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Drie klassieke bruggen in de Overtuin 
 

Op 15 oktober jl. zijn drie nieuwe bruggen in de Overtuin officieel geopend. Bart Crouwers, voorzitter 

van de Stichting Overtuin, verwelkomde de aanwezigen. Hij memoreerde dat met de nieuwe bruggen de 

derde fase van de renovatie is begonnen. Eerst is het groen, de bomen en struiken, aangepakt. Daarna is 

de infrastructuur aangepakt. Het herstel van de paden en waterlopen in de Overtuin. Nu is de derde fase 

met het herstel van de bijzondere elementen gestart, te beginnen met de bruggen.  

 

Voorafgaande aan de openingshandelingen introduceerde 

de voorzitter Jan Holwerda, specialist in historische tuinen 

en parken. Hij gaf een historisch overzicht van de 

ontwikkeling van de Overtuin door de eeuwen heen. Uit de 

lezing bleek duidelijk het unieke karakter van de Overtuin. 

De veranderingen die de bewoners hebben doorgevoerd met 

de gedachte om de tuin in perfecte staat aan hun nazaten 

over te dragen. 

 

Vervolgens bezochten de genodigden de Overtuin om de 

bruggen officieel te openen. Mevrouw Dupain, voorzitter 

van de Stichting Bisdom van Vliet (het museum), knipte het lint van de eerste brug. Zij sprak hierbij in 

het licht van een laagstaande zon een toepasselijk gedicht uit van Nijhoff. 

 

De tweede brug werd door de wethouder van de gemeente Krimpenerwaard, de heer Pannekoek, geopend. 

Hij sprak zijn bewondering uit over het unieke en prachtige beeld van de tuin. Zijn portefeuille bevat 

onder meer cultuur en natuur. Deze twee komen hier prachtig samen. 

 

Bart Crouwers knipte het lint door om de derde brug te openen. Hij noemde de professionals die dit 

hebben voorbereid en de vrijwilligers die dit hebben uitgevoerd. Fijn dat ze nu ook aanwezig zijn. 

 

De bijeenkomst werd afgesloten met een wandeling door de tuin en een drankje. 



 

 

 

 

     
Brug 1 geopend door mevrouw Ancora Dupain          Brug 2 geopend door Wethouder Wisja Pannekoek 

 

 
                                            Brug 3 geopend door de heer Bart Crouwers 

 

 

De bruggen zijn replica’s van de originele bruggen in de Overtuin. Aan de 

hand van oude foto’s en met behulp van deskundigen zijn deze ontworpen. 

De drie bruggen zijn allen verschillend met dezelfde voor die tijd 

karakteristieke uitstraling. 

 


