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De stichting Vrienden V a n het Overbosch is

De toegang van het bos w a s voorzien van een oud

opgezet om het historische bos van 2,5 ha van de

houten hek. E e n volgende stap was nu om het park

ondergang te redden. De Stichting bestaat uit 7

te voorzien van een nieuw hek. Hiertoe zijn plannen

bestuursleden en ongeveer 30 vrijwilligers.

gemaakt.

Het bos ligt op een oude strandwal en dateert uit de

Voor de uitvoering heeft de Stichting contact

tijd van Jacoba van Beieren. Tientallen jaren keek

gezocht met het naastgelegen Teylingen College.

niemand naar het bos om en werd het

In het kader van een leerwerktraject is het hek op

verwaarloosd. Ruimtelijke ontwikkelingsplannen

professionele wijze ontworpen en uitgevoerd door

bedreigden het bos. De Provincie Zuid-Holland had

leerlingen van het Teylingen College. Er hebben

het voornemen om het nabij gelegen kruispunt te

ongeveer 40 leerlingen meegewerkt aan het

voorzien van een rotonde waarbij een groot deel

project. Het resultaat is een mooi bamboe hek

van het bos verloren dreigde te gaan.

uitgevoerd met gemetselde pilaren in de stijl van

E e n aantal inwoners van de gemeente Teylingen uit

het historische bos.

het dorp Voorhout heeft toen actie ondernomen om
het bos te redden. Hiertoe heeft men de Stichting

Project 'Het maken van een toegangshek voor het

Vrienden van het Overbosch opgericht. De

historische bos" is een goed voorbeeld hoe men

inkomsten van de vereniging bestaan uit donaties

door vernieuwing een meerwaarde kan geven aan

en de opbrengst van het Rabo luchtkussenfestival,

een historisch gebied. Het stichtingsbestuur is er

een lokaal gebeuren georganiseerd door

goed in geslaagd zowel ouderen als jongeren bij

Oranjevereniging en Rotary.

het project te betrekken. Het project verdient het
predicaat Kern met Pit.

De afgelopen twee jaar is het bos grondig
gerenoveerd door de vrijwilligers met enige
professionele ondersteuning voor het onderhoud
van de bomen. De Stichting Vrienden van het
Overbosch organiseert inmiddels Educatieve
rondwandelingen, voor alle doelgroepen.

Verbeter je
buurt, wijk
of dorp
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