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Toekomstvisie Overbosch
Betreft de periode 2017 tot en met 2027
Sinds 2011 hebben de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Overbosch het historische
Overbosch gered van de ondergang. Door alle werkzaamheden, activiteiten en
verbetermaatregelen in de periode tot 2017 heeft het Overbosch weer een herkenbare plaats
gekregen in Voorhout.
De doelstelling van de stichting blijft ook de komende jaren om het Overbosch te behouden,
onderhouden, verbeteren en waar mogelijk uit te breiden. Deze uitbreiding heeft deels al
plaatsgevonden met de gedeeltelijke realisatie van het Klein Overbosch; een compensatie in het
kader van NatuurNetwerkNederland (NNN), dat door de Provincie Zuid-Holland en de gemeente
Teylingen aangelegd is aan de rand van Voorhout, met de grens van Noordwijk. Binnen enkele
jaren komen daar 300 bomen te staan, op een plek die moeilijk toegankelijk wordt. Op die manier
kan de natuur zich daar op de best mogelijke manier ontwikkelen. Afhankelijk van de
communicatie en samenwerking met de gemeente Teylingen, beraadt het bestuur van de
Stichting Vrienden van het Overbosch zich op de vraag, of de stichting over enkele jaren ook gaat
inzetten voor het behoud, onderhoud en de verbetering van het Klein Overbosch.
Bovendien is en wordt het Overbosch het toonbeeld van duurzaamheid. En dat is op meerdere
gebieden. Waar het gaat om het onderhoud, maken de vrijwilligers zoveel mogelijk gebruik van
handgereedschap. Een invasieve en woekerende soort, zoals de Japanse Duizendknoop, wordt
bestreden door alle loten uit te trekken. De afgelopen jaren hebben we hiermee succes kunnen
boeken. De Japanse Duizendknoop heeft zich niet kunnen uitbreiden in het Overbosch en is
beperkt gebleven tot één hoekje bij de ingang.
De komst van een watertappunt in het Overbosch zou een welkome verbetering zijn voor het bos
zelf. Sinds 2018 behoort het Overbosch tot de regionale Boerhaave fiets- en wandelroute. Naast
de vele duizenden mensen, die het Overbosch jaarlijks bezoeken, zullen ook de
Boerhaavegangers een watertappunt zeer waarderen. Ook is het Overbosch een vast punt van
het Wandelnetwerk Bollenstreek.
Om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren, is de Stichting Vrienden van het Overbosch al
jaren bezig met de voorbereidingen. Zo heeft de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij
[KNHM] de Stichting een cadeau gegeven in de vorm van een door Arcadis uitgevoerd onderzoek
naar de waterkwaliteit van de vijver, Dit onderzoek heeft aangetoond, dat de waterkwaliteit van
de vijver met enkele eenvoudige maatregelen enorm verbeterd moet worden. Hierover is een
rapport geschreven, dat in bezit is van de gemeente Teylingen. Maar in een notendop, gaat het
om de volgende punten:
−

−

Het plaatsen van een (door zonne- en windenergie aangedreven) waterpomp bij de
duiker tussen de vijver en de Haarlemmer Trekvaart. Deze zorgt voor doorstroming van
het water vanuit de Haarlemmer Trekvaart naar de vijver. Deze pomp wordt verzorgd
door de Stichting, als onderdeel van de uitonderhandelde resultaten met de Provincie
Zuid-Holland
Het vervangen van de duiker tussen de vijver en de sloot langs de Rijnsburgerweg door
een groter exemplaarHet openmaken van de watergang op de grens met buurman
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−

−

−

Fisser. Buurman Fisser en zijn vrouw zijn hier ook voorstander van, maar zijn van mening
dat de kosten voor de eigenaar van het Overbosch dienen te zijn
Aan het eind van deze sloot moet nog zo'n 1 meter weggegraven worden; dan hebben
we een circulatie van de waterstroom, zodat een deel van het water vanuit de
Haarlemmer Trekvaart via de vijver weer uitkomt op diezelfde Haarlemmer Trekvaart
Het is van belang, dat die grotere duiker wordt geplaatst, vóórdat het kleischelpenpad
wordt vernieuwd. Dat gebeurt door de Provincie Zuid-Holland (als onderdeel van de
compensatie maatregelen ten gevolge van de aanleg van de rotonde) waarschijnlijk al in
het najaar van 2018
De vijver moet eens in de tien jaar worden gebaggerd door de gemeente Teylingen;
Wanneer dat baggeren het komende najaar gebeurt, de grotere duiker is geplaatst, er
een circulatie is en de pomp is geplaatst, zijn de resultaten van een schone vijver direct
zichtbaar. Hierdoor komt er weer leven in de vijver en kunnen we op termijn
natuurvriendelijke oevers realiseren.

Als bestuurders van de Stichting Vrienden van het Overbosch hebben we veel kennis en ervaring
opgedaan over het bos. We zijn en blijven contactpunt met overheidsorganisaties, waar het gaat
om ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op het Overbosch.
De afgelopen jaren zijn door de stichting veel activiteiten opgezet, om zo meer bezoekers te laten
genieten van het Overbosch. Dan gaat het om voor- en najaarswandelingen, een
oliebollenspeurtocht, Kunst in 't Overbosch, Kunst voor Kids en vleermuiswandelingen. Om maar
enkele zaken te noemen.
Het Overbosch moet een bos blijven, het wordt geen park. Bezoekers zijn van harte welkom,
maar we willen ook dat de natuur zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen. In dat verband willen we,
dat er een vuurwerkverbod komt voor het hele Overbosch, dat immers onderdeel is van het NNN.
Bovendien wil de stichting, dat vanaf 2019 er een aanlijnplicht voor honden komt tijdens het
broedseizoen; van 1 maart tot 15 juli. Deze aanlijnplicht dient te worden aangegeven in de APV
van de gemeente Teylingen, zodat er ook op gehandhaafd kan worden. De gemeente
Oegstgeest heeft in 2018 ook een aanlijnplicht voor honden in het broedseizoen ingevoerd en de
voorzitter van de Hondenvrienden Teylingen heeft tijdens die discussie ook aangegeven, dat ze
voorstander was van een aanlijnplicht voor honden tijdens het broedseizoen. Met die aanlijnplicht
kunnen vogels laag bij de grond broeden en maken jonge vogeltjes meer kans om niet gepakt te
worden tijdens de eerste vlieglessen.
Het Overbosch is de eerste plek in de Bollenstreek én de regio Leiden, waar de vlag van het
Nationaal Park Hollandse Duinen wappert. Het Overbosch is opgenomen in de Boerhaaveroute.
Het heeft de HKV Restauratieprijs mogen ontvangen, alsmede de Green Flag voor het prachtige
onderhoud. De gemeente Teylingen waardeerde het Overbosch met de Teylinger Prijs en haar
vrijwilligers met het ZAP-speldje.
Waar het Overbosch tot 2011 bekend stond als een modderig bos, dat vol lag met hondenpoep,
willen we met al deze en nog veel meer maatregelen, er voor zorgen dat het Overbosch een
transformatie ondergaat. Jarenlang ruimen vrijwilligers het zwerfvuil op, wordt de natuur
onderhouden en komt er nieuwe aanplant bij. Uiterlijk 2019 is de huidige weide veranderd in een
oase van geurige bloemen. Het zijn enkele voorbeelden van hoe het Overbosch er over tien jaar
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uit zal zien. In 2027 zal het Overbosch dé natuurparel zijn van Voorhout, de gemeente Teylingen
en de gehele Bollenstreek.
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