oktober 2020
Eigendom Overtuin van gemeente naar Stichting Bisdom van Vliet
De raad van de gemeente Krimpenerwaard heeft op 29 september jl. besloten de Overtuin
Bisdom van Vliet over te dragen aan de Stichting Bisdom van Vliet (museum). Het
onderhoud en herstel van de tuin wordt opgedragen aan de Stichting Overtuin Bisdom van
Vliet.
De Overtuin is in 1969 in handen gekomen van de gemeente (voormalig gemeente
Haastrecht). De gemeente heeft sindsdien de Overtuin als een park onderhouden en, waar
noodzakelijk, de monumentale elementen zoals de twee beelden Hercules en Neptunes,
onderhouden. Niet alle monumentale elementen zijn in voldoende mate onderhouden of
gerestaureerd.
In 2016 heeft het College een overeenkomst afgesloten met Stichting Overtuin Bisdom van
Vliet om met vrijwilligers uit Haastrecht en omgeving het onderhoud van de Overtuin te doen.
Richtsnoer hierbij was het niet vastgestelde Masterplan uit 2014. Gaandeweg is de wens
ontstaan om Overtuin en Museum weer samen te brengen om zodoende een buitenplaats
van allure te realiseren. Beide objecten worden hooggewaardeerd door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed.
Inmiddels is het Masterplan geactualiseerd en is een vergunningstraject voor beheer,
onderhoud, restauratie en renovatie overeengekomen. De vrijwilligers van Stichting
Overtuin staan klaar om in samenwerking met Stichting Museum de beoogde
werkzaamheden uit te gaan voeren.
Voor de uitvoering is door de gemeente een bedrag van € 450.000 beschikbaar gesteld. Dit
bedrag is opgebouwd uit de kosten voor renovatie en onderhoud gedurende 10 jaar. De
Overtuin blijft een openbaar park.
Na een periode van meer dan twee jaar intensieve voorbereiding kan de notariële
eigendomsoverdracht nu binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd.

Herfst
De herfst is een tijd die veel aandacht vraagt van de vrijwilligers; “winterklaar maken”. Veel
blad moet worden geruimd om de paden veilig toegankelijk te houden. Nog voor de winter
moeten enkele grote klussen worden gedaan. Zo moeten langs de sloot bij de Middellaan
elzen worden geplant. Ook worden in het najaar enkele duikers vervangen door bruggen.
Zie bericht hieronder. Inmiddels levert de tuin weer mooie herfstbeelden op.
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Deel Overtuin afgesloten
De reeds eerder aangekondigde restauratie van het slingerpad en de aanleg van de drie
nieuwe bruggen wordt aangevangen op maandag 19 oktober. De voorbereidende
werkzaamheden beginnen op vrijdag 9 oktober. Er wordt gestart met graafwerkzaamheden.
Allereerst worden de duikers weggehaald en de funderingspalen voor de drie bruggen
geplaatst, waarna de brugdekken kunnen worden aangebracht.
Tevens wordt de bovenste laag van het bestaande slingerpad verwijderd, waar nodig
gecorrigeerd aan de juiste oorspronkelijke ligging en wordt tot slot eind oktober
“Achterhoeks padvast” op de slingerpaden gebracht. Een grote klus die onder regie staat
van onze Tuinbaas Gerrit Reijm en waarbij ook een grote inzet van vrijwilligers wordt
gevraagd.
Om één en ander zorgvuldig en vooral veilig te laten verlopen zal dit bosgedeelte van de
Overtuin van 19 oktober tot eind oktober niet toegankelijk zijn. Het slingerpad wordt afgezet
met hekken.

De ingang aan de kant van de Tiendweg blijft gewoon open richting Middenlaan.
Na deze korte periode van gedeeltelijke sluiting zal wederom een belangrijk deel van het
geactualiseerde renovatieplan zijn gerealiseerd.

