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Bruggen 
 
Dit voorjaar worden in de Overtuin drie bruggen vervangen. De huidige bruggen zijn in slechte staat. 
Ze worden vervangen door exemplaren die sterk lijken op de originele bruggen. Tekeningen van de 
oude bruggen zijn niet bekend. Aan de hand van oude foto’s zijn ze gereconstrueerd. Uit de 
bouwtekeningen zijn enkele stukken hieronder weergegeven. Alle drie zijn verschillend van 
vormgeving. In juni van dit jaar verwachten we eerste brug te plaatsen. 
 
 

 



 

 

Museum Bisdom van Vliet 
 
Na ruim 2 jaar werkzaamheden is het 
museum Bisdom van Vliet weer geopend 
voor publiek. Het gebouw is van de 
fundering tot het dak onder handen 
genomen. Vloeren en plafonds zijn 
hersteld. Installaties zijn vervangen. 
Tapijten, behang zijn hersteld. De hele 
collectie van schilderijen, borden, 
meubels, noem maar op, is bekeken en 
schoon gemaakt en zo nodig hersteld. 
Kortom de prachtige situatie van 100 jaar 
geleden is weer terug. 
Wij feliciteren het bestuur met het 
resultaat. 

 
 

Nieuwe waterpomp 
 

Op advies van onze tuinbaas Gerrit Reijm is een 
nieuwe waterpomp aangeschaft en in gebruik 
genomen. Hard nodig in droge periodes. Met name 
de nieuwe aanplant, de notenbomen en de hagen 
hadden dit nodig. Ook het onlangs ingezaaide gras 
en de perken zijn meegenomen. 
 
Ook zijn of worden binnenkort de gereedschappen 
en veiligheids- en beschermingskleding vervangen 
en aangevuld. 
 

 
 

 
 

Bosuilen 
 
Bericht van Margo: 
 
In de eerste week van mei werd ik benaderd met de opmerking dat er jonge bosuilen waren gehoord 
in de Overtuin en dat de vogelwerkgroep wilde ringen. Op 11 mei om 20.00 uur was het zover. 
Lodewijk en Kees (en Michel) hielpen met de ladder en het 
openen van de kast. Dat was wel een balanceer act, want het 
valt niet mee om hoog op de ladder te staan en tegelijkertijd 
een uil voorzichtig uit de kast te halen. Het vlieggat was van 
tevoren even dicht gemaakt en daarna werd het luik aan de 
zijkant opzijgeschoven. Dat was een spannend mom ent, want 
als de ouderuil op het nest had gezeten was er zeker verzet 
geweest. Maar de ouders waren niet thuis en e r bleken 2 
uilskuikens in de kast te zitten. 
De kuikens (van ongeveer 3 ½ week oud) zijn gemeten, gewogen en natuurlijk geringd en zagen er 
gezond uit.  



 

 

Adopteer een notenboom 
 

Van de twintig jonge notenbomen die onlangs zijn 
aangeplant in de Overtuin zijn er inmiddels 15 
geadopteerd. De bomen kunnen worden geadopteerd 
om er een bijzondere gebeurtenis of persoon mee te 
memoreren en tegelijkertijd de restauratie van het 
monumentale park te steunen. De adoptie van een 
notenboom kost €350,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de 
kosten van de boom, het vervoer, de grondverbetering 
en het planten. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. 
Adoptie betekent dat een certificaat wordt verstrekt en 
dat bij de boom een messing plaatje met ingegraveerde 
tekst wordt aangebracht  

 
De twintig notenbomen die zijn aangeplant vervangen de kastanjes. Die waren in slechte staat en 
hoorden er volgens het oorspronkelijke ontwerp ook niet thuis. De komende jaren zullen gefaseerd 
alle bomen in de Notenlaan van het park worden vervangen. Notenbomen kunnen meer dan 100 
jaar oud worden. 
 
Meer informatie vindt u op www.overtuinbosdomvanvliet.nl 
 
 

Tuinbaas Gerrit Reijm 
 

Onze tuinbaas Gerrit Reijm heeft met zijn bedrijf op 19 mei jl. het certificaat URL 6010 
“Hovenierswerk in groen erfgoed” ontvangen, conform het Kiwa-regelement voor certificatie. 
Diverse vakdisciplines zijn door deskundigen getoetst en in goede orde bevonden.  
Namens het bestuur gefeliciteerd. 

 

    
 
 
 

 



 

 

Openhaardhout te koop 
 

We hebben nog een flinke voorraad openhaardhout. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met Paul Mulder, tel. 0182-502349. Prijzen vanaf € 60,-- per kuub. 
 

 


