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Welkom in de tuin van Paulina

Welkom in de Overtuin,
een markante tuin die
aan het eind van de
zeventiende eeuw is
aangelegd en altijd bij
het huis van de familie
Bisdom van Vliet heeft
gehoord. De laatste
bewoonster was
burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet (1840).
Zij bedong dat na haar overlijden in 1923 het huis en de tuin
bewaard zouden blijven. Het huis is sinds die tijd een
museum. De tuin is vanaf de jaren vijftig een openbaar park.
Het huis en waardevolle elementen van de tuin waren al
langer rijksmonument. In 2001 werd de Overtuin in zijn
geheel aangemerkt als rijksmonument.

…naar de toekomst

Van toen...
Theodorus Bisdom van Vliet, de betovergrootvader van
Paulina, liet rond 1745 een geometrische tuin aanleggen:
overzichtelijk, met strakke lijnen en veel symmetrie. In de
tweede helft van de negentiende eeuw werden het huis en
de tuin grondig vernieuwd. De tuin veranderde in een
landschapspark, geheel volgens de Engelse landschapsstijl
die toen in de mode was. Met ronde vormen, slingerende
paden, meer ruimte voor natuur en een ‘folly’ als blikvanger.
De familie maakte er een prachtig park van dat in stand bleef
tot 1923, het jaar dat Paulina overleed. Het resultaat werd
een park in gemengde stijl: wat strakker dicht bij het huis,
meer landelijk, richting de weidse polder.

Na Paulina’s dood ging de altijd zo perfect verzorgde tuin
langzaam achteruit. In 2013 heeft een groep vrijwilligers het
plan opgevat om de Overtuin weer tot een park van allure te
maken en de sfeer van weleer terug te geven. Dat betekent:
de Overtuin herstellen naar de situatie zoals die in 1923 was:
een sprookjesachtig, landschappelijk park. Een tuin om fijn in
te wandelen en te zitten, genietend van de planten en
bomen, verrassende doorkijkjes en verscholen plekjes, het
geluid van de vogels en de bijzondere historie. Van kunst,
muziek, theater en nog veel meer.

100 jaar later...

In 2023 zal de restauratie grotendeels klaar zijn,
100 jaar nadat Paulina overleed. Dan worden ook
de brieven geopend die zij heeft achtergelaten en
precies 100 jaar na
haar dood worden
geopend.
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Na een historisch onderzoek is door tuinarchitect
Monique Wolak een ontwerp gemaakt op basis waarvan de
Overtuin wordt gerestaureerd. Meer hierover kunt u vinden
op www.overtuinbisdomvanvliet.nl
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Waarom zo’n lang en smal park?

In de elfde eeuw, met de ontginning van het veenlandschap in
het Groene Hart, ontstonden lange smalle kavels omringd door sloten.
De ontwerper van het park koos ervoor deze kavel als uitgangspunt te
nemen.
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Een tuin in drie delen
De Overtuin is een smalle, langgerekte tuin in drie delen,
met elk een eigen sfeer. Vooraan, dicht bij het huis ligt de
bloemrijke tuin met ruime gazons, solitair geplaatste bomen
en een vijver. Vanuit de tuin kom je in een klein park en
daarachter ligt het bos.

Tuin
Geur en kleur
De tuin is het meest bloemrijke deel van de Overtuin. Paulina
liet het aanleggen in gardeneske stijl, met veel perken en
vaak ingewikkelde patronen van vrolijk gekleurde bloemen
en geurende rozen. De toen nog ronde vijver lag vol met
waterlelies en de bruggetjes waren rijk versierd. Veel van
deze elementen keren weer terug.

Bijzondere bollen

Stinzenplanten horen bij het type park dat de Overtuin is.
Het was in de 19e eeuw mode om op een landgoed of buitenplaats
bollen te planten die verwilderen. Een deel van deze bijzondere
stinzenbollen zit nog in de grond, zoals bosanemonen,
Italiaanse aronskelken en vingerhelmbloem. Ze worden
aangevuld met nieuwe aanplant van boshyacinten,
daslook en bostulpjes.

vingerhelmbloem

Oude reuzen
Er kwamen bomen voor in allerlei soorten. En nog steeds.
De zuilvormige taxus van circa 110 jaar oud bijvoorbeeld, de
ceder, bonte esdoorn, diverse eiken en beuken, een ooit zeer
exotische vijfstammige Ginkgo en een treurbeuk. Het zijn
allemaal ‘groene monumenten’, ook de twee
koningshuisbomen (Beatrixboom en Amaliaboom).
Tuinsieraden
‘Tuinsieraden’ waren erg populair in Paulina’s tijd. Je vindt er
nog verschillende in de tuin: de cementrustieke jardinières
(tuinvazen) en de zonnewijzer bijvoorbeeld. De beelden
stellen Hercules en Neptunus voor. Ze zijn gemaakt door
de achttiende-eeuwse Amsterdamse beeldhouwer
Ignatius Van Logteren. Met de laatste restauratiewerkzaamheden in de tuin zullen ze worden
verplaatst naar hun oorspronkelijke plek: dichter
bij het water, aan weerskanten van de vijver.

Toegangshek
Het hek met de poorten was rond 1880 nog onderdeel van
een tuinmuur, grenzend aan een smalle klinkerweg die langs
de gevel van het huis liep. Via de poort kon je zo de Overtuin
in. Met de aanleg van de Provincialeweg (enkele jaren na het
overlijden van Paulina) is het hek verplaatst en verder van
het huis komen te staan, onderaan de trappen. Met de
restauratie van de Overtuin wordt het hek weer teruggezet,
waardoor de tuin weer verbonden is met het huis.

Romantische vijver
De vijver is een blikvanger in de tuin. Ooit aangelegd in een
strakke ronde vorm, kreeg deze later een hartvorm met een
‘staart’ die met een slingerbeweging door de tuin loopt.
De verschillende waterlopen worden hersteld en met elkaar
in verbinding gebracht. Op het heuveltje heeft een prieeltje
gestaan, begroeid met een wingerd. Een mooi plekje om
over de vijver met de waterlelies te kijken. De heuvel
markeert het einde van de tuin, erachter ligt het park.
Paardenbegraafplaats?
Aan de zuidkant van de vijver, tussen het water en het
bruggetje, ligt een verhoogd bloemperk met een rand van
lavastenen. Het verhaal gaat dat hier de geliefde paarden
van Paulina begraven zijn.

Vliegende insecteneters

Sinds de herinrichting van de Overtuin is er - met hulp van de
Natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard - veel werk verzet om meer
vogelsoorten te laten verblijven. Dankzij de vele nestkasten hebben meer
dan 25 soorten hier hun territorium. Hun aantal wisselt per jaar. De vele
vogels en ook de vleermuizen snoepen muggen, processierupsen en andere
hinderlijke beestjes. Op het informatiebord aan het begin van de lange
Middenlaan is te lezen welke soorten er te horen en te zien zijn.

Park
In het parkdeel zie je goed de landschapsstijl terug, met
sierlijke paden, parkachtige beplanting en bruggetjes over
het water. Groepen bomen (eiken, kastanjes en beuken) en
heesters (meidoorn en hulst) wisselen elkaar af, met hier en
daar een perk ertussen.
Licht en lucht
Ook in dit deel van de tuin zijn waterlopen hersteld en met
elkaar in verbinding gebracht, zodat het water weer kan
stromen. Dichte begroeiing is uitgedund en in de bomen zijn
vogelhuisjes opgehangen. Het park wordt zo aantrekkelijker
voor insecten en vogels. Bovendien zorgt de openheid voor
mooie doorkijkjes.
Grot
Achter de bomen ligt een verrassing verstopt: de restanten
van een grot. Het was in de negentiende eeuw erg in de
mode om een bijzonder nutteloos maar intrigerend
bouwwerkje - een folly - in de tuin te hebben. Dit exemplaar
is uniek in Nederland en gemaakt van gemetselde lavabrokken, misbaksels van IJsselsteenfabrieken en cementrustiek (samengesmolten en misvormde bakstenen).
Oorspronkelijk was het bouwwerk zes à zeven meter hoog,

met twee ingangen en trappen naar een prieel met
borstbeelden. Alles bij elkaar een hoogtepunt van de
gardeneske tuinarchitectuur. Via een bruggetje kon je op
het eiland komen. De grot wordt niet teruggebouwd, de
restanten worden in stand gehouden en zichtbaar gemaakt
door de begroeiing rondom weg te halen.
Theehuis
Bij de paardenkastanje stond ooit - op een kleine heuvel een rijk gedecoreerd prieel. Van daaruit kon je uitkijken over
de weilanden ten westen van de tuin. De perfecte plek voor
een kopje thee in de middag! Trouwens: er hebben
waarschijnlijk meerdere priëlen in de Overtuin gestaan.
Paulina was er dol op! De ambitie van de Stichting Overtuin
is om tenminste één theehuis terug te brengen.

Bos
In het bos staan de bomen dichter bij elkaar en is het pad,
dat er slingerend doorheen loopt, smaller. Het is koeler en
donkerder dan in het voorste deel van de Overtuin. Dat blijft
zo. Snelgroeiers zoals populieren maken hier plaats voor
nieuwe aanplant, waaronder eiken.
Graf
Op een heuvel vind je het graf van Paulina en haar man
Johan Jacob Le Fèvre de Montigny. Hij overleed in 1881.
Paulina koos deze plek met zorg uit, niet te veel in het zicht
en met een speciaal ontworpen baldakijn erboven. Langs de
staanders groeit weer de blauwe regen. Rondom het graf zijn
opnieuw bomen geplant. Vlakbij is ook het graf
van de hond Nora.

Wie stond hier?
Aan het einde van de Middenlaan is een fundering gevonden
van gemetselde ijsselsteentjes. Hier heeft een beeld gestaan
dat vanuit het huis zichtbaar moet zijn geweest.
De fundering zal worden opengelegd en in 2023 staat er
weer een beeld.
Lange lanen
Je kunt hier teruglopen langs de majestueuze Middenlaan of
het rondje uitbreiden met een wandeling in het achterliggende bospark. Van daaruit heb je eindeloos uitzicht over
de polder. Aan de andere kant loopt ook een lange laan.
Daar stonden vanaf het begin van de negentiende eeuw
(wal)notenbomen, nu hoofdzakelijk paardenkastanjes.
De notenlaan zal in ere worden hersteld met de aanplant
van meerdere soorten walnotenbomen.

Overtuin Bisdom van Vliet
Hoogstraat tegenover 166
Haastrecht
www.overtuinbisdomvanvliet.nl
info@overtuinbisdomvanvliet.nl
Naar de Overtuin
De tuin ligt langs de Provincialeweg West (N228) en is prima
bereikbaar met bus 106 en 107
Gouda/Utrecht. Parkeren kan bij
De Liezeborgh, Liezeweg 31.

