
Toekomstvisie Overbosch 

 
In het kader van burgerparticipatie is er een herstelplan voor het Overbosch opgesteld. Het bos 

heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 1300. In die tijd strekte “De Wildernisse van 

Holland” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, 

drooglegging, wegen en bebouwing is daar nog weinig van over. Slechts twee stukken 

welgeteld: het Keukenhofbos, deels eigendom van Stichting Landgoed Keukenhof en deels in 

eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en het Overbosch.  

 

Het Overbosch maakte vroeger deel uit van het buiten Schoonoord. Schoonoord zal zijn 

ontstaan nadat in 1657 de Leidse Vaart of Haarlemmer Trekvaart was gegraven, het 

oorspronkelijke landhuis lag aan deze vaart. Heel vroeger werden er in het Overbosch missen 

opgedragen en processies gehouden door de broeders van de BNS (Bisschoppelijke 

Nijverheidsschool-1923), vroeger klein seminarie Hageveld geheten. Voor de bouw hiervan 

werd het buiten Schoonoord gesloopt. 

 

Het Overbosch moet weer een vanzelfsprekende plek worden die Teylingers de moeite van een 

bezoekje waard vinden. Het herstelplan moet het bos weer zijn oorspronkelijke luister 

teruggeven en een gericht onderhoudsprogramma moet voorkomen dat het bos weer afglijdt. 

De gemeente Teylingen speelt een sleutelrol, zij zijn eigenaar en onderhoudsplichtig, maar 

samenwerking en burgerinitiatief creëren een groter draagvlak. Het herstelplan moet 

uitgevoerd worden met aandacht voor de natuurwaarden, de cultuurhistorische geschiedenis en 

het gebruik, nu en in de toekomst. Dit doen de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het 

Overbosch in samenwerking met de gemeente Teylingen. 

 

De trekker van het herstelplan wordt de Stichting Vrienden van het Overbosch. In 2012 wordt 

een beheerovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Teylingen en de Stichting Vrienden van 

het Overbosch. 

 

Doelstellingen voor het Overbosch 

 

Het bos moet vooral een toevluchtsoord blijven voor de huidige flora en fauna. Het herstelplan 

moet hiermee op de eerste plaats rekening houden maar daarnaast is er ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Het herstelplan moet leiden tot de realisering van de volgende doelstellingen: 

 

 Betere toegankelijkheid: 

 

 ingang en hoofdpad geschikt maken voor iedereen, ook ouderen en  minder validen, 

 rollators en rolstoelen 

 padenstructuur versterken 

 hoofdpad halfverhard maken 

 

 Behoud en versterking: 

 

 van de natuurwaarden, vooral terugkeer van de struiklaag 

 van de cultuurhistorische waarden die samenhangen met het ontstaan, de 

 geografische ligging en de geschiedenis 

 van de huidige functies: 



 Hondenlosloopgebied 

 Vogelgebied 

 Scouting activiteiten 

 Visgelegenheid 

 Tonknuppelen 

 

 Vernieuwing: 

 

 Stinsenflora aanbrengen 

 Themawandelingen: 

 vleermuizen met bat detector opzoeken 

 stinsenplanten en knoppen in het voorjaar 

 bomen, struiken en planten in de zomer 

 paddenstoelen en bladvormen in de herfst 

 knoppen en vruchten in de winter 

 

 Natuureducatie: 

 

 schoolklassen laten werken met doe-opdrachten en leskisten 

 ouderen kennis laten maken met speciaal voor hen vervaardigde leskisten 

 jong en oud samen laten werken met speciale opdrachten en lesmateriaal 

 

 Cultuur: 

 

 kunstuitvoeringen 

 muziekuitvoeringen 

 

 Meer bekendheid geven: 

 

 persmomenten zoeken 

 toegangsbord met geschiedenis bij de ingang plaatsen 

 

 

Uitvoeringsplan Overbosch 

 

Het bos heeft een grote opknapbeurt achter de rug, de waterpartijen zijn uitgebaggerd, het 

bomen- en struikenbestand is gesaneerd, er zijn nieuwe struiken en bomen aangeplant en de 

laatste actie betrof het aanplanten van circa dertigduizend stinsenbollen in vijf verschillende 

perceeltjes. De Stichting Vrienden van het Overbosch wil samen en in overleg met alle andere 

belanghebbenden/gebruikers de volgende acties uitvoeren: 

 

 Een nieuwe toegang die geschikt is voor rollators en rolstoelen 

 Een toegangspaneel met daarop de geschiedenis van het bos 

 Aanpassingen aan het padenstelsel: 

 het hoofdpad krijgt een halfharde verharding van leem/schelpenzand en wordt zodoende 

 geschikt voor rollators en rolstoelen 

 de overige paden worden met zand enigszins geaccentueerd 

 Alle flora zal worden geïnventariseerd door een onafhankelijke instantie 

 Een onafhankelijke instantie zal ook een vleermuis- en fungi inventarisatie uitvoeren 

 De aanplant van een struiklaag, vooral groenblijvend aan de Rijnsburgerweg, is nuttig in 



verband met demping van het autolawaai en onttrekking aan het zicht. De aanplant van 

rododendrons hebben gezien de achtergrondgeschiedenis van het bos en de aanwezigheid 

aldaar de voorkeur 

 De verdere aanplant van stinsenplanten in het bos zal in kaart worden gebracht en 

 een soortenlijst wordt samengesteld 

 

Beheerplan Overbosch 

 

Het beheer moet primair gericht zijn op de instandhouding van de hoofdfuncties, te weten: 

 

 aandacht voor rust in het gebied 

 versterking en behoud van de natuurwaarden 

 versterking en behoud van de cultuurhistorie 

 een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid 

 

 

Belanghebbenden/gebruikers: 

 

 Gemeente Teylingen 

 Omwonenden 

 Bewonersraad Buitenplaats Nieuw Schoonoord 

 IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieu Educatie, afdeling Leiden 

 Historische kring Voorhout 

 TOV, Teylingen Ondernemers Vereniging 

 VWT, Vogelwerkgroep Teylingen 

 Hondenplatform Teylingen 

 Scouting Boerhaave 

 Oranjevereniging 

 Visclub Bollenstreek 

 Volkstuinvereniging Elsgeest 

 Vereniging Betrokken Teylingers, VBT 

 Betrokken Voorhouters, onderdeel van de VBT 

 Inwoners gemeente Teylingen 

 

 

 

 

 


