'Als je hier werkt, zingen de vogels je toe'
Sjaak Smakman

Voorzitterswissel
bij Vrienden van
het Overbosch

Voorhout • De groene parel van
Voorhout, noemt Joep Derksen Park
Overbosch, het 2 , 5 heaare grote
stuk eeuwenoud bos aan de overkant van de Leidsevaart. E n steeds
meer mensen weten het te vinden,
voegt Marianne van der Voort er
trots aan toe.

Alles met de hand én ecologisch verantwoord. „Maaien doen we met
een zeis, bestrijdingsmiddelen zijn
taboe en als we de zandpaden moeten bijwerken, gaan we met kruiwagens het bos i n " , schetst Derksen.
Zwaar werk, beaamt hij meteen,
„maar als j e hier onderhoudswerk
doet, zingen de vogels je toe."

De vertrekkende en de nieuwe voorzitter van de Vrienden van het Overbosch zijn trots op h u n bos. Tijdens
een wandeling wijzen ze op de vleermuiskastcn, de vogelnestkastjes, de
nieuwe informatiebordjes en - vooral - op de grote verscheidenheid van
de niet zelden eeuwenoude bomen.
Samen met het Keukenhofbos en
het Lokhorsterduin in Hillegom
vormt het park het restant van de
uitgestrekte bossen die ooit van Alkmaar tot Leiden langs de duinen lagen.

Ontoegankelijk
Na acht jaar vindt hij het tijd voor
een nieuwe voorzitter. Per 5 augustus neemt Marianne van der Voort
het voorzitterschap over. „Ik kwam
hier vroeger wel met mijn kinderen
in de herfst om eikels en kastanjes te
zoeken, maar verder vond i k het
maar ontoegankelijk. Toen de
Vrienden hier aan de slag gingen,
werd ik vrij snel lid en ik werd steeds
enthousiaster over wat er hier tot
stand werd gebracht. Zo is het balletje gaan rollen."

Modderpoel
Toen Derksen acht jaar geleden aantrad als voorzitter, zag het park er
heel anders uit. Bij een regenbui waren de paden een grote modderpoel
en overal in het park lag rommel. De
aanleiding om in actie te komen,
was overigens een andere: de aanleg
van de rotonde op de Nagelbrug.
Daarvoor zou een kwart van het
park moeten verdwijnen - en dat
stuitte op veel weerstand. „Maar als
we dit willen behouden, zullen we
wel de handen uit de mouwen moeten steken", realiseerden Derksen en
andere Voorthouters zich. E n zo zag
de stichting Vrienden van het Overbosch het licht. De rotonde werd opgeschoven zodat maar een paar honderd vierkante meter bos sneuvelde
en bij de Noord wijkerhoekbrug
werden als compensatie driehonderd bomen geplant: Klein Overbosch.

Joep Derksen en Marianne van der Voort van de Vrienden van het Overbosch.
Derksen blikt meer dan tevreden
terug. Na de oprichting hielden de
Vrienden een actie voor de aanleg
van vijfhonderd meter schelpenpad
om het bos ook na een regenbui begaanbaar te houden. De benodigde
acht mille was in een halfjaar tijd bij
elkaar. Enkele oudere bomen, zoals
de imposante treurbeuk vlak bij de
ingang, staan dankzij de stichting
op de lijst voor beschermde exem-

plaren. De jaarlijks terugkerende
evenementen Kunst in *t Overbosch
en Kunst voor Kids werden als eerste
Voorhoutse aaiviteiten beloond
met de Teylinger Prijs. E n de tientallen vrijwilligers - al zijn nieuwe altijd welkom, benadrukken Derken
en Van der Voort - kregen als dank
voor het onderhoud en opruimen
van zwerfvuil het Zwerf Afval Pakker-speldje (ZAP).
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E r ligt steeds minder zwerfafval
in het groen. I n het begin gingen de
vrijwilligers soms meerdere keren
per week het bos i n en kwamen er
met vele volle vuilniszakken uit. N u
is een rondje per week genoeg en
meer dan een beetje zwerfvuil levert
dat in de regel niet op. Onderhoudswerk blijft er genoeg: de paden vrij
houden van bladeren en uiteraard
het nodige snoei- en schoffelwerk.

De stichting voorzitten is een grote uitdaging, vindt ze. „Maar ik heb
er veel z i n i n . " Haar eerste klus is al
bijna rond: dit jaar nog wordt het
bruggetje over de vijver in het hart
van het park vervangen., J e ziet wel
waarom", zegt Derksen, wijzend op
een aantal half vermolmde planken.
Een veel grotere klus wordt een betere doorstroming in de nu met
kroos bedekte vijver. Met de gemeente en Rijnland wordt gewerkt
aan een plan dat, als alles meezit,
volgend jaar zijn beslag krijgt.
„Daar heb ik alle vertrouwen i n " ,
zegt Van der Voort zelfverzekerd.

