
Nieuwe voorzitter voor Vrienden van het Overbosch 

'Het gaat goed met het bos, 
maar het kan altijd beter" 

VOORHOUT - Na het afscheid van Joep 
Derksen als voorzitter van Stichting 
Vrienden van het Overbosch Is zijn 
taakovergenoniendoorvice-voorzit-
ter Marianne van der Voort. Tijdens 
een wandeling door het lommerrij
ke bos vertelt zij enthousiast hoe 
zij zich in wil zetten voor behoud en 
verbetering van dit stukje natuur in 
Voorhout. "Samen met alle vrijwilli
gers is er veel werk verzet, waardoor 
het bos mooier en toeganicelijker is 
geworden en een plek waar vogels, 
vleermuizen en insecten zich thuis 
voelen. Het gaat^goed met het bos, 
maar het kan altijd beter." ^ 

door Tineke Bos 

Marianne van der Voort zwaait nu de scepter bij de Vrienden van het Over
bosch: "Er is een grote variatie aan soorten, we hadden zelfs jonge uiltjes In 
het voorjaar" (Foto: Tineke Bos). 

een nieuwe brug en we zijn bezig 
met het realiseren van een open 
verbinding en een betere door
stroming. Daarna beplanten we 
de oever, waardoor er meer leven 
rond de vijver komt: kikkers, sala
manders en insecten." 
Ze wijst op mooie oude bomen die 
een beschermde status hebben 
en op nestkastjes speciaal voor 
mezen die een taak hebben bij het 
opruimen van de eikenprocessie-
rups. Ze is blij met de vogelstand 
in het Overbosch: " E r is een grote 

variatie aan soorten, we hadden 
zelfs jonge uiltjes in het voorjaar. 
Jammer genoeg hebben die het 
niet gered, we weten niet zeker 
waardoor. Het is belangrijk voor 
de rust in het broedseizoen dat 
er geen loslopende honden zijn. 
De bezoekersaantallen zijn trou
wens f l ink toegenomen door de 
corona, veel mensen hebben de 
weg naar het bos gevonden. Als 
er mensen zijn die willen komen 
helpen, dan zijn ze van harte wel
kom als vrijwilliger!" • 



Ze houdt er van om bezig te zijn in 
de natuur en met alles wat groeit 
en bloeit: ze is vrijwilliger bij de 
Groene Bol, een Natuur en Milieu 
Educatief Centrum in Lisse en ze 
is deelnemer bij de Elsgeesterhof, 
waar ze regelmatig meewerkt in 
de volkstuinen. Ze vertelt hoe 
het Overbosch opgeknapt is: "Het 
is naast het Keukenhofbos het 
laatste stukje overgebleven duin
bos; vroeger was het er donker 
en blubberig, niet fijn om in te 
wandelen. Er zijn schelpenpaden 
gekomen, er zijn nestkastjes voor 
vogels en vleermuizen geplaatst, 
er kwamen nieuwe bomen en 
planten en een bloemenweide 
waar vlinders en insecten op af 
komen. Dat alles moet onder
houden worden, paden moeten 
worden schoongehouden, vui l 
opgeruimd, nestkastjes moeten 
worden verschoond en woeker
planten moeten in toom worden 
gehouden. We streven ernaar dat 
zonder machines te doen. Het 
mooie toegangshek is nog ont
worpen door Piet van der Hulst, 
die helaas plotseling is overleden. 
Hij zette zich enorm in voor het 
bos en zou een prima voorzitter 
geweest zijn. We houden hem i n 
herinnering en genieten van het 
moois dat tot stand is gebracht. 
"Overigens zou ik graag zien dat 
we er een stuk bos bij zouden 
kunnen krijgen. Voorlopig zijn 
we druk met de vijver: er komt 


