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Doelen, processen en resultaten 

 

Werkplan van de Stichting Vrienden van het Overbosch 

 

Doelen Stichting Vrienden van het Overbosch voor de periode 2017 – 2027: 

 

 

 

1. Opslagcontainer 

1.1. Een opslagcontainer voor het bewaren van alle onderhouds- en organisatorische 

spullen van de stichting; 

1.2. Elektriciteit in de opslagcontainer: Met de elektriciteit kan onder meer gezorgd 

worden voor licht én kan verse koffie dan wel thee gezet worden voor de vrijwilligers 

tijdens activiteiten, dan wel tijdens evenementen zoals Kunst in 't Overbosch en 

Kunst voor Kids; 

2. Vijver 

2.1. Verbetering van de doorstroming van de vijver; 

3. Compensatie 

3.1. Realiseren van de compensatiemaatregelen, die door de Provincie Zuid-Holland zijn 

toegezegd, waaronder: compensatie groen, als binnenbossche compensatie in het 

Overbosch, compensatie groen als buitenbossche compensatie in de vorm van het  
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3.2. Klein Overbosch, de vernieuwing van het kleischelpenpad, aanplant van stinsenflora 

(15.000 stuks), de plaatsing van een waterpomp, met daarbij elektriciteitsverbinding 

(stopcontact) en de transformatie van de grasweide in een bloemenweide 

4. Bezoekersvriendelijk 

4.1. Het Overbosch; de natuurparel van de Bollenstreek 

4.2. Het Overbosch als voorbeeld van duurzaamheid door vrijwilligers 

4.3. Het Overbosch op de toeristische kaart zetten 

4.4. Watertappunt in het Overbosch 

5. Contacten 

5.1. Contactpunt met lokale, regionale en landelijke organisaties 

6. Activiteiten 

6.1. Het organiseren van activiteiten in het Overbosch 

7. Verbeterpunten 

7.1. Vuurwerkverbod in het Overbosch 

7.2. Aanlijnplicht voor honden tijdens broedseizoen 

7.3. Algehele verbetering van het Overbosch 

8. Vrijwilligers 

8.1. Inzet van vrijwilligers 

8.2. Werven van vrijwilligers 

9. Bouwwerken 

9.1. Realisatie van een nieuwe brug, conform de brug zoals deze in de jaren '70 over de 

vijver lag (zie foto's op de website www.vriendenvanhetoverbosch.nl). 
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Processen om de doelen te bereiken: 

 

 

1. Opslagcontainer: 

1.1. Contact met het gemeentebestuur over de mogelijkheid van een opslagcontainer heeft 

reeds in 2017 plaatsgevonden. De gemeente Teylingen draagt zorg voor de kosten van 

de opslagcontainer en toebehoren tot een maximumbedrag van 6.000 euro 

1.2. Toestemming is nodig van de Commissie Welstand 

1.3. Elektra in de container met zonnepanelen of geluidloze aggregaat; hierover heeft 

wethouder Van Velzen aangegeven, dat dit een mooi project is voor de ambtenaar 

verantwoordelijk voor duurzaamheid. 

 

2. Vijver 

2.1. Onderzoek laten uitvoeren door een gerenommeerd bureau, over de te nemen 

maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de vijver 

2.2.  In overleg gaan met de gemeente Teylingen om te bereiken, dat de maatregelen 

genomen worden, zodat de flora en fauna in en bij de vijver weer terug kunnen 

komen 

2.3. Waar het gaat om de werkzaamheden: 

2.3.1 Grotere duikerpijp plaatsen vanaf de vijver naar de Rijnsburgerweg; doorsnee 

80cm 

2.3.2 Vijver uitbaggeren in het najaar van 2018 of op z'n laatst in 2019 

2.3.3 Bladvissen is niet nodig in het jaar dat er gebaggerd wordt 

2.3.4 Beschoeiing realiseren aan de Noord-Oostkant: 2019 

2.3.5 Doortrekken slootje bij Fisser: najaar 2018 

2.3.6 Open verbinding van sloot tussen Fisser en Overbosch naar de 

Haarlemmertrekvaart; najaar 2018 

 

3. Compensatie 

3.1. Realiseren van de compensatiemaatregelen, die door de Provincie Zuid-Holland zijn 

toegezegd; druk blijven uitoefenen op de Provincie en continue in contact blijven 

staan, om te zorgen voor de uitvoering van deze compensatiemaatregelen 

 

4. Bezoekersvriendelijkheid 

4.1. Het Overbosch als voorbeeld van duurzaamheid door vrijwilligers: Waar het gaat om 

het onderhoud, maken de vrijwilligers zoveel mogelijk gebruik van handgereedschap. 

Met het laten plaatsen van bijenkorven, geven we aan dat bevruchting van bloemen 

en planten in het Overbosch begint. Een invasieve en woekerende soort, zoals de 

Japanse Duizendknoop, wordt bestreden door alle loten uit te trekken. 

4.2. Het Overbosch op de toeristische kaart zetten: Als natuurparel in wording is het 

Overbosch een plek voor recreanten om te genieten van de natuur. Wandelaars en 

joggers kunnen er heerlijk toeven. Op regionale en landelijke toeristische 

promotiematerialen moet het Overbosch in Voorhout ook vermeld worden 

4.3. Watertappunt in het Overbosch: 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. 
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4.4. Het Overbosch; de natuurparel van de Bollenstreek: door continue onderhoud en inzet 

van de vrijwilligers wordt het Overbosch het mooiste plekje van de hele Bollenstreek. 

En ver daarbuiten. 

 

 

5. Contacten 

5.1. Contactpunt met lokale, regionale en landelijke organisaties: We zijn en blijven 

contactpunt met overheidsorganisaties, waar het gaat om ontwikkelingen, die van 

invloed kunnen zijn op het Overbosch. 

 

 

 

6. Activiteiten 

6.1. Het organiseren van activiteiten in het Overbosch: Dan gaat het onder meer om voor- 

en najaarswandelingen, een oliebollenspeurtocht, Kunst in 't Overbosch, Kunst voor 

Kids en vleermuiswandelingen. 

 

7. Verbeterpunten 

7.1. Vuurwerkverbod in het Overbosch; een officiële aanvraag indienen bij de gemeente 

Teylingen om het Overbosch vuurwerkvrij te houden tijdens de jaarwisselin 
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7.2. Aanlijnplicht voor honden tijdens broedseizoen; van 1 maart tot 15 juli. Deze 

aanlijnplicht dient te worden opgenomen in de APV van de gemeente Teylingen, 

zodat er ook op gehandhaafd kan worden. Een aanlijnplicht zonder APV-aanstelling is 

zinloos. De gemeente Oegstgeest heeft in 2017 ook een aanlijnplicht voor honden in 

het broedseizoen ingevoerd en de voorzitter van de Hondenvrienden Teylingen heeft 

tijdens de discussie hieraan voorafgaand aangegeven, dat ze voorstander was van een 

aanlijnplicht voor honden tijdens het broedseizoen. Met die aanlijnplicht kunnen 

vogels laag bij de grond broeden (bijvoorbeeld in de takkenrillen) en maken jonge 

vogeltjes meer kans om niet door een loslopende hond gepakt te worden tijdens de 

eerste vlieglessen. 

 

 

7.3. Algehele verbetering van het Overbosch: onderhoud van bestaande natuur, met 

uitzondering van het 'grotere werk', zoals takken hoog uit de bomen zagen, 

gevaarlijke bomen die dreigen om te vallen om te zagen en jaarlijks bladvissen: deze 

werkzaamheden worden door de gemeente Teylingen uitgevoerd, zoals is 

overeengekomen in de Beheerovereenkomst in 2017, die tien jaren geldig is. De 

Stichting Vrienden van het Overbosch zorgt onder meer voor plaatsing van meerdere 

soorten vogel- en vleermuis nestkasten, aanplant van nieuwe natuur, verzorging van 

bestaande beplanting en onderhoud van het kleischelpenpad, opruimen gevallen 

takken, onderhoud van de door de Stichting gerealiseerde nieuwe entree, schoon 

houden van de brug 
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8. Vrijwilligers 

8.1. Inzet van vrijwilligers: wekelijks wordt zwerfvuil geruimd, regelmatig vinden er 

Overbosch Opschoonacties plaats en ook wordt meegedaan aan landelijke 

vrijwilligersacties. 

8.2. Vrijwilligers stimuleren om actief te blijven en nieuwe vrijwilligers werven 

 

9. Bouwwerken 

9.1. Realisatie van een nieuwe brug, conform de brug zoals deze in de jaren '70 over de 

vijver lag (zie foto's op de website www.vriendenvanhetoverbosch.nl): met een 

crowdfundingactie en medewerking van de gemeente Teylingen 

 

 

 

Realisatie van de projecten: 

 

1. Opslgcontainer 

1.1. Container: gerealiseerd in 2018 

1.2. Elektriciteit in container: afhankelijk van de medewerking van de gemeente 

Teylingen; te realiseren in 2019 

2. Vijver 

2.1. Verbetering van de doorstroming van de vijver: 2018 – 2019; afhankelijk van de 

medewerking van de gemeente Teylingen 

3. Compensatie 

3.1. Realiseren van de compensatiemaatregelen, die door de Provincie Zuid-Holland zijn 

toegezegd: 2018 en 2019 

3.2.  
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3.3. Compensatiemaatregelen: Binnenbossche compensatie heeft in 2018 deels 

plaatsgevonden. De vernieuwing van het kleischelpenpad geschiedt in het najaar 2018 

en de bloemenweide moet in 2019 gerealiseerd zijn. Buitenbossche compensatie heeft 

deels plaatsgevonden in de vorm van de eerste geplanten bomen in het Klein 

Overbosch, op de grens tussen Voorhout en Noordwijk. In 2023 moeten hier ruim 300 

nieuwe bomen geplant zijn 

4. Bezoekersvriendelijkheid 

4.1. Het Overbosch als voorbeeld van duurzaamheid door vrijwilligers: Waar het gaat om 

het onderhoud, maken de vrijwilligers zoveel mogelijk gebruik van handgereedschap; 

reeds sinds 2011. Met het laten plaatsen van bijenkorven, geven we aan dat 

bevruchting van bloemen en planten in het Overbosch begint;  bijenkorven zijn 

geplaatst in 2018. 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 

4.2. Het Overbosch op de toeristische kaart zetten: 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 het Overbosch 

zeer waarderen. Ook is het Overbosch een vast punt van het Wandelnetwerk 

Bollenstreek. Het Overbosch is de eerste plek in de Bollenstreek én de regio Leiden, 

waar sinds 2017 de vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen wappert. Het 

Overbosch heeft in 2017 de HKV Restauratieprijs mogen ontvangen, en al eerder de 

Green Flag voor het prachtige onderhoud. 

4.3. Watertappunt in het Overbosch: gewenste realisatie in 2019 

4.4. Het Overbosch; de natuurparel van de Bollenstreek: In 2027 zal het Overbosch dé 

natuurparel zijn van Voorhout, de gemeente Teylingen, de gehele Bollenstreek en ver 

daarbuiten 

5. Contacten 

5.1. Contactpunt met lokale, regionale en landelijke organisaties: Meerdere keren per jaar 

is er contact met de gemeente Teylingen en de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast is 

de Stichting Vrienden van het Overbosch in 2017 een van de eerste ondertekenaars 

geweest van de Statiegeldalliantie 

6. Activiteiten 

6.1. Het organiseren van activiteiten in het Overbosch: realisatie gebeurt jaarlijks 

7. Verbeterpunten 

7.1. Vuurwerkverbod in het Overbosch; een officiële aanvraag indienen bij de gemeente 

Teylingen om het Overbosch vuurwerkvrij te houden tijdens de jaarwisseling: 

aanvraag is in 2018 ingediend 

7.2. Aanlijnplicht voor  honden: doorvoering in de APV door de gemeente Teylingen in 

2018, zodat het vanaf 2019 kan worden ingevoerd. 

7.3. Algehele verbetering van het Overbosch: een continue proces 

8. Vrijwilligers 

8.1. Inzet en werven van vrijwilligers: een continue proces 

9. bouwwerken 

9.1. Realisatie van een nieuwe brug, conform de brug zoals deze in de jaren '70 over de 

vijver lag (zie foto's op de website www.vriendenvanhetoverbosch.nl), in het jaar 

2026 
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