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Algemene gegevens  
 

Gegevens 

 

Naam: Overtuin Bisdom van Vliet   

Ligging: tegenover Museum Bisdom van Vliet, Hoogstraat 166a, ten zuiden van de Hoogstraat/Provincialeweg, met 

als noordgrens dezelfde Provincialeweg en de Korte Tiendweg als zuidgrens.  

Eigendom Gemeente Krimpenerwaard sinds 2014, vroeger gemeente Vlist, sinds 1969. 

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

Oppervlakte 3,25 ha. 

 

Monumentstatus   

 

De Overtuin van het huis Bisdom van Vliet is onderdeel van een rijksmonumentaal ‘complex historische 

buitenplaats’ met complexnummer 512489. Dit complex bestaat uit de volgende als rijksmonument beschermde 

onderdelen: Het hoofdhuis (thans museum) met woning en koetshuis, de tuin achter het hoofdhuis met een 

tuinsieraad en de Overtuin. Dit hoofdhuis, met woning en koetshuis, achtertuin en tuinsieraad blijft buiten deze 

opdracht. Behalve dat de hele Overtuin als onderdeel van het complex rijksmonument is, zijn de volgende 

onderdelen apart beschreven in het monumentenregister. 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.  

 

 
Rijksbeschermde buitenplaats Bisdom van Vl ie t  

 

Methodologie  

Dit rapport is deel 2 van de actualisatie Materplan. Deel 1 behelst het ‘Tuinhistorisch onderzoek en Waardering’. 

Dit tuinhistorisch onderzoek is uitgevoerd conform de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek van de RCE.  
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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 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 en allure van weleer terug te geven.  

 

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’. Deze rapporten 

zijn samen onderdelen van het Masterplan en kunnen niet los van elkaar gezien worden.  

 

Voor daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan, waren er onder andere 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 bedoeld was conform het Masterplan.  

Monique Wolak is door de gemeente Krimpenerwaard gevraagd de hiaten tussen Masterplan en uitvoering te vullen 

met een actualisatie van het Masterplan van 2014 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.  

 

Deel 1 ‘Tuinhistorisch Onderzoek en Waardering’ 

Als eerste is in het rapport ‘Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling’ de Cultuurhistorische Ontwikkeling en 

Waardering van januari 2014 geactualiseerd. Er is diepgaander onderzoek naar het verleden van de tuin gedaan, 

waardoor nieuwe gegevens bekend zijn geworden die in 2013 niet meegenomen waren. Ook is een onderzoek 

naar het verleden van de huidige parkeerplaats in dit eerste rapport van de actualisatie opgenomen, omdat de plek 

van de parkeerplaats ook binnen de contour van het huidig rijksbeschermd monument valt.  

  

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 

Tuinhistorisch Onderzoek en Waardestelling en de redengevende omschrijving van het rijksmonument. De 

tuinhistorische waarden geven inzicht in de waarde van verschillende aspecten van de tuin voor de historische 

aanleg. Ook maken ze duidelijk of een ingreep wel of niet een aantasting van de historische waarden zal zijn.  

 

Van verleden naar toekomst 

De bevindingen van het rapport ‘Tuinhistorisch Onderzoek en Waardering’ zijn de leidraad voor het ontwerp voor 

de Overtuin. De hierin beschreven historische karakteristieken van de Overtuin vormen de basis voor het ontwerp.  

Voor het huis van Paulina Maria is een restauratievisie opgesteld om haar huis technisch weer in goede staat te 

krijgen en haar waardevolle collectie te behouden. Ditzelfde wordt met voorliggend ontwerp voor haar Overtuin 

beoogd en nagestreefd. Ook tuin-onderdelen vormen een (groene) collectie. Denk maar aan de structuur, 

waardevolle bomen of de oude bijzondere taxus. Wat nog resteert van Paulina Maria’s tuin wordt gekoesterd en 

wat teruggebracht kan worden van karakteristieke waardevolle onderdelen, krijgt in dit ontwerp een plek. 

 

In de loop van bijna een eeuw heeft de Overtuin echter ook veranderingen ondergaan. De privétuin van Paulina 

Maria le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet is een openbaar park geworden. Door de aanleg van de 

Provincialeweg is een gedeelte van de tuin aan de noordzijde weggenomen en aan de oostzijde heeft de boerderij 

met haar erf en schuren plaatsgemaakt voor een parkeerplaats en een verzorgingstehuis. De bomen van de lanen 

zijn oud geworden en de Overtuin is van een verwaarloosde dichte plek in de afgelopen jaren veranderd in een te 

open park.  
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In voorliggend ontwerp wordt de uitdaging opgepakt om de allure van Paulina Maria’s hoogtijdagen te combineren 

met een goed gebruik als openbaar park voor de bezoekers, zodat het de status rijksmonument met trots kan 

voeren en het verleden verbonden wordt met de toekomst.  

 

Deel 2 ‘Toelichting Definitief Ontwerp’ 

De overgang van het Tuinhistorisch Onderzoek naar het Ontwerp komt in hoofdstuk 2 aan de orde. Hierin worden 

de historische karakteristieken van de Overtuin gekenschetst en verbonden met conclusies en aanbevelingen voor 

het ontwerp. Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op bijgevoegd Definitief Ontwerp. Het geheel wordt aangevuld met 

een Definitief Ontwerp-kaart. Er wordt ook een kaart bijgevoegd met namen en nummers die corresponderen met 

de nummers in de hiernavolgende toelichting, te beginnen met 1.1 (Ingang noordzijde relatie huis-Overtuin) van 

paragraaf 3.2 (Ingangen en randen). 
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2 Verbinding tussen Tuinhistorisch Onderzoek en Ontwerp 
 

2.1 Karakteristieken van de Overtuin 

 

2.1.1 Inleiding 

De elementen die door de eeuwen heen de structuur en het karakter van de Overtuin bepaald hebben, zijn het 

waard om te koesteren of zelfs terug te brengen. Zo krijgt deze plek haar eigenheid terug die het onderscheid van 

andere tuinen en parken. Dit wil niet zeggen dat alle priëlen terug moeten komen en de grot weer hersteld. Het zou 

wel mooi zijn natuurlijk, maar als dit om allerlei redenen niet kan, is er geen man overboord. Wat het wel wil zeggen 

is dat de karakteristieken die eens de Overtuin typeerden weer ervaren kunnen worden. Zij vormen de bouwstenen 

van het in dit rapport voorliggend ontwerp. 

 

Veel van de structuur van de Overtuin is nog te herkennen, paden en invullingen zijn weer terug te brengen.  

Voordat de uitleg van het ontwerp ter sprake komt, worden nu dan ook eerst in het kort de karakteristieken 

gememoreerd die in de hoogtijdagen aanwezig waren. 

 

 
Namenkaar t Overtuin en omgeving. Begin 19e  eeuw 

 

Haakvormige 

sloot 

Vijver 



Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet,Toelichting DO 06.02.20    
   8 

 

2.1.2 Geometrische tijd 

De hoofdstructuur van de langgerekte kavel in de polder is gevormd in de elfde eeuw bij de ontginning van de natte 

gronden van Haastrecht. Drie sloten en twee wegen aan de noord- en zuidkant vormden de begrenzing. Langs de 

oostelijke en westelijke sloot werden op een gegeven moment hakhoutwallen aangelegd. Aan de westzijde 

verscheen een touwbaan (lijnbaan): een lang recht pad omzoomd met rijen (knot) bomen en een baanhuis aan de 

noordkant. In het noordelijk gedeelte van deze kavel werd in de 18e eeuw een siertuin aangelegd voor het aan de 

overkant van de weg gelegen voorname huis. Baanhuis en lijnbaan vormden de westrand van deze noordelijke 

tuin; een boerderij met haar erf, schuren en leibomen de oostzijde en een fraai smeedijzeren hek met twee poorten 

begrensde de tuin aan de noordzijde. De siertuin werd in rechte vormen aangelegd, met gras, waterpartijen, bloem- 

en rozenperken. Een rechthoekige vijver met een exedra (halve ronding) en twee beelden van Hercules en 

Neptunus vormde een belangrijk element van deze siertuin, die aan de zuidkant begrensd werd door een sloot die 

vergraven werd en ‘Kromme Vijver’ werd genoemd. Onderdeel van de  geometrische opzet van de periode waarin 

de siertuin werd aangelegd, was een grandioze lange zichtlijn vanuit het huis over de Vijver en een iepenlaan met 

aan het zuidelijk uiteinde een beeld. Deze laan is gelegen aan de oostzijde van de kavel. De nattere, lagere grond 

tussen siertuin en de weg aan de zuidkant van de kavel (de Tiendweg) was in gebruik als ‘bos’,  waarschijnlijk 

broekbos of hakhoutbos.  

 

2.1.3 Gardeneske en landschapsstijl 

Toen Paulina Maria Bisdom van Vliet eigenaresse was, beleefde de Overtuin haar hoogtijdagen die uiteindelijk 

geleid hebben tot het verkrijgen van de rijksmonumentale status. Zij verfraaide de Overtuin en rond 1900 bestond 

deze plek uit drie verschillende sferen: het Tuin-gedeelte in het noorden, het Park in het midden en het Bos in het 

zuiden. De Tuin werd gekenmerkt door een in die tijd modieuze gardeneske stijl: natuurlijke, gebogen vormen van 

grasvelden, paden en perken met allerlei verschillende, vaak exotische, bomen en planten. De perken en ook de 

vele potten waren gevuld met kleurige eenjarigen in patronen, exotische planten, rozen en nog meer, allemaal in 

bonte verscheidenheid.  

Hoogtepunten van het Tuin-deel waren de vijver en het heuveltje met haar magnifieke bomen en verrassingen. 

Het Park-gedeelte bevindt zich in het midden ten zuiden van de Kromme Vijver. De centrale gebogen Beek wordt 

omzoomd door grasbermen waarin ovalen met sierheesters. Sierlijk gebogen paden begeleid door eiken en 

paardekastanjes slingeren zich door een strook met verspreide bomen en bewust geplaatste bosheesters. Hét 

hoogtepunt in dit deel is ongetwijfeld het eiland met haar spectaculaire, voor Nederland unieke grot met prieel en 

trappen, opgetrokken uit misbaksels en cementrustiek. Bomen waaronder een treurbeuk en enkele heesters 

omarmen deze grot met hun statige brede kronen. Het theehuis-prieel aan de oostzijde van het breedste deel van 

de Beek, gelegen op een verhoging en beschut door een kastanje, is een ander belangrijk hoogtepunt van het Park, 

evenals het prieel in Duitse stijl  in de hakhoutrand ten oosten van het eiland. Ten zuiden van dit eiland en de 

lijnbaan bevindt zich het Bos met haar zig-zagpaden over rechte waterlopen, dicht geboompte en ruigere 

ondergroei. Ook hier bevond zich in ieder geval één en waarschijnlijk twee priëlen aan de waterkant, met uitzicht 

op het weidse landschap rondom. Aan de noordzijde van het Bos bevinden zich het pronkgraf van Paulina Maria 

en haar man, met aan de overzijde van het pad het graf van haar geliefde hond Nora. 

 

Terug te brengen en nog bestaande karakteristieken van Paulina Maria’s tuin 

Behalve karakteristieke elementen van de Overtuin die verdwenen zijn en  die we weer terug willen brengen, is er 

ook een aantal dat nog steeds aanwezig is. Deze elementen zijn in deel 1 Tuinhistorisch Onderzoek en Waardering 

uitvoerig besproken en gewaardeerd met een hoge monumentwaarde. 

 

2.2 Ruimtelijke hoofdstructuur 

 

De langgerekte kavel is aan de zijkanten omsloten door de massa van lijnvormige lanen en  dichte hakhoutranden 

die door hun aard altijd deels ‘gaten’ hebben waar de bomen afgezet zijn en daardoor zichten op het omliggende 

landschap mogelijk maken. Behalve door deze houtwallen kent de Tuin haar omslotenheid aan deze zijkanten door 

de massa van de boom/heesterbeplanting van de Baanhuistuin en de muren van de boerderij met haar (lei)bomen 

aan de oostzijde. 
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De zichtlijnen van huis naar de Middenlaan en vanaf het heuveltje over de beek naar het eiland zijn een belangrijk 

landschappelijk aspect van de Overtuin, evenals de drie tuin-delen met ieder haar eigen, uit de Nederlandse 

landschapsstijl stammende karakteristieken, waarbij de Tuin het meest open is, het Park een afwisseling van open 

en dicht heeft en het Bos een dicht gedeelte is. 

 

2.3 Latere veranderingen 

 

De tijd heeft na Paulina Maria’s dood in 1923 niet stilgestaan. Voor de Overtuin wezenlijke veranderingen zijn de 

aanleg van de Provincialeweg in 1929 waardoor van de tuin ontnomen is ten behoeve van het wegtracé met 

rijbanen, fietspaden, tussenberm en een twee meter hoog talud.  

Vervolgens zijn de boerderij en haar schuren afgebroken in 1989 en vervangen door een parkeerplaats en het 

verzorgingstehuis de Liezeborgh, waarvan de noordwesthoek in de parkaanleg ligt. Een toegangsruimte tussen 

deze twee verschillende plekken heeft het erf vervangen. 

De leibomen zijn verdwenen en op de plek van de muren ter weerszijden van het hek staan nu hagen.  

Verder is de hele Overtuin versoberd. De duidelijkheid tussen de drie verschillende sferen is door kleinere en 

grotere ingrepen verminderd. Ook zijn de priëlen verdwenen, evenals de rijk gedecoreerde bruggen. Van de grot 

en haar prieel is alleen nog een ruïne over. De afwisseling en opgebouwde spanning die men wandelend door het 

pak onderging, zijn weg, zoals bijvoorbeeld bij de betreding van het heuveltje vanuit de brug, waarna men onder 

de takken van een overhangende treurboom doorging om daarna bij een door bomen en hagen omzoomd prieel 

gedecoreerd met vazen te belanden, van waaruit men prachtig over de vijver en de gardeneske plantvakken het 

huis kon bewonderen.  Alles is nu min of meer in één keer te overzien.  

Er zijn woonwijken en een nieuw bos  aan de oost- en zuidkant verrezen, waardoor er meer toegangen over de 

sloten zijn gekomen. Dit heeft geleid tot het verdwijnen van de mystieke sfeer van weleer van een tuin die alleen 

betreedbaar was vanaf de noordkant, is verdwenen. 

 

Vanaf 2014 is de Overtuin een stuk opener geworden, er zijn nieuwe paden aangelegd, de parkeerplaats is 

verbreed, er zijn heester- en plantvakken aangelegd, banken geplaatst en veel borden neergezet. In deel 1 

Tuinhistorisch Onderzoek en Waardering zijn deze verandering besproken. Aan het eind bij het hoofdstuk 

Waardering is een cultuurhistorische waarde aan deze veranderingen toegekend. 

 

In het ontwerp zullen niet alle veranderingen blijven, dit met het oog op de waardering en de doelstelling om de 

rijksmonumentale Overtuin weer haar allure van weleer terug te geven. De verschuiving van privétuin naar 

openbaar park wordt ook in het ontwerp meegenomen. Bovendien leven we tegenwoordig in een andere tijd.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

De tu inmannen en - jongens van 
Paul ina Mar ia, met in het midden 
tu inbaas Chr is t iaan 

Kolenbrander, d ie  de zo w ijd en 
z ijd geroemde gardeneske tu in  
mogel i jk  hebben gemaakt.  

(ui t De Havekedrechter  sept . 
2006)  
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De arbeidsintensieve bloemperken en benodigde zorg voor exotische planten bijvoorbeeld, is nu niet meer haalbaar 

zonder een leger aan toegewijd tuinpersoneel. Gelukkig heeft de Overtuin wel de beschikking over veel 

enthousiaste vrijwilligers en een tuinbaas met hart voor het historisch en monumentaal aspect van deze bijzondere 

tuin. 

 

2.4 Visie: van verleden naar toekomst 

 

De hoofddoelstelling die meegegeven was voor het Masterplan was de Overtuin weer de allure terug te geven van 

Paulina Maria’s hoogtijdagen. Dit is geheel in lijn met de restauratievisie die voor Paulina Maria’s huis opgesteld is 

om het gebouw technisch weer in goede staat te krijgen en haar waardevolle collectie te behouden. Ditzelfde wordt 

met voorliggend ontwerp voor haar Overtuin beoogd en nagestreefd. Ook tuin-onderdelen vormen een (groene) 

collectie. Denk maar aan de structuur, waardevolle bomen of de oude bijzondere taxus. Wat nog resteert van 

Paulina Maria’s tuin wordt gekoesterd en wat teruggebracht kan worden van karakteristieke waardevolle 

onderdelen, krijgt in dit ontwerp een plek. 

Het huis Paulina Bisdom van Vliet behoort tot de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uitgeroepen Top 100 

van Nederlandse monumenten. Ook de Overtuin, de graven, beelden, tuinsieraden, grot en hek zijn 

Rijksmonument. Het geheel van huis, koetshuis, dienstwoning, achtertuin en Overtuin geniet  complexbescherming, 

zijn de hoofdwoning en de Overtuin als complex vallen ze onder de complexbescherming als historische 

buitenplaats. 

  

Behalve de bij het monumentenregister specifiek genoemde onderdelen en de onderliggende structuur van de 

Overtuin, is er in het park nog een historische laag te herkennen. Dit zijn de levende groene monumenten. De 

bomen op het heuveltje, de taxus, ceder, gingko en de twee koningshuis-bomen (Beatrixboom en Amaliaboom) zijn 

enkele voorbeelden hiervan. Maar ook bijvoorbeeld de hakhoutwallen, de oude treurbeuk op het eilandje, de 

knotbomen langs de lijnbaan, kastanjebomen die bijzondere plekken markeren en de pad-begeleidende eiken. 

Deze bomen zijn niet alleen uit Paulina Maria’s tijd, maar ook uit de periode na haar dood. 

 

In de loop van bijna een eeuw heeft de Overtuin echter ook veranderingen ondergaan. De privétuin van Paulina 

Maria le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet is een openbaar park geworden. Door de aanleg van de 

Provincialeweg is een gedeelte van de tuin aan de noordzijde weggenomen en aan de oostzijde heeft de boerderij 

met haar erf en schuren plaatsgemaakt voor een parkeerplaats en een verzorgingstehuis. De bomen van de lanen 

zijn oud geworden en de Overtuin is van een verwaarloosde dichte plek in de afgelopen jaren veranderd in een te 

open park.  

In voorliggend ontwerp wordt de uitdaging opgepakt om de allure van Paulina Maria’s hoogtijdagen te combineren 

met een goed gebruik als openbaar park voor de bezoekers, zodat het de status rijksmonument met trots kan 

voeren en het verleden verbonden wordt met de toekomst.  

  



Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet,Toelichting DO 06.02.20    
   11 

 

3 Toelichting Definitief Ontwerp 
 

In de toelichting komen benamingen voor om plekken aan te duiden die in onderstaande kaart zijn terug te vinden. 
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3.1 Hoofdstructuur 

 

De structuur van een smalle Overtuin binnen dichte randen aan oost- en westzijde blijft gehandhaafd en wordt zelfs 

versterkt. De onderscheidene karakters van Tuin, Park en Bos worden ook versterkt. De Tuin blijft open, met een 

variatie aan bomen; het Park is meer dicht met openheid, vooral langs de Beek, en het Bos wordt dichter. Water 

blijft in alle drie de delen een cruciale rol spelen, zij het ruimtelijk op drie verschillende manieren, passend bij de 

vormgeving van dat gedeelte. De paden vormen ook een verbindend element in functionele zin en qua patroon 

ondersteunen ze de verschillen van de drie tuin-delen. Behalve de bomenrijen van de Lijnbaan/Notenlaan en de 

Middenlaan als de meest bepalende hoofdstructuur-lijnen van de Overtuin zullen de slingerpaden van het Park ook 

weer hun begeleidende bomenrijen terugkrijgen. De twee zichtlijnen, van huis naar Middenlaan en van heuveltje 

tot eiland, tenslotte behouden hun grote waarde voor de beleving van de Overtuin. 

 

 
Hoofdstructuur  schematisch , de b lauwe l i jnen met  p i j len z ijn de z ichtl i jnen  
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3.2 Ingangen en randen 

 

De onderstaande nummers komen overeen met die van de kaart op bladzijde 11 en zijn geen paragraafnummers. 

 

1.1 Ingang noordzijde relatie huis-Overtuin 

 

Huidige situatie 

De twee poorten van het hek waren er al in de geometrische tijd en zijn altijd onderdeel van het hek geweest. Hoe 

destijds het bijbehorende huis aan de overkant van de Hoogstraat eruit zag weten we niet. De kaarten en foto’s van 

de hoogtijdagen van de Overtuin in Gardeneske stijl van de tijd van Paulina Maria, laten zien dat er weliswaar twee 

poorten zijn, maar dat de oostelijke precies tegenover het (nieuwe) huis gesitueerd was en dat dat degene was die 

gebruikt werd. Na de aanleg van de Provincialeweg in 1939 blijft de oostelijke poort de enige werkende: er was 

zelfs alleen maar één pad van voordeur naar de oostelijke poort. De westelijke poort was er wel, maar werd net als 

in Paulina Maria’s tijd niet gebruikt. Deze situatie duurde in ieder geval voort tot na 1972. De nieuwe situatie met 

twee trappen en paden op het talud zijn van recente datum, vermoedelijk toen de directe verbinding van huis naar 

Overtuin over de Provincialeweg naar het westen verlegd werd.  

 

Ontwerp 

De relatie van huis en Overtuin wordt in het plan versterkt door vanuit de voordeur een directe verbinding te creëren 

met de oostelijke poort via een nieuwe oversteek over de Provincialeweg. Deze wordt gemarkeerd door eenzelfde 

bestratingsmateriaal dat afwijkt van de materialen van weg en fietspaden en een allure uitstraalt. Het noordelijke 

fietspad wordt iets naar het zuiden verlegd, zodat enige ruimte gecreëerd wordt om de Hoogstraat voor de gevel 

van het huidige museum langs te laten gaan. 

 

1.2 Noordrand 

 

Huidige situatie 

De noordrand bestond eeuwenlang tot 1939 uit een hek, met muren aan weerszijden gemarkeerd door leilindes 

aan de noordzijde. Over de gehele breedte van het huis was de bomenrij  onderbroken om maximaal uitzicht op de 

tuin te garanderen. Tussen huis en hek lag enkel de smalle Hoogstraat. Deze situatie werd bruusk veranderd door 

de aanleg van de brede Provincialeweg met twee rijbanen en twee fietspaden, gescheiden door tussenbermen en 

een haag. De weg kwam hoger te liggen dan de Hoogstraat, waardoor de onderkant van de plint van het huis zelfs 

onder maaiveld verdween. Dit betekende dat de geleidelijke verlaging van de Hoogstraat naar het noordelijk 

gedeelte van de Overtuin nu ineens veranderde in een steil dijktalud dat twee meter hoger lag dan de Overtuin. Het 

hek werd naar het zuiden onder aan de dijk verplaatst, de leilindes verwijderd en de muren ter weerszijden 

afgebroken en vervangen door losse hoge hagen. Later zijn de hagen lager geworden en netjes smal geschoren. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De geleidel i jke grondverlag ing 

van de Hoogs traat  naar de 
Overtuin voor de aanleg van de 
Prov inc ia leweg (Ansichtkaart  

van voor 1939.  Col lect ie Arie 
Burggraaf )  
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Ontwerp 

In het plan is het hek weer omhoog gelegd en het steile dijktalud aangeheeld tot een flauwe helling. Er worden 

opnieuw leilindes geplant, waarbij het zicht van huis naar Overtuin ter breedte van het hek vrijgehouden wordt, op 

dezelfde wijze als rond 1900. Hoge hagen aan weerszijden van het hek vervangen de muren die er eerst stonden.  

 

1.3 Ingang noordoostzijde relatie Hoogstraat-Overtuin 

 

Huidige situatie  

Hier was ook al in de geometrische tijd een ingang: via een doorgang aan de Hoogstraatzijde kwam men in een  

soort ‘voorruimte’ en via een poort ten noorden van de boerderij kon men de tuin betreden. Deze mogelijkheid is 

tot de aanleg van de Provincialeweg  gebleven.  

 

Ontwerp 

Het is momenteel  een knelpunt dat men vanuit het centrum van Haastrecht een omweg moet maken om de 

Overtuin in te komen. De aloude directe relatie tussen Hoogstraat (de belangrijkste straat in het centrum, waar ook 

het hoofdhuis aan is gelegen) en Overtuin is verstoord. In het plan wordt de bestaande oversteek tussen het 

parkeerhaventje en de westzijde van de Hoogstraat gebruikt. Ter hoogte van deze oversteek wordt in de haag van 

de Overtuin een poort te maken. Zo kunnen de mensen ook weer vanuit het dorp via de toegang die er eeuwenlang 

was de Overtuin betreden.  

 

1.4 Noord-oostrand 

 

Huidige situatie 

Sinds in ieder geval de 17e eeuw bevond zich langs de noordoostrand van de smalle kavel die Overtuin zou worden, 

de ook al smalle lange ruimte van een boerderij. Schuren en woongedeelte waren aan elkaar gebouwd in noord-

zuid richting. Aan de zuidkant was een erf, met later nog meer schuren, aan de noordkant een smalle ruimte die op 

een gegeven moment nog ingevuld werd met een oranjerie. Deze werd gebouwd op de plek van een voorruimte 

op de hoek van de Hoogstraat en de Liezeweg. Vanuit deze ruimte was er aan de westzijde een toegang tot de 

Overtuin, evenals op drie plekken vanuit de boerderij. De oranjerie is in het begin van Paulina Maria’s tijd 

afgebroken, maar de muur aan de noord- en oostzijde bleef nog en werd gebruikt voor leifruit. Het meest 

noordoostelijke pad van de gardeneske tuin werd op enige afstand ten westen van de muur geleid. De boerderij 

was omzoomd door leibomen.  

De boerderijmuren en de leibomen vormden door hun hoge massa een duidelijke oostrand van de Overtuin in het 

noordelijk Tuin-gedeelte. Door de afbraak van de hoeve en de vervanging van erf en bijgebouwen door een 

parkeerplaats, de Liezeborgh en een diffuse tussenruimte, is de heldere rand van weleer verdwenen.  

 

Ontwerp 

De eeuwenoude duidelijkheid in vorm en functionaliteit van de boerderijsfeer is de inspiratie geweest voor de 

inrichting van deze oostzijde. Ook het bestaan van de voorruimte en later de oranjerie vinden hun weerslag in het 

ontwerp. De hoge wanden van boerderij en oranjerie-omsluiting worden nu vertaald in 3 tot 4 meter hoge hagen 

met leibomen die die de oostzone van de Overtuin afbakenen. De voorruimte krijgt in haar inrichting en functie een 

knipoog naar de kweek/oranjerietijd door de nieuwe functie als pluk- of kweektuin. De hoge haag aan de westrand 

van deze ruimte gaat in dezelfde lijn door aan de westzijde van de parkeerplaats en vormt daarmee de oostrand 

van het Tuin-deel. De parkeerplaats wordt net als de boerderij omzoomd met leilindes aan noord- en westzijde. De 

3 tot 4 meter hoge haag zet zich door aan de oostzijde van de parkeerplaats om de ruimte af te bakenen van de 

Liezeweg, de parkeerfunctie een waardige plaats in het geheel te geven en de helder boerderijvorm in een nieuwe 

situatie te vertalen door een hoge haag.  
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1.5 Oostzijde ruimte tussen Liezeborgh en parkeerplaats 

 

Huidige situatie 

In ieder geval in de afgelopen drie eeuwen, en waarschijnlijk wel langer, was dit de plek van het erf van de boerderij. 

Hier heeft men vanaf de Liezeweg het boerenterrein kunnen betreden. Hier stond de hooiberg, was het 

washok/spoelhok bij het uiteinde van de Kromme Vijver en kon men de schuren aan de zuid-en noordkant bereiken. 

De Liezeborgh staat ongeveer op de plek van de vroegere zuidelijke schuur, al is dit verzorgingstehuis wel forser 

en heeft het aan de noordwestzijde meer aan het park geknabbeld. Op ongeveer de plek van de boerderij is nu een 

parkeerplaats gemaakt, die een duidelijke functionele relatie heeft met de Liezeborgh en de Overtuin. De ruimte 

tussen gebouw en parkeerplaats is dan ook een plek waar, net als vroeger, veel bewegingen en functies bij elkaar 

komen: de ingang van de Liezeborgh zelf, fietsparkeer-mogelijkheid, manoeuvreerruimte en ruimte voor  grotere 

voortuigen voor aan- en afvoer.  

 

Ontwerp 

Deze ruimte is dan ook belangrijk als entreeruimte voor zowel de Overtuin als de Liezeborgh zelf. De duidelijkheid 

die een erf biedt en de historie van deze plek is de inspiratiebron voor de inrichting. De rechthoekige ruimte wordt 

omsloten door een lagere haag en de haag rondom de parkeerplaats zet zich hier naar het westen door als een 

lagere haag met leibomen aan noord- en zuidkant. De haag aan de zuidkant van deze entreeruimte staat op enige 

afstand van het gebouw. In het verlengde van de breedte van de autoparkeerplaats wordt een strook gecreëerd om 

fietsen te stallen, begrensd door haagjes. Deze ruimte is groter dan de huidige, dus dat zou voldoende moeten zijn. 

De haag en leibomen zorgen ervoor dat de fietsen niet zichtbaar zijn vanuit het gebouw. 

In de noordwesthoek komt een entreegebouwtje in de vorm van een hooiberg: een dak met palen eronder, mogelijk 

voorzien van een dichte wand aan een bepaalde zijde. Deze refereert naar het verleden van het boerenerf en de 

hooiberg die hier ooit stond. Hier kan informatie gegeven worden over de Overtuin, is plek voor folders, 

hondenpoepzakjes en al het andere wat het bij het karakter van het monumentale park van allure niet zo past. Ook 

wordt hier een bank geplaatst (hout, smal, ongeverfd, zonder leuningen) waar men even de laarzen of de hond kan 

schoonmaken of wat dan ook. En men zit er droog. De huidige banken rondom de boom en degene die naar het 

gebouw gericht zijn, worden niet of nauwelijks gebruikt. Het zit ook niet fijn in zo’n doorgangsruimte. Bovendien kan 

men verder van de banken ín het park gebruik maken.  

Door de positionering van de hooiberg en de westelijke haag wordt men automatisch naar de ingang van de 

Liezeborgh geleid. Ook de ingang van de Overtuin zelf is al duidelijk als men vanaf de Liezeweg het erf opkomt: 

een houten poortje in de haag (in de stijl van de hekken en poortjes die hier ooit stonden) - dat overigens gewoon 

open staat en eventueel ’s avonds dicht gemaakt kan worden - én het zicht op de tuin zorgen hiervoor.  

 

Liezeborgh 

 

Huidige situatie 

De noordwesthoek van de Liezeborgh grenst direct aan het monumentale park. Hier stond vroeger een schuur die 

bij de boerderij hoorde en met zijn noordwesthoek de Overtuin begrensde. Rond 1990 heeft dit gebouw 

plaatsgemaakt voor verzorgingstehuis de Liezeborgh, dat een geheel andere architectuur en functie bezit. Was 

eerst de schuur en boerderij onderdeel van het bezit van Paulina Maria en bestond er een nauwe ruimtelijk en 

functionele relatie tussen Overtuin en boerderij, nu is de grond van gebouw (inclusief een strook rondom) eigendom 

van de Liezeborgh. De vroegere hoek werd gemarkeerd door dichte schuurmuren, nu wordt deze plek gekenmerkt 

door twee wanden met veel glas. Ramen kijken uit op de Overtuin, maar een hek en een brede strook 

plantsoenheesters scheppen een afstand tussen gebouw en park. Bewoners van de Liezeborgh dienen wel uitzicht 

te hebben, maar Overtuin en tehuis worden verder zorgvuldig van elkaar gescheiden.  

 

Ontwerp 

Het hek en de niet passende plantsoenbeplanting doen afbreuk aan de sfeer van de Overtuin en ze benutten ook 

niet de potentie die juist zo’n situering en locatie biedt. In het plan wordt de relatie tussen gebouw en Overtuin 
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visueel en functioneel bij elkaar betrokken door hek en plantsoen weg te halen en het gras van de Overtuin door te 

laten lopen tot in de buurt van de gevel. 

 

1.6 Oostzijde rand 

 

Huidige situatie 

Deze rand wordt gevormd door de oostelijke sloot en haar eeuwenoude hakhoutwal van voornamelijk elzen. De 

sloot ging door tot de Kromme Vijver. Bij de aanleg van de Liezeborgh is het noordelijk gedeelte gedempt. De 

hakhoutwal is op een onbekend ogenblik ten noorden van de noordelijkste brug verwijderd, vermoedelijk om de 

enkele villa’s aan de rand uitzicht op de Overtuin te geven. 

Historisch gezien zijn er nooit verbindingen geweest aan deze kant van de lange kavel. In de tweede helft van de 

20e eeuw zijn twee bruggen aangelegd.  Ze zijn fors uitgevoerde met leuningen en obstructies aan de Overtuin-

kant om fietsen te belemmeren de tuin in te komen.   

De bruggen geven de bewoners van de oostelijk gelegen wijken de gelegenheid de Overtuin te bezoeken zonder 

om te hoeven lopen. De noordelijke brug die direct tegenover het eiland ligt en zo de mystiek van het eiland nog 

meer wegneemt, bedient echter maar een gering aantal woningen.  

 

Ontwerp 

In het plan wordt de sloot weer doorgetrokken tot de Kromme Vijver. De hakhoutwal langs de sloot wordt hersteld 

tot aan de bocht naar de Kromme Vijver. De Overtuin krijgt zo haar oostelijke rand weer terug en de onwenselijke 

visuele vermenging van Overtuin en woonwijk wordt weggenomen. Het bijkomend voordeel is dat de bewoners 

daardoor tevens meer privacy hebben, terwijl men toch het plezier van zicht op het water ervaart, plus doorkijkjes 

door de elzen heen. Ditzelfde geldt voor het woongedeelte van de Liezeborgh. De grotere gaten in de wal worden 

gedicht door aanplant van individuele elzen in de te grote ruimtes. 

De noordelijke brug wordt weggehaald en de zuidelijke vervangen door een smalle eenvoudige houten 

voetgangersbrug, met een paal of een ander anti-fietsvoorziening aan de wijk-zijde van de toegang. Dit zodat het 

ruimtelijk beeld van de Middenlaan en de oostelijke rand niet verstoord wordt.  

 

1.7 Oostzijde ter hoogte van de werkplaats en de Liezeborgh   

 

Huidige situatie 

Aan de zuidkant van de Liezeborg is in 2014 een werkplek voor de  vrijwilligers van de Overtuin ingericht, met 

verschillende schuren en ruimte voor opslag van een en ander. Het geheel is begrensd door een hoog Heras 

spijlenhekwerk, dat in het verlengde van de gevel van de Liezeborgh geconstrueerd is. Het geheel ligt prominent in 

het zicht van de Middenlaan. Vanuit deze laan loopt een gebogen 30 x 30 cm tegelpad naar de poort tussen muur 

en hek. Hek en pad hebben beide niet een uitstraling die men bij de sfeer van de Overtuin zou verwachten.  

 

Ontwerp 

Het hoge hekwerk wordt iets naar achter geplaats en door een hoge haag aan het zicht van de Overtuin onttrokken. 

Het pad krijgt een passend materiaal en een ander verloop. 

 

1.8 Zuidelijke rand  

 

Huidige situatie 

In een van de afgelopen jaren zijn takkenwallen aan de zuidzijde van de Overtuin bij de sloot langs de Tiendweg 

geplaatst, om het aantal vogels in de Overtuin te bevorderen. Deze wallen belemmeren echter de visuele relatie 

tussen de beide parkdelen, de historische verbinding tussen  Overtuin en de Tiendweg en bovendien passen ze 

niet bij de allure van een rijksmonumentaal park.  

De beschoeiing van de zuidelijke oever van de sloot langs de Tiendweg is erg grof en hoog. Vanaf het zuidelijke 

pad van de Overtuin is dit goed te ervaren.  
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Ontwerp 

De wallen worden weggehaald. Ook wordt de beschoeiing van de zuidelijke sloot verbeterd zodat de uitstraling 

overeenkomt met de beschoeiing en oevers van de Overtuin zelf. De beschoeiing zal lager worden en de oevermeer 

glooiend.   

 

1.9 Brug 

 

Huidige situatie 

Bij de aanleg van het nieuwe bos ten zuiden van de Tiendweg is een pad met brug aan de zuidkant van het Bos 

aangelegd om de verbinding van de twee parken tot stand te brengen. Deze is breed en heeft forse anti-

fietsmaatregelen in het Bos-deel en ligt ten oosten van de brug naar het nieuwe bos.  

 

Ontwerp 

Aangezien een verbinding van Overtuin naar het uitloopgebied ten zuiden van de Tiendweg positief werkt (en ook 

de mensen in de nieuwe wijk ten zuiden van de Tiendweg dan eerder de Overtuin kunnen bezoeken), blijft deze 

verbinding in stand. De huidige brug wordt vervangen door een smalle voetgangersbrug. Anti-fietsmaatregelen 

worden aan de zuidkant  van de brug aangebracht en niet in het wandelpad van de Overtuin. De brug wordt dan 

tevens naar het westen verlegd, zodat hij precies tegenover de ingang naar het nieuwe bos komt te liggen en op 

een logischer plek aansluit op het zuidelijkste pad van het Bos.1  

 

1.10 Westelijke rand 

 

Huidige situatie 

Deze rand tot aan de baanhuis-tuin bestaat al eeuwen uit een sloot en hakhoutwal van meest elzen, maar ook 

andere boomsoorten. Vlakbij het baanhuis staan enkele knotwilgen.  

Het noordelijk deel van de westrand wordt gevormd door de omheining om de baanhuis-tuin. Deze wordt al in ieder 

geval sinds Paulina Maria’s tijd begeleid door een (losse) haag van gemengde boomheesters, zoals meidoorn en 

hulst. Veel van deze haag is nu weg. 

 

Ontwerp 

Deze situatie is in lijn met het karakter en de historie van de Overtuin en blijft gehandhaafd in het plan.   

De haag wordt weer aangevuld met de oorspronkelijke soorten. Aan de zuidrand komt aan weerszijden van de 

poort een lage haag, zodat in ieder geval de visuele relatie tussen baanhuis en lijnbaan weer ervaren wordt.  

 

3.3 Structuur uiteengelegd 

 

De hoofdstructuur van de Overtuin wordt gevormd door de langgerekte vorm van de kavel waar ze op gesitueerd 

is, door de lange Middenlaan uit de geometrische tijd, de lijnbaan die zelfs ouder kan zijn en de waterlopen in de 

Overtuin zelf. De vorm van de kavel blijft hetzelfde en behoeft geen verdere toelichting. 

 

3.3.1 Lijnbaan 

 

Huidige situatie 

Van de oorspronkelijke lijnbaan is het baanhuis nog aanwezig en het grootste deel van het pad. De directe relatie 

tussen gebouw en baan is inmiddels verdwenen. Ging het pad vroeger door tot de deuren in het baanhuis, nu is er 

een verwilderde tuin met een laag hek omheen en een poortje waar eerder het pad was. Het pad houdt zelfs eerder 

op dan het hek. Wel staat de poort nog in het verlengde van het pad.  

 
1 Er is ook wat voor te zeggen de brug op de huidige plaats te laten. Zo worden de twee sferen van een Overtuin, een 

monumentenpark van allure, en een natuurlijk bos op een andere kavel, niet teveel aaneengesmeed. Beslissing bij uitwerking 
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De opgekroonde jonge bomen uit de tijd toen de lijnbaan nog functioneerde, zijn verdwenen, maar daarvoor in de 

plaats is de lijnbaan een laan geworden met majestueuze bomen aan beide zijden dicht bij het pad geplant. De 

notenbomen in het zuidelijk deel zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog door een storm omgewaaid en vervangen 

door snelgroeiende paardenkastanjes. Nu hebben beide soorten het moeilijk, de noten door de leeftijd, de kastanjes 

vooral in het deel waar de grondwaterstand hoog is.  

De zuidzijde van de lijnbaan eindigde vroeger bij een brug over de haakvormige sloot (tussen de westelijk sloot en 

de slinger om het eiland). Met het dempen van deze verbinding is de beëindiging van de lijnbaan diffuus geworden. 

De laan gaat nu geleidelijk over in een brede onduidelijke ruimte waar verschillende paden bij elkaar komen.  

Langs de lijnbaan werd de westkant begrensd door de hakhoutwal langs de sloot die er als een losse hoge haag 

uitzag. Ook de oostzjide werd begrensd door een losse haag. Het noordelijk gedeelte hiervan bestond in ieder geval 

uit hulst, daarna zette zich dit door in hoge heesters die zo geplant waren dat ze aan beide zijden tussen het 

lijnbaan-pad aan de westzijde en het water aan de oostzijde nog een strook gras overlieten.  

Nu is de ruimte in het noordelijk gedeelte van de lijnbaan aan beide zijden deels gevuld met heel karakteristieke 

knotesdoorns en -essen. Ze zijn oud, maar van wanneer ze stammen is onzeker. Oorspronkelijk, toen de lijnbaan 

nog functioneerde om er touw te maken, werden soortgelijke knotbomen gebruikt om de hennep die eerst vijf weken 

in de sloot zacht moest worden, tegenaan te zetten om te drogen. Deze Overtuinse knotbomen zijn nu nog de enige 

elementen die de geschiedenis van het oorspronkelijk gebruik van de lijnbaan symboliseren. Ze zijn waardevol en 

karakteristiek voor de Overtuin en fungeren als levende groene kunstwerken die de geschiedenis vertellen.  

 

Ontwerp 

Het pad van de lijnbaan gaat weer doorgetrokken worden tot het hek van de tuin (en hopelijk ook in de tuin, daar is 

een gesprek met de huidige bewoners voor nodig). Op een gegeven moment worden de bomen vervangen door  

nieuwe exemplaren aan weerszijden van de Lijnbaan en dicht genoeg bij elkaar om een goed laan-effect te creëren 

van begin tot eind.2  

Dit eindpunt wordt net als vroeger verduidelijkt door de uitstulping van de slinger rondom het eiland te versmallen 

en weer te verbinden met de westelijke sloot. Een brug over deze verbinding geeft dan het eind van de Lijnbaan 

aan.  

De oostelijke zijde van de lijnbaan wordt in het noorden weer door een losse hulsthaag begrensd die tot de oude 

overgebleven stobbe gaat en daardoor tevens de westelijke rand van het Tuin-gedeelte gaat vormen. 

De bijzondere knotbomen blijven en worden zelfs tot over de volle lengte wat uitgebreid, waarbij een smalle strook 

aan de oostzijde wordt beplant waardoor de visuele afscheiding van lijnbaan en Park opnieuw gestalte krijgt. 

 

3.3.2 Middenlaan 

 

Huidige situatie 

De noordzijde van de Middenlaan werd in de geometrische tijd al gemarkeerd door een brug over de Kromme 

Vijver. Hoogstwaarschijnlijk stond aan de zuidzijde van de laan al rond 1700 een beeld als eindpunt van de zichtas 

vanuit het huis. De laan is aan de noordzijde breder dan aan de zuidzijde. Dit kan mogelijk een bewust 

perspectivisch middel zijn om de laan nog langer te laten lijken. Dit middel werd wel vaker in die periode toegepast. 

De laanbomen bestonden eerst uit iepen, in begin twintigste eeuw stonden er essen en nu is het een onduidelijke 

laan met nog enkele essen die het deels niet goed doen in verband met de essentaksterfte. Op het filmpje uit 1947 

lijkt het erop dat de bomen van de laan ook nog ten noorden van de brug doorgingen en zich uiteenvouwden naar 

links en rechts om de Vijver heen. Of dit juist  is, is moeilijk te zeggen, het kunnen ook twee beuken zijn die aan 

weerszijden van de lavastenen bloembak stonden en enkele eiken langs het oostelijk  pad, zoals op het filmpje en 

 
2 Voorlopig zal de laan nog enige tijd moeten blijven staan. De bomen staan aan de westzijde van de Overtuin, zijn hoog en de 

stammen en kruinen hebben nog enige omvang. De vermaarde bomenkenner en -chirurg Jørn Copijn wijst er met klem op dat zij 

noodzakelijk zijn om de iele overgebleven bomen en de overige beplanting van de Overtuin te beschermen tegen de westenwind. 

Als deze beplanting volgroeid is, kunnen de laanbomen verwijderd worden. Een tweede reden is dat er door de grootschalige kap 

van oude bomen te weinig bomen van formaat overgebleven zijn en men nu niet door moet gaan met te drastisch kappen, voor 

het beeld van de Overtuin, de Haastrechtse bevolking en de dieren. 
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oude foto’s lijkt. Ook hier was gras aan beide zijden van het pad. De oostzijde werd begrensd door de hakhoutwal, 

aan de westzijde bevonden zich de bomen, heesters en heestergroepen van het Park en Bos.  

Nu zijn in de lijn van de stammen van de laan aan de oostzijde bomen, heesters en plantjes geplant. Net ten zuiden 

van de Liezeborgh bevindt zich tussen de bomen in de lijn van de laan een tegelpad naar de werkplaats, een  

composthoop en grote borden. 

Het beeld is weggehaald, de fundering ligt er nog. De laan is verkort en verbonden met het gebogen pad aan de 

zuidzijde van de Overtuin. De Kromme Vijver is tijdens de bouw van de Liezeborgh gedempt tot ten westen van de 

Middenlaan, de grond aangevuld en de brug weggehaald. 

 

Ontwerp 

Vanwege het grote belang voor de leesbaarheid van de hoofdstructuur van de Overtuin wordt de Kromme Vijver 

weer verlengd tot aan de oostzijde van de Middenlaan en komt er weer een brug die het begin van de Middenlaan 

markeert. Hopelijk kan aan het eind een beeld komen of een andere passende beëindiging van de zichtlijn. De laan 

wordt hersteld met iepen van een variëteit  die resistent is tegen de iepziekte, de heesters, bomen (die geen 

onderdeel van de laan zijn), composthoop en bord aan de oostzijde worden verwijderd. Het pad naar de werkplaats 

krijgt een passendere loop en ander materiaal.  

 

3.3.3 Waterlopen 

 

Huidige situatie 

Centraal door de Overtuin en al eeuwenlang aanwezig bevinden zich de waterlopen. De Vijver en  Kromme Vijver 

zijn op een gegeven moment met elkaar verbonden, ze hebben enige modellering in de oeverbelijning gekend, 

maar de opzet is gelijk gebleven sinds de 19e eeuw. De beek heeft aan het eind van die eeuw een slinger rondom 

het eiland gekregen en op een gegeven moment in tweede helft 20e eeuw is de slinger rondom wat verbreed. De 

verbinding tussen slinger en westelijke sloot, de haakvormige sloot, is in die tijd afgekoppeld en tot rudimentaire 

uitstulping verworden. 

Het sloten/greppelstelsel in het Bos-deel heeft eveneens in diezelfde tijd een verandering ondergaan. De 

waterlopen zijn ter hoogte van de vroegere bruggetjes door duikers en grondlichamen onderbroken.   

 

Ontwerp 

Later wordt in het werk bepaald of de contouren van Vijver en Kromme Vijver enige modellering behoeven.  Kromme 

Vijver wordt tot voor de Liezeborgh uitgebreid, zodat de Middenlaan weer begint bij de brug en de duidelijkheid 

tussen begin en eind van Tuin- en Parkdeel terugkeert. De oostelijke sloot krijgt haar verbinding met de Kromme 

Vijver terug, waardoor de privéruimtes van de Liezeborgh op een subtiele manier van het park gescheiden worden.  

Ook in het zuidelijke deel worden duikers en grondlichamen verwijderd en waterlopen weer doorgetrokken. Houten 

eenvoudige bruggen zorgen voor de doorloop van paden ter weerszijden van deze watergangen.   

Mogelijk dat de oevers van de waterlopen nog iets gemodelleerd worden tot een mooier verloop bij herbeschoeiing, 

maar dat is een kwestie van detaillering die verderop in het proces nog aan de orde gaat komen. 

 

3.3.4 Tuin 

 

Huidige situatie 

Het noord- en noordoostelijk deel van de Tuin is verkleind door de aanleg van de Provincialeweg, zodat de ruimte 

voor de Overtuin hier navenant verkort is. Vooral de noordelijke ruimte heeft hierdoor een langgerektere vorm 

gekregen. Het meest noordelijke pad en haar westelijke en oostelijke uitloper zijn om deze reden qua loop 

veranderd. De aanleg van de parkeerplaats rond 1990 en de verbreding de parkeerplaats en de aansluitende 

westelijke border in 2013, heeft ervoor gezorgd dat het oostelijke pad in de Tuin naar het westen is opgeschoven, 

waardoor de bomen én de ruimte ten noorden van de Vijver in het gedrang komen. Dit alles speelde zich af na 

Paulina Maria’s overlijden.  

Haar uitbundig plantensortiment is versoberd, bomen zijn weggehaald op het heuveltje en ten oosten van de Vijver, 

maar vermoedelijk Copijn’s ensemble is er voor terug gekomen. De twee rode beuken uit de 17e eeuw zijn 
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doodgegaan en vervangen, deels op een andere plek. Plantperken zijn verminderd op een andere plek met een 

andere vorm aangevuld. 

De tuinvazen en sokkel met zonnewijzer zijn in de jaren 1940 in de Tuin verschenen en schijnbaar willekeurig 

verspreid neergezet. Rond 1970 zijn de Metasequoia’s bij het hek geplant. Deze zijn in 1990 nog aangevuld met 

vier bomen van dezelfde soort bij de parkeerplaats. De beelden van Neptunus en Hercules hebben door 

verplaatsing hun plek aan weerszijden van de Vijver naar het noorden gekregen, waardoor ze hun symmetrische 

opstelling en verankering met de centrale Vijver hebben verloren.  

De laatste jaren zijn er bomen weggehaald en de noordwestelijke hoek is beplant met rododendrons en 

krentenboompjes waar eens gras en ruimte waren met enkele bomen. Ook de noordoosthoek heeft heesters erbij 

gekregen. Tussen de westzijde van de parkeerplaats en het oostelijke pad is een brede strook plantsoenheesters 

aangeplant.  

 

Ontwerp 

Het hek wordt naar het noorden verplaatst en het talud aangeheeld tot een flauw glooiende helling. Het noordelijke 

pad krijgt haar oorspronkelijke loop weer terug en de andere paden worden harmonischer geleid tot de zorgvuldige 

vloeiende vormgeving die ze in de landschappelijke stijl hadden. Dit geldt vooral voor het oostelijke pad en de 

aansluiting met de ingang bij de Liezeborgh en de Middenlaan. Verbredingen van bestratingsoppervlakte onder de 

banken worden weggehaald en de paden zijn van een meer gelijke breedte. De verbinding met de Lijnbaan krijgt 

een duidelijke aftakking en wordt niet meer ‘versmolten’ met de lijnbaan zelf tot een flauwe bocht. 

 

De westelijke rode beuk wordt verplaatst naar zijn oorspronkelijke positie. De recent aangebrachte heesters worden 

verwijderd om de oorspronkelijke ruimtelijke sfeer te herintroduceren. De twee groepen van drie en vier 

Metasequoia’s vallen door hun zelfde soort uit de toon met de bedoeling van gardeneske rijkdom en variatie die dit 

deel van de Overtuin kenmerkte. Er waren vroeger wel groepjes, maar dan bestaande uit een bonte 

verscheidenheid van heesters en coniferen. De jonge Metasequoia’s aan de noordzijde van de parkeerplaats 

worden vervangen door de hoge haag en leibomen. Door de ophoging van de grond en de herinrichting van de 

noordoost hoek  zullen deze bomen niet meer kunnen blijven, behalve mogelijk één.   

De bomen in het oostelijk deel van de Tuin worden aangevuld, ook al om de volheid van de treurbeuk en andere 

bomen van de hoogtijdagen van deze Overtuin te compenseren. Hier is ook massa nodig als voorgrond voor het 

open entree-erf tussen Liezeborgh en parkeerplaats. 

Het pad ten zuiden van de Vijver werd in Paulina Maria’s tijd van beide zijden begeleid door bomen die het begin 

van de Middenlaan ten noorden van de  brug inluiden. Deze situatie wordt weer hersteld. 

 

De aardige verrassing en spanning die de situering en het voorkomen van de bomen en haagjes op het heuveltje 

hadden ten tijde van de hoogtijdagen van Paulina Maria wordt weer gecreëerd, met meenemen van de huidige 

statige reeds aanwezige bomen. De treurboom met wingerd rond haar takken die eens een spannend tunnel-effect 

gaf, waar het pad onderdoor ging, wordt opnieuw gemaakt door de aanplant van een bijzondere treurboom die haar 

takken over het pad heen kan laten hangen. Vanuit het heuveltje is een mooi uitzicht over het Tuin-deel richting 

hoofdhuis, en een mooie zichtlijn over de beek naar het zuiden. Het prieel wordt op termijn weer teruggebouwd, zij 

het met een meer open karakter, zodat vanaf het heuveltje ook van de zichtlijn over de beek genoten kan worden. 

In de tussentijd zou de aanwezigheid van dit gebouwtje op de juiste plek op een of andere manier aangeduid 

kunnen worden. Wel met bij de allure van dit park passende materialen en wijze. Er wordt in ieder geval al een 

bank geplaatst om de functie van rustplek aan te duiden. Vanwege de plek zou dit een bank met één rugleuning en 

zitmogelijkheid aan beide zijden.  

 

Bloemperken worden weer aangelegd in de vorm en in het situeringsprincipe van de gardeneske tijd van dit park.  

De tuinvazen worden volgens het gebruik van Overtuin’s gardeneske tijd langs het middelste pad gesitueerd, zoals 

eertijds de potten met agaves en ander exotische planten. De zonnewijzer staat momenteel ietwat verloren tussen 

twee bomen op het gras. Deze krijgt de plek van de vroegere sokkel met tuinvaas toebedeeld: centraal in het 

middenbed van de noordelijke ruimte. Het plateau komt terug in de vijver, hopelijk weer met een pomp en misschien 

een tamarisk. En ook Hercules en Neptunus gaan weer naar hun plek aan weerszijden van het hart van Overtuin.  
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3.3.5 Park 

 

Huidige situatie 

In de hoogtijdagen werd de beek aan beide zijden begeleid door mooi gebogen paden. Oostelijk van de lijnbaan 

werd het pad begeleid door heesterbeplanting en haag-achtige lijnen. De ruimte aan weerszijden van de beek 

bestond uit gras met mooi gevormde bedden. Deze waren hier niet gevuld met bloemen maar met sierheesters. De 

paden aan de oostzijde van de beek werden begeleid door eiken en paardenkastanjes. De ruimtes tussen pad/beek 

en Middenlaan bestonden uit bomen en bewust geplaatste verdichtingen van bosheesters. Kenmerkend voor het 

hele Park-deel zijn de grasstroken langs de oever van de waterlopen en langs alle paden. Enkele bruggetjes over 

de beek en slinger om het eiland zorgden voor verbindingen. Ten oosten van de verbreding van de beek stond het 

theehuis-prieel. De ruïne op het eiland was eens een uniek bouwwerk van een grot met prieel erboven, aan noord- 

en zuidzijde begeleid met trappen en omgeven door enkele bomen met hier en daar een heester. Ook was er een 

tafelpoot van cementrustiek. 

 

Ontwerp 

De gebogen paden worden weer in ere hersteld, de plek van het theehuis-prieel en het bouwwerkje eventueel ook. 

Sierheestergroepen en langwerpige heestervormen plus de bosheestergroepen komen weer terug, evenals een  

duidelijkere boom-begeleiding van de gebogen paden aan de oostzijde van de beek. De te kale boomplekken in 

het Park-deel worden opgevuld met nieuwe bomen.  

 

Het theehuis-prieel wordt op termijn weer teruggebouwd. In de tussentijd zou de aanwezigheid van dit gebouwtje 

op de juiste plek op een of andere manier aangeduid kunnen worden. Wel met bij de allure van dit park passende 

materialen en wijze. Er wordt in ieder geval al een bank geplaatst om de functie van rustplek aan te duiden, gericht 

op de beek.  

 

Vanwege de uniekheid van de oorspronkelijke grot/prieel/trapconstructie zou het mooi zijn om dit op enige wijze in 

de toekomst weer te laten zien in plaats van alleen een hoopje ruïnestenen. Hoe, dat moet nader bepaald worden 

in het vervolg van dit planproces. Als de huidige ruïne voldoende beschermd kan worden, kan hopelijk weer een 

brug naar het eiland gecreëerd worden op de oorspronkelijke plek. In ieder geval kunnen nu reeds de vier 

omringende  bomen geplant worden. 

 

3.3.6 Bos 

 

Huidige situatie 

De zig-zag paden en rechte waterlopen zijn de meest karakteristieke elementen van het Bos-deel uit Paulina 

Maria’s tijd die nog steeds aanwezig zijn. De paden werden begeleid door bomenrijen. Bruggen zijn vervangen 

door duikers. De beplanting bestond uit gemengde bomen, bramen en ondergroei. Het was hier dichter en ruiger 

dan in het Park.  

Het graf van haar man heeft Paulina Maria heel bewust in het bossige deel laten zetten, tussen de  bomen, omgeven 

door diverse coniferen en hulst in vrij verband, een gebogen paadje en gras ervoor met bloemen in hartpatroon. 

Tegenwoordig is het een open grasveld omgeven door een dichte rododendronrand. Vanaf het pad kan men het 

graf nu bereiken via een recht paadje dat bij het hek om het graf stopt, waarna men weer om moet draaien en 

dezelfde weg terug gaan. Het hondengraf aan de overzijde was ook bedoeld als een subtiele plek gemarkeerd door 

een ingetogen grafsteen op de grond in het bos. Nu is het omgeven met wit grind, een fors hek en rododendrons. 

Ook zijn de subtiele letters in reliëf nu opvallend wit geschilderd.  

Er stond in ieder geval één prieel aan de zuidkant in de zuidoosthoek, volgens bewoners met rieten kap. Dit wordt 

bevestigd door de grote kastanje die hier als stobbe nog zichtbaar was in 2013. Van dit prieel is geen afbeelding 

bekend. Wel is er een foto van een ander prieel die - gezien de lichtval, beplanting en helling - aan de oever van 

een sloot moet hebben gestaan. Mogelijk in het midden van de zuidkant, waar een bocht in het pad meer ruimte 

aanduidt, of in de zuidwesthoek. Het midden is discutabel omdat de andere priëlen steeds dicht bij een pad zijn 

gesitueerd. Anderzijds: waarom zou het pad zo’n bocht maken? Maar ook: waarom zou er meer dan één prieel aan 
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de smalle zuidkant staan? Misschien omdat het uitzicht op de polder nogal spectaculair was en deze bouwwerkjes 

aan het eind van het soberdere Bos-deel en de Overtuin een reden gaven om ook hier een wandeling naar toe te 

maken met hoogtepunten aan het eind in het verschiet. 

 

Ontwerp 

Hoe het ook zij en waar ze ook stonden, terugbrengen van één of beide priëlen is een optie, Als hiertoe besloten 

wordt, zou de zuidwesthoek een mooie plek zijn, aangezien dar het uitzicht op de polder nog het meest gaaf is. Bij 

de zuidoosthoek kijkt men naar de randen van woonwijken. Er worden in ieder geval banken geplaatst in beide 

zuidhoeken.  

 

De situatie bij de graven wordt hersteld naar het oorspronkelijke idee, met een gebogen paadje langs het graf, een 

hartvormig perk, verspreide kleine coniferen en heester plus enkele bomen. Het enige verschil met de situatie die 

op de foto en de tekening van het graf te zien zijn, is dat de groenblijvende beplanting niet zo dicht en hoog en 

benauwend zal zijn. De hekken gaan weg en het grind rondom het hondengraf. Hier zal wat mos zijn en enkele 

authentieke boompjes die altijd al in het Bos voorkwamen, zoals meidoorn en hazelaar, zullen hun takken over het 

graf uitspreiden. Het wit van de letters zal verwijderd worden, zodat haar oorspronkelijke sfeer van  terughoudende 

steen in het Bos weer hersteld wordt. 

 

De duikers worden verwijderd en op korte termijn in ieder geval afgezaagd, zodat de witte buizen minder zichtbaar 

zijn. De sloten worden weer doorgezet, zoals eerder vermeld en er komen weer platte bruggetjes. Het bos wordt 

aangevuld met bomen en verspreide onderbeplanting, waarbij het geheel een bos-sfeer heeft, meer dan het Park-

deel.   

 

3.4 Straatmeubilair 

 

Huidige situatie 

Momenteel is er een overdaad aan bebording in de Overtuin, van verschillende stijl en aard van boodschappen. 

Ook zijn er borden op hoge fors uitgevoerde aluminium ‘tafels’. Ze geven een rommelig en verstorend beeld. Deze 

belemmeren het zicht op veel cruciale plekken en hinderen de sfeer van de Overtuin. Prullenbakken zijn door hun 

soms niet fijne situering en grote wapen-emblemen van ver te zien, evenals de rode banken met dezelfde wapens.  

 

Ontwerp 

Straatmeubilair moet in dit rijksmonumentale park zo onopvallend en weinig mogelijk zijn. Daarom worden de 

borden, informatieborden en prullenbakken verwijderd.  

Geboden, verboden en informatie wordt gebundeld in de hooiberg gegeven op een passende manier, die in de 

uitwerking verder aan de orde zal komen. Bij de andere ingangen zal op een eenduidige, bij de sfeer passende 

manier gevonden worden om de essentiële informatie aan te bieden. Binnen de Overtuin zullen de borden 

verwijderd worden. 

Het blijkt dat als er geen prullenbakken geplaatst worden, men zelfverantwoordelijkheid neemt en het afval mee 

naar huis neemt. Afvalbakken leiden juist tot  een houding van’ ik hoef er niet zelf voor te zorgen, en dan wordt 

afval behalve in deze bakken ook elders gedeponeerd. In de Overtuin zelf worden daarom geen afvalbakken 

geplaatst. Wel zullen in aan de noord- en zuidkant en onder de hooiberg bij de stijl passende prullenbakken 

geplaatst worden. Ook zal informatie bij de hooiberg zijn waarom in het park zelf geen afvalbakken geplaatst 

worden.  

 

De banken worden deels verplaatst. Het wapen wordt verwijderd en de naamplaatjes subtieler uitgevoerd. Ook  

worden ze overgeschilderd in een traditionele oudhollandse donkergroene kleur die veel passender is in een 

monumentenpark van het karakter van de Overtuin. Moderne andere en rode kleuren zouden mogelijk zijn in een 

modern park, waar ze onderdeel van het ontwerp zijn, maar niet hier, waar de Overtuin en al haar elementen de 

aandacht verdienen en niet de banken die er enkel zijn voor het gemak van de huidige parkbezoeker.  
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De banken worden zo gesitueerd dat ze zich voegen in het ontwerp van de Overtuin en een logisch onderdeel 

daarvan uitmaken. Ze zijn in evenwicht van elkaar gepositioneerd, meest aan de rand van de paden, in het gras, 

vanwaar men fijn uit kan kijken naar fraaie plekken en uitzichten. In de lanen worden ze in de lijn van de stammen 

geplaatst. Bij de Middenlaan komen drie banken naast elkaar voor, zodat er ook een plek is waar grotere families 

of vriendengroepen bij elkaar kunnen zitten. Hier heeft men zicht op het hoogtepunt: het eiland met haar grot. Hier 

ook stond op de plek van de nog huidige noordelijke brug het Duits prieel in de houtwal.   

Op de plek van verdwenen priëlen kunnen ook banken geplaatst worden. Zolang het theehuis-prieel en het prieel 

op het heuveltje nog niet gebouwd zijn, kunnen ook hier banken een accent geven.  

 

 

 

  



Monique Wolak groen erfgoed   Overtuin Bisdom van Vliet,Toelichting DO 06.02.20    
   24 

 

4 Themakaarten 
 

De hiernavolgende themakaarten laten in één oogopslag zien wat de verschillen zijn tussen de huidige situatie en 

het ontwerp. 

 

Water 
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Paden 
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Bomen 
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Hagen en hakhout  

 
Op bov enstaande kaart gaat de onderste groene l i jn  door  to t de brug over de ooste li jke s loot ter  hoogte 

van het  e iland {wordt nog gecorr igeerd]  

 


