoederen/buitenplaatsen 

onderling sterk van elkaar kunnen verschillen in opzet, omvang, structuur, blikvelden, panorama’s en zichtlijnen. 

 

Onder een landgoed- en kasteelbiotoop wordt een beschermingszone verstaan, die als contour om respectievelijk 

een historische buitenplaats/landgoed of kasteel/kasteellocatie heen getrokken kan worden en waarvoor bij 

planvorming dezelfde uitgangspunten gelden. Uitgangspunt bij de bescherming van de biotoopwaarden is een 'nee, 

tenzij'-beleid: dat wil zeggen er zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, tenzij gericht op de verbetering en 

versterking van de kwaliteit van het landgoed, de kasteel/de kasteellocatie en de biotoop. Daarbij gaat het met het 

oog op de exploitatie van het landgoed of het kasteel/de kasteellocatie ook om behoud door ontwikkeling. Nieuwe 

ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die (nog) niet mogelijk waren in het tot dan toe vigerende bestemmingsplan. 

In het kader van het 'nee, tenzij'-beleid zijn er geen bouwwerken toegestaan die de biotoopwaarden aantasten en 

wordt de ruimte vrij en open gehouden. Ook andere nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van groen/vijvers, 

infrastructuur en dergelijke dienen de waarden van de biotoop niet aan te tasten en dienen gericht te zijn op behoud, 

verbetering en/of versterking van de kwaliteit van die waarden. Voorts dient, voor zover van toepassing, rekening 

te worden gehouden met eisen vanuit de wettelijke bescherming van specifieke onderdelen van de biotoop op 

grond van de Monumentenwet, Wet op de Archeologische Monumentenzorg, Natuurbeschermingswet en 

dergelijke. 

 

Op grond van de kenmerken van een buitenplaats/landgoed of een kasteel/kasteellocatie is gekeken welke 

gemeenschappelijke ruimtelijke kenmerken van een buitenplaats/landgoed en kasteel zo algemeen zijn en zo 

kenmerkend, dat op grond hiervan een beschermingszone rond een buitenplaats/landgoed en kasteel getrokken 

zou kunnen worden. Het betreft dan: 

- het landgoed/buitenplaats of het kasteel/kasteelterrein zelf en de ruimte daaromheen; 

- de koppeling van het landgoed/buitenplaats c.q. het kasteel/kasteelterrein aan een structuur; 

- het blikveld. 

Daarnaast bestaan er afzonderlijke kenmerken en waarden, voor een landgoed/buitenplaats zijn dit: 

- het panorama; 

- de zichtlijn. 
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8.3 Landgoedbiotoop Bisdom van Vliet41 

 

 

Afb 345 De landgoedbiotoop Bisdom van Vliet 

 

De betekenis van de kaart is als volgt: 

 

buitenplaats oranje vlak met rode omgrenzing Museum en directe omgeving, en Overtuin 

basisstructuurlijn  bruine lijn(en) Hollandse IJssel en Hoogstraat 

zichtlijn zwarte lijn Middenlaan, de 'Notenlaan' is niet als zodanig 

onderkend 

blikveld raster weilanden ten westen, zuiden en deels oostelijk 

van de Overtuin 

panorama  n.v.t. 

 

 
41 Visie op Zuid-Holland - verordening Ruimte, actualisering 2012, Toelichting artikel 17 Landgoed- en  

kasteelbiotoop. 
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9 Tuinhistorische waardering  
 

Een waardestelling is gebaseerd op de bestaande situatie, want de waarde van verdwenen onderdelen is niet 

toetsbaar of verifieerbaar. Verdwenen onderdelen spelen wel een rol vanwege de plaats die ze innamen in de 

samenhang van het oorspronkelijk concept.42 Ze kunnen derhalve wel van belang zijn bij ontwerp-beslissingen. 

 

9.1 Interpretatie 

 

De hoofdstukken 4 ‘Wat bestaat er nog uit de verschillende periodes in 2013’ en 5 ‘Veranderingen 2014-2019’ 

geven een goede beschrijving van de ontwikkeling van de Overtuin. De oorsprong van het bestaan van deze tuin 

ligt in het feit dat in het jaar 1694 of 1695 Adriaan Bisdom zich vestigt in Haastrecht en een huis bouwt dat de 

voorganger is van het huidige hoofdhuis, het museum Bisdom van Vliet. De leverkleurige percelen zijn in 1828 in 

het bezit van de familie Bisdom. De relatie tussen de plek van het huis ten noorden van de Hoogstraat en de 

Overtuin is dan al duidelijk. De Overtuin is dan in gebruik als nutstuin, boomgaard, bos, weiland en hennepland. De 

lijnbaan en Middenlaan zijn al te herkennen op onderstaande kaart, evenals de vijver en de sloten.  

 

 
Afb 346 Kadas traa l minuutplan (1828) met  de bezit t ingen (1832)  van de nazaten van Adriaan Bisdom 
(ht tp ://www.gahetna.nl , bewerking Jan Holwerda)  

 
42 Leo Hendriks en Ronald van Immerseel, RichtlijnenTuinhistorisch Onderzoek, 2012  
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9.2 Algemene historische waarden en ensemblewaarden 

 

De Overtuin geniet samen met het hoofdhuis, haar achtertuin en vroegere bijgebouwen, complexbescherming als 

een door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed aangewezen ‘complex historische buitenplaats’. De onderdelen 

van dit complex vormen samen een ensemble.  

 

De  beschrijving van de Overtuin (nr. 512493, ingeschreven in het register op 30 juli 2001) luidt als volgt: 

 

Inleiding 

De TUIN aan de overzijde van het woonhuis vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de 11e/13e eeuwse ontginningen 

die vanaf de IJssel hebben plaatsgevonden. In die periode zijn haaks op de rivier ter afwatering van ontginningen 

op regelmatige afstand van elkaar sloten gegraven. Evenwijdig aan de rivier zijn tiendwegen aangelegd. Het perceel 

van de overtuin valt binnen de structuur van deze ontginningen. Oostelijk en westelijk wordt het perceel begrensd 

door sloten, aan de zuidzijde valt de grens van de bescherming samen met de voormalige tiendweg die, buiten het 

tuinperceel, beplant is met knotwilgen. Zuidelijk van dit pad is een nieuwer deel van het park aangelegd dat voor 

bescherming van ondergeschikt belang is. Enkele jaren nadat Adriaan Bisdom zich in Haastrecht had gevestigd, 

liet hij ter herinnering aan de geboorten van zijn zonen Jacob en Theodorus in 1696 en 1698 een beuk in de tuin 

planten. De hoofdstructuur van de formeel aangelegde tuin zal in die tijd hebben bestaan uit rechte lanen in de 

lengterichting van het perceel waarbij de tussenliggende vakken gebruikt werden voor de aanplant van hakhout. In 

de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg de tuin een aanleg in Landschapsstijl, een bij deze tijd passende 

stijl voor een parkaanleg bij een monumentaal huis. 

Omschrijving 

Besloten tuin in landschapsstijl met een gazon aan de straatzijde waarin een hartvormige vijver is aangelegd 

waarvan de staart met een slingerbeweging door de overtuin loopt. Verder zijn in het voorste deel van de overtuin 

bewust accidentaties aangebracht, waaronder een opgehoogd bloemperk met een border van vulkanisch 

gesteente. Zuidelijk van het gazon is een wandelbosje aangeplant met slingerende paden, hierin zijn het graf en de 

grot gesitueerd. De grot ligt op een kunstmatige heuvel, beplant met onder andere een treurbeuk, een beuk en een 

kastanjeboom en omgeven door een waterpartij die in verbinding staat met de vijver. De tuin wordt aan de zuidzijde 

begrensd door een recht pad (oost-west) waarna een nieuwer aangelegd deel van de parkaanleg begint. 

N.B. In de jaren tachtig van de 20ste eeuw werd in de linkerhoek van de overtuin de beslotenheid doorbroken door 

de bouw van een bejaarden-complex. Dit complex is een verstoring van de oorspronkelijke besloten ruimtelijke 

opbouw van de aanleg en de as-werking tussen het hoofdhuis en de aanleg. Zowel deze geschapen openheid als 

het gezicht op het bejaardencomplex is voor de bescherming van ondergeschikt belang. 

Waardering 

De overtuin is cultuurhistorisch van algemeen belang als aanleg behorend bij het pand Bisdom van Vliet en 

ongeveer tegelijk met de bouw ervan aangelegd. 

De overtuin is van algemeen belang als waardevol voorbeeld van een aanleg in late landschapsstijl met 

kenmerkende elementen zoals slingerpaden, vijvers en accidentaties. 

De overtuin is van grote stedenbouwkundige en beeldbepalende waarde en drager van diverse tuinsieraden. 

 

De grot (nr. 512497, ingeschreven in het register op 30 juli 2001) is van uitzonderlijk belang voor de Nederlandse 

tuinhistorie en wordt als volgt beschreven: 

 

Inleiding 

Kunstmatige GROT uit de tweede helft van de 19e eeuw vormgegeven in een aan het Neo-Manierisme verwante 

stijl, gelegen op een kunstmatige heuvel in het achterste deel van de overtuin van Bisdom van Vliet. 

Omschrijving 

De GROT bestaande uit lavasteen en misbaksels op een framewerk van smeedijzer ligt op een eveneens 

kunstmatige heuvel, is beplant met een treurbeuk, een beuk en een kastanje en wordt omgeven door een 

waterpartij. De grot was bereikbaar via twee trappen en ligt verscholen in het wandelbos. 
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Waardering 

De grot is cultuurhistorisch van algemeen belang als hoogtepunt van de parkaanleg behorend bij het hoofdhuis 

Bisdom van Vliet. De grot is bovendien van uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse tuinarchitectuur als 

zeldzaam voorbeeld van een dergelijk tuinsieraad met een bijzondere vormgeving en materiaalgebruik. Bovendien 

bezit deze grot ensemblewaarde als onderdeel van de diverse sierelementen in de overtuin. 

   

Graven, beelden en tuinsieraden zijn ook afzonderlijk als rijksmonumenten aangewezen en beschreven, waarbij ze 

als cultuurhistorisch van algemeen belang worden geacht en samen ensemblewaarde bezitten. 

 

De hele Overtuin is apart als rijksmonument aangewezen, wat impliceert dat alles wat in de Overtuin aanwezig is, 

ook monumentwaardig is. Daarnaast zijn nog de bouwwerken en elementen apart benoemd als rijksmonumenten.  

De algemene historische monumentwaarde en de ensemblewaarde van de Overtuin en haar aangewezen 

elementen als onderdeel van het complex buitenplaats Bisdom van Vliet is hoog. 

 

9.3 Tuinhistorische waarden 

 

9.3.1 Stedenbouwkundige en landschappelijk omgeving 

Het hoofdhuis Bisdom van Vliet ligt aan de Hoofdstraat van Haastrecht, die parallel loopt met de IJssel. De 

achtertuin van het huis grenst aan de rivier, de ‘Overtuin’ is gelegen aan de overzijde van de Hoofdstraat op een 

kavel die in dit lage Nederlandse polderlandschap van de Krimpenerwaard. Deze kavel is onderdeel van de eerste 

ontginning van de Krimpenerwaard die rond 1000-1150 plaatsvond. De oorspronkelijke verkaveling is nog intact en 

het perceel wordt nog steeds door dezelfde sloten omgeven en aan de zuidkant begrensd door de historische 

Tiendweg. 

De omgevingswaarde van de Overtuin is hoog. 

     

9.3.2 De vorm, de onderliggende structuur  

De Overtuin heeft een langgerekte vorm die door de eeuwen heen hetzelfde is gebleven. De oorspronkelijke 

geometrische aanleg met de beide lanen Middenlaan en lijnbaan als de dragende structuren. Daarbinnen heeft een 

geometrische inrichting in het noordelijk deel plaatsgemaakt voor een laat-landschappelijke structuur met gebogen 

paden, vijver- en waterpartijen. Ook de vormen van de massa’s en ruimtes en de zichtlijnen stammen uit die tijd.  

Beide landschapsperiodes zijn nog steeds aanwezig als structuurdragers van de Overtuin. 

De historische waarde van de structuur van de Overtuin is hoog. 

 

9.3.3 Het idee achter het ontwerp  

De tuin- en parkaanleg van de Overtuin heeft twee tuinhistorisch belangrijke bloeiperioden gekend. Op een kaart 

van G. Stoelendraier uit 1806 is waarschijnlijk de rond 1745 door Theodorus Bisdom aangelegde geometrische tuin 

in het noordelijk gedeelte afgebeeld. 

Marcellus Bisdom van Vliet erfde de Haastrechtse bezittingen van de familie in 1872 en liet in 1876 een nieuw huis 

bouwen op de plek van het oude huis. Hij overleed een jaar later. Het is aannemelijk dat met het bouwen van het 

huis hij ook de tuin liet verfraaien of opdracht ervoor gegeven had. Ook kan het zijn dat zijn dochter Paulina Maria 

de tuin-transformatie van geometrische naar landschappelijk-gardenesk heeft laten veranderen. In ieder geval was 

landschappelijke invulling een feit rond de eeuwwisseling. De ontwerper is onbekend, maar er is op een goede 

manier gebruik gemaakt van de landschapsstijl karakteristieken. Mogelijk zou het Louis Copijn (Lodewijk 

Wilhelmus,1878-1945), of zijn vader Hendrik, kunnen zijn. Hendrik had Louis in1901 opgenomen in de firma en 

volgens Jørn Copijn, een nazaat en vermaard  bomendeskundige, is de drie-eenheid van de bomen op het heuveltje 

(vermoedelijk aangelegd rond 1930 na Paulina’ Maria’s tijd, mogelijk toen de bomen op het eilandje vervangen 

moesten worden), een handelsmerk van Louis. In de archieven van Bisdom van Vliet, de gemeente en de firma 

Copijn is geen ontwerp van de Overtuin te vinden, maar een deel van het werk van de Copijnen is niet bewaard 

gebleven (mondelinge mededeling Jørn Copijn aan auteur). 
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Het geometrisch en landschappelijk waterstelsel is nog grotendeels intact. Wel is de open westelijke verbinding 

met de sloot vervangen door een duiker.  

Vanaf de tweede helft van de 20e eeuw zijn er aanpassingen aan het padenstelsel geweest. Sommige paden zijn 

verdwenen en gedeeltelijk weer teruggebracht, echter niet volgens het oorspronkelijk verloop. Sommige zijn 

veranderd of erbij gekomen.  

De oorspronkelijke ontwerp-ideeën zijn nog intact en de monumentwaarde van het ontwerp daarom hoog. De 

nieuwe paden hebben een indifferente monumentwaarde. 

 

9.3.4 De samenhang tussen aanleg en gebouwde elementen 

Sinds het einde van de 17e eeuw is er in ieder geval een onlosmakelijke relatie tussen het hoofdhuis aan de 

noordzijde van de Hoogstraat en de Overtuin aan de zuidzijde hiervan. De Middenlaan die ook uit ongeveer 

diezelfde tijd stamt en een hoofdstructuur-element van de Overtuin is, is hoogstwaarschijnlijk als zichtas in het 

verlengde van het hoofdhuis aangelegd, een optimale relatie tussen huis en tuinaanleg. In 1876 is er  een nieuw 

hoofdhuis verrezen, waarvan de voordeur geheel symmetrisch in de gevel is verschenen, hetgeen de oorzaak is 

geweest voor het iets uit het lood staan van de Middenlaan ten opzichte van het huis. Bij de aanleg van de 

Provincialeweg in 1938-1940 is het wegtracé verbreed, waardoor huis en tuin verder uit elkaar kwamen te liggen 

en een stukje van het noordelijk deel van de tuin opgeofferd werd. Het hek dat de tuin van de weg scheidde, is 

navenant mee naar het zuiden verplaatst.  

Het baanhuis en haar lijnbaan, de huidige Notenlaan, dat een belangrijke structuurdrager van de Overtuin is, vormt 

een ultieme relatie tussen bebouwing en aanleg, die nog steeds visueel te ervaren is, ook al is de functie als lijnbaan 

al lang niet meer aanwezig, is er een hek als erfafscheiding gekomen en heeft de noordzijde van de 

lijnbaan/Notenlaan nu een afbuiging naar rechts. 

De priëlen zijn verdwenen, maar de plekken waar ze stonden zijn nog herkenbaar. 

De zeldzame cementrustieke grot met prieel op het eiland is nu nog slechts een ruïne. Echter de samenhang tussen 

dit bouwwerk, het eiland en de landschappelijke aanleg van het water eromheen is hetzelfde gebleven. De 

grafmonumenten van Johan Jacob le Fèvre de Monitigny, de echtgenoot van Paulina Maria die in 1881 overleed 

(waar zij in 1923 bijgezet is) en haar hond Nora zijn aan de zuidoostzijde van het eiland gelegen, op de scheidslijn 

van Park en Bos. Op de grot is een gedenksteen aangetroffen met de initialen van Marcellus Bisdom van Vliet. Het 

kan zijn dat hijzelf dit geïnitieerd heeft of dat zijn dochter de grot en prieel ter nagedachtenis aan haar vader heeft 

laten oprichten. In ieder geval zijn grot en graven dicht bij elkaar gesitueerd.  

 

De relatie tussen aanleg en bouwkundige elementen heeft een hoge monumentwaarde. 

 

9.3.5 De bouwkundige elementen (gebouwen, bruggen, tuinsieraden etc.) 

 

Historische elementen 

Een deel van de  bruggen is er niet meer. Degene bij de Middenlaan is door een duiker vervangen, die bij de 

westkant van de  vijver is vernieuwd, bij het eiland weggehaald en over de  beek vervangen door een horizontale 

planken brug. Er zijn geen afbeeldingen van de mogelijke bruggen in het Bos-deel. Die zullen er echter  wel geweest 

zijn als verbinding van de paden over de sloten. Tegenwoordig liggen er duikers.  

De grot met haar prieel is nog slechts een ruïne. Eens was het een heel bijzonder cementrustiek bouwwerk en een 

unicum in de Nederlandse tuinhistorie. Er zijn echter nog foto’s van hoe het eens was en de overblijfselen 

suggereren nog steeds dat het om een bijzonder bouwwerk gaat. Op het eiland bij de overgebleven stam van de 

kastanje staat nog de poot van een cementrustieke tafel.  

De beelden van Neptunus en Hercules zijn omstreeks 1720 gemaakt door de bekende beeldhouwer Ignatius van 

Logteren en fraaie voorbeelden van zijn kunst. De ‘Hercules van Haastrecht’ wordt als een van zijn topstukken 

beschouwd. In de tijd van de geometrische tuin hebben ze aan weerszijden van de vijver tegenover elkaar gestaan. 

In 1990 zijn ze naar het noorden verplaatst.    

Wanneer de cementrustieke jardinières in de Overtuin zijn gekomen is onbekend, evenals hun oorspronkelijke 

situering. Wel staan ze op foto’s vanaf 1940. Mogelijk zijn ze overgebracht van de tuin aan de oostzijde van de 

Liezeweg die Paulina Maria in 1901 van de gefortuneerde familie Drupper heeft gekocht. Rond 1940 is de 
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Provincialeweg door deze tuin getrokken en is er een woonbuurt gebouwd. Opvallend is dat op een foto van het 

nageslacht van een zoon van tuinbaas Fransua Geijsendorpher (werkzaam bij de Overtuin vanaf 1864. Hij overleed 

in 1901)  die een kwekerij in Baarn had, een soortgelijke tuinvaas op een sokkel staat. Heel misschien kunnen de 

vazen ook op de kwekerij van de familie Bisdom van Vliet hebben gestaan. Deze kwekerij bevond zich ook ten 

oosten van de Liezeweg. 

De sokkel van de zonnewijzer stamt ook uit de tijd van de gardeneske aanleg en heeft verschillende voorwerpen 

gedragen, van beeld tot tuinschaal tot zonnewijzer. 

Aan de  zuidzijde van de vijver bevindt zich een lavastenen borderrand waaronder de paarden van Paulina maria 

begraven liggen, precies in het verlengde van de Middenlaan. Een deel van de stenen is losgeraakt, deels 

verdwenen ook, en verzakt.  

 

Nieuwe elementen 

Het entreeplein met haar straatmeubilair aan de oostkant van de Overtuin bij de Liezeborgh en het hek rondom het 

terras van de Liezeborgh is van recente datum en is niet passend bij de landschappelijke stijl van het park van 

Paulina Maria en de uituitstraling en het karakter die deze stijl met zich meebrengt. Ditzelfde geldt voor de nieuwe 

hut, werkplaats, Heras hekwerk, bestrating van het pad naar de Middenlaan toe, de aankondigingsborden en de 

composthopen in de laan.  

Aan de oostzijde van het Park en Bos-deel van de Overtuin en aan de zuidkant bevinden zich enkele forse houten 

bruggen met dito betratingsoppervlak als nieuwe ontsluitingen van het park voor de bewoners van de aangrenzende 

buurten.  

 

Waardering 

De gehele Overtuin is rijksmonument. Daarbij zijn ook de volgende bouwwerken en elementen nog apart als 

rijksmonument beschreven: de beelden, de ruïne van grot en prieel, grafmonumenten, de jardinières en het hek 

aan de noordgrens. 

De beelden, ruïne, jardinières en het hek zijn rijksmonumenten en hebben een hoge monumentwaarde. De sokkel, 

lavastenen borderrand en de tafelpoot) van het eiland zijn onderdeel van de rijksbeschermde Overtuin en 

overblijfselen uit de hoogtijdagen van de laat-landschappelijke, gardeneske periode. Daarom bezitten zij ook een 

hoge monumentwaarde. 

De bruggen in het park zijn nieuw en hebben een indifferente monumentwaarde. Hun situering is wel origineel. De 

ontsluitingsbruggen aan oost- en zuidkant hebben een indifferente monumentwaarde. Het entreeplein en de 

werkplaats met haar nieuwe omgeving hebben een indifferente monumentwaarde. 

 

9.3.6 De gebruikte materialen, de afwerking en straatmeubilair 

De paden van de Overtuin bestonden oorspronkelijk uit zand vermengd met  fijn grind. Nu zijn ze deels afgedekt 

met schelpen, deels met verschillende kleuren halfverharding op een ondergrond van zwart loslatend materiaal, en 

deels uit houtsnippers. Een deel van de paden wordt begeleid door betonklinkers. 

De beschoeiingen is gemaakt van rechte planken en ronde palen. Op plekken is de belijning te recht en niet  in stijl 

met de vloeiende landschappelijke lijnen. Betonklinkers langs de paden, hun willekeurig gebruik en de verschillende 

kleuren waarin de paden in een deel van het park afgestrooid zijn, passen niet bij het karakter van het 

landschapspark, evenals de klinkers, grind en manier van detaillering rondom de grafmonumenten. 

De hekken bij de graven zijn van recentere datum en indertijd aangebracht om vandalisme tegen te gaan. De recent 

aangebrachte kleuren bij het grafmonument en de witte verf over de letters van het graf van Nora passen niet bij 

de ingetogen stijl en allure van het park van Paulina Maria. 

De afwerking bij het toegangspleintje bij de Liezeborgh is wel iets verbeterd ten opzicht van de situatie van 2013, 

maar de combinatie van ontwerp/functionaliteit/stijl en afwerking is niet passend bij de landschapsstijl van de  

Overtuin. Materialen en afwerking van de werkplaats en directe omgeving detoneert met de gewenste uitstraling 

van het park. Er is geen straatmeubilair uit de landschapstijd meer over. Nieuwe rode banken zijn onlangs 

geïnstalleerd, prullenbakken en vele verschillend vormgegeven borden geplaatst.  

Materialen en afwerking van bovengenoemde elementen hebben een indifferente monumentwaarde, evenals het 

straatmeubilair. 
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De functie, ontwerp, materialisering, randbeplanting en verlichting van de parkeerplek hebben een indifferente 

monumentwaarde.  

 

9.3.7 Beplanting, dendrologische en botanische aspecten  

Een deel van de huidige bomen is nog origineel aangeplant tijdens de landschapsperiode, waaronder, de eiken, 

bonte esdoorn en taxus in het Tuin-gedeelte. Ook de oude eiken als pad- of waterloopbegeleiding in het Park, de 

kastanjeboom bij de plek van het verdwenen prieel en de andere oude parkbomen zoals eiken, paardenkastanjes 

en beuken, evenals de drie oude eiken langs het verlengde van de Notenlaan.  

Drie van de vier vermoedelijke Louis Copijn bomen op het heuveltje die rond 1930 aangeplant zijn, zij nog aanwezig.   

Er zijn twee gedenkbomen in het Tuin-deel aangeplant in later jaren, evenals de meerstammige gingko en de 

nieuwe rode beuk als vervanging van een van de twee monumentale exemplaren van eind 17e eeuw.  

De aanwezigheid van knot/hakhoutbomen langs de westelijke sloot en de hakhoutwal langs de oostelijke, evenals 

laanbomen langs de Notenlaan en de Middenlaan zijn historisch en oorspronkelijk voor de geometrische en/of 

landschappelijke tijd. Het gaat hierbij  om de aanwezigheid van deze bomen, niet persé om de exemplaren Ook de 

knotessen en -esdoorns langs het noordelijk deel van de lijnbaan/Notenlaan zijn oud en refereren naar de lijnbaan-

tijd. Hun groepering en aanwezigheid zijn een uniek en zeldzaam verschijnsel in een park in deze streek. 

Hulst, meidoorn en hazelaar werd in de landschappelijke/gardeneske stijl al gebruikt om massa te creëren op 

ooghoogte en zicht op bepaalde plekken als verrassing nog even te verbergen. Deze beplanting is nog steeds terug 

te vinden in het Park, evenals stinzeplanten die in de landschapstijd al in de Overtuin geplant zijn. 

De andere beplanting, zowel rozen, gras, rododendrons, als andere heesters, grassen, wilde bloemenweide-

sortiment en vaste planten, zijn latere toevoegingen. Alhoewel: rozen waren er wel in de landschappelijke tijd, maar 

niet in de perken van de huidige vorm. 

 

De bomen uit de landschapstijd (inclusief de stobbe van de hulst in de buurt van Neptunus), de bomen op het 

heuveltje, bijzondere of gedenkbomen, originele heestersoorten en stinzeplanten hebben een hoge monumentale 

waarde, evenals de aanwezigheid van laanbomen en de knot/hakhoutwallen langs de sloten. Bomen die wel 

belangrijk zijn, maar niet cruciaal voor de structuur én die van latere of onbekende tijd, hebben een positieve 

monumentwaarde. Hieronder vallen onder andere de bijzondere knotboom-groepen aan weerszijden van de 

lijnbaan, en de drie metasequoia’s bij het hek. Ook de nieuwe bruine beuk heeft een positieve monumentwaarde. 

Hij is weliswaar de vervangingsboom van een van de twee oude monumentale beuken, maar hij staat op de  

verkeerde plek. De andere latere toevoegingen bezitten een indifferente monumentwaarde. 

 

De westelijke laanbeplanting van de Liezeweg (die zich binnen de rand van het rijksmonument en aan de oostzijde 

van de parkeerplaats bevindt), bestaat als laan al in ieder geval sinds de 19e eeuw en mogelijk nog van eerder. 

Deze heeft een ook  een hoge monumentwaarde. 

 

9.3.8 Andere historische aspecten  

Paulina Maria heeft bepaald dat na haar dood (1923) haar bezittingen in de oude staat dienen te blijven. Ze worden 

ondergebracht in de Stichting Bisdom van Vliet.  Paulina Maria beschrijft in haar testament het doel voor de Stichting 

Bisdom van Vliet: het op een waardige en eenvoudige wijze onderhouden en zoo nodig vernieuwen van het graf 

van testatrice en haren echtgenoot, het in netten en smaakvollen staat onderhouden van het thans door haar 

bewoond en gebruikt wordende heerenhuis, staande tusschen den IJsseldijk en den IJssel, benevens de Overtuin 

met bosch en laan etc. ten einde in het heerenhuis een museum in te richten van den inboedel.  

Het huis wordt inderdaad een museum en opent in 1924 voor het eerst zijn deuren, de Overtuin wordt een openbaar 

park, dat vervolgens rijksmonument is geworden. 

De Overtuin heeft als openbaar park volgens de nalatenschap van Paulina Maria nog steeds de kenmerken van 

haar tuinstijl en heeft hierom een hoge monumentwaarde.  
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9.4 Waarden vanuit de gebruikshistorie  

De Overtuin is direct gerelateerd aan Paulina Maria le Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet en het is testementair 

vastgelegd dat de tuin bewaard moest worden on in haar stijl, allure en uitstraling  (in netten en smaakvollen staat). 

De monumentwaarde vanuit de gebruikshistorie is hoog. 

 

9.5 Overkoepelende Cultuurhistorische waarden 

 

De overkoepelende monumentwaarde van de Overtuin is vanwege al het voorgaande hoog.  

 

9.6 Waardestelling weergegeven in plattegronden 

 

Waardestellingen worden voor gebouwen vaak ook in plattegronden weergegeven. Een gebouw is een min of meer 

statisch iets. Voor parken en tuinen waar veranderingen in alleen al de beplanting een logisch gevolg zijn van de 

essentie van hun bestaan, is dit minder voor de hand liggend. Voor wat betreft de Overtuin Bisdom van Vliet doet 

zich al meteen het dilemma voor wat te doen met de lanen. Een laan als structuurelement kan blijven bestaan door 

de eeuwen heen, haar bomen echter niet, zoals wel gebleken is. Zoiets aangeven in een plattegrond levert dan 

meteen al een discrepantie op voor hetzelfde element. Ook de paden hebben zo’n probleem. De ligging kan 

oorspronkelijk zijn, het materiaal niet. 

 

Daarom hebben op de volgende bladzijde de lanen als cruciaal structuurelement toch een hoge monumentwaarde 

gekregen, en de paden die weliswaar (ongeveer) op de oorspronkelijke plek liggen, maar wisselingen in detaillering 

van de loop kunnen hebben en materiaalwisselingen hebben ondergaan, een positieve monumentwaarde. De  

bijzondere knotbomen in groepen zijn zeker uniek en waardevol. Het is echter niet zeker uit welke tijd ze stammen 

waardoor ze een positieve monumentwaarde hebben gekregen, evenals de bomen die van latere leeftijd zijn, maar  

waarvan de oorsprong niet bekend is. Gedenkbomen hebben een hoge waarde, gezien hun bijzondere betekenis.  

 

 

De waardering wordt in de plattegronden uitgedrukt in drie categorieën:  

 

 

 Hoge monumentwaarden, deze zijn van cruciaal belang voor de structuur 

en/ of betekenis van de aanleg. 

 

 

Positieve monumentwaarden, deze zijn van belang voor de structuur en/ of 

betekenis van de aanleg. 

 

 

Indifferente monumentwaarden, deze zijn van relatief weinig belang voor de 

structuur en/ of de betekenis van de aanleg.  

 

 

In de volgende kaarten zijn de historische objecten, structuurelementen en alleen de meest prominente solitaire 

bomen aangegeven. Dat wil niet zeggen dat de andere bomen en beplantingen niet van waarde zijn, ze zijn alleen 

niet zo goed in een kaart te vervatten, zonder teveel in detail te gaan. 

 

Gezien het bovenstaande wordt hier nadrukkelijk gesteld dat de tekeningen niet los kunnen worden gezien van de 

tekst van dit hoofdstuk.  

 



 

Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet, TH onderzoek en waardering  21.10.19    

   146 

 

Afb 347 Waardeste ll ingskaar t water , paden en objecten ( 2019, tekening Luc van Dam)  
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Afb 348 Waardeste ll ingskaar t beplant ing (2019, tekening Luc van Dam)  


