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‘Restauratie buitenplaats 
Over-Holland’

Geef monumentale lanen en prachtige parkbossen 
nieuwe beplanting!

Project



Buitenplaats Over-Holland: een wereld van 
dromerig groen aan de Vecht. Over-Holland 
is zonder meer een van de mooiste, compleet 
overgebleven buitenplaatsen.

Aan de overzijde van de privéwoning, gescheiden door 
een weg, is het ooit zorgvuldig aangelegde park in Franse 
en Engelse  landschapsstijl bewaard gebleven. Het is 
een wereld met monumentale eiken- en beukenlanen, 
bloemrijke grasvelden en heerlijke waterpartijen. Voor 
onder meer (broed)vogels als de roodborst, winterkoning, 
buizerd en ijsvogel is het er een waar paradijs!

In 1928 is de buitenplaats Over-Holland 
verworven door Utrechts Landschap. 
Het oude park met een afwisseling van 
lanen, parkbossen, natte hakhoutbossen, 
kruidenrijke weilanden en oude 
watergangen, is inmiddels toe aan 
een grondige opknapbeurt. Stormen, 
verdroging en essentaksterfte hebben in 
de loop der jaren sporen nagelaten die 
hersteld moeten worden. Veel bomen en 
struiken hebben zwaar te lijden gehad. 

Utrechts Landschap start een herstel- en restauratie-
project, waar nieuwe aanplant van bomen en struiken 
een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het herstel van 
de lanen en de waterhuishouding is belangrijk voor het 
behoud van de natuurwaarde van het park van Over-
Holland, nu en in de toekomst. 

Met dit nieuwe project, in het kader van onze 
campagne ‘Bomenrijkdom’, vraagt Utrechts Landschap 
uw steun voor een uniek stuk groen in onze provincie 
met belangrijke cultuurhistorische waarde.

Over-Holland is een van de 
trotse bezittingen van Utrechts 
Landschap. Ondanks de aanleg van 
een spoorlijn en het Amsterdam 
Rijnkanaal en daarmee het 
verdwijnen van het westelijk 
deel, is de oorspronkelijke 
landschapsstijl van park Over-
Holland relatief gaaf gebleven.

Het park is opengesteld als wandel-
park. In de afgelopen jaren is de 
bijzondere cultuurhistorische aanleg 
op een aantal belangrijke punten 
minder zichtbaar geworden, onder 
andere door stormen en droogte. 

Het uitgebreide herstel- en 
beheerplan omschrijft tot in detail 

hoe het park er uiteindelijk uit gaat 
zien. Het hele park ondergaat groot 
onderhoud, zoals het baggeren van 
de watergangen, herstellen van de 
wandelpaden en het aanplanten van 
bomen, struiken en stinsenbollen. 
Een bijzonder project waarbij 
iedereen kan participeren door een 
boom of struik kan doneren.

Dromerig groen aan de Vecht

Bijzonder herstelplan van 
Utrechts Landschap

Vanuit Amsterdam vestigden zich in de 
zeventiende eeuw veel rijke families langs de 
Vecht in een statig zomerverblijf, omgeven 
door weelderige tuinen. Over-Holland werd 
in 1676 gesticht door het echtpaar Catharina 
Cromhout en Jacob Poppen.



De brede centrale zichtlaan is 
beeldbepalend en wordt omzoomd 
door beuken. In de loop der jaren 
zijn in de lanen uit de zeventiende 
eeuw bomen gesneuveld en gaten 
gevallen. De gaten worden gedicht 
en de laan bij de ingang wordt 
nieuw ingeplant met koningslinde.

De iepen op het landgoed hebben 
te maken gehad met de iepenziekte 
en daar is sinds zes jaar de 
essentakziekte bij gekomen. De 
essentakziekte begint in de takken 
en tast dan de hele boom aan. 
We herplanten bomen die daar 
van nature thuishoren of op het 
landgoed al eeuwenlang in gebruik 
zijn, bijvoorbeeld de haagbeuk, 
veldesdoorn, linde, de eik en de 
populier. 

Het park in vogelvlucht. 
De restauratie gaat in het 

najaar 2021 van start. In 
het voorjaar 2023 zijn de 

werkzaamheden afgerond.

Kijk mee hoe bomen en struiken 
straks de buitenplaats verrijken!



‘ Ik zou in de 
zichtlaan graag 
linden willen 
aanplanten.’

De bomen en heesters aan beide 
zijden van de wandelpaden worden in 
het herstelplan grondig onder handen 

genomen, waarbij dode takken en 
overwoekering worden verwijderd. 

De paden worden verrijkt met nieuwe 
aanplant van bomen en heesters 
van verschillende soorten die de 

diversiteit ten goede komen.

Ook op plekken als deze is onderhoud 
dringend nodig, bijvoorbeeld om 
de overhangende dode takken te 
verwijderen. Her en der blijven 
omgezaagde bomen liggen om de 
boskringloop te stimuleren.

Langs het water wordt grond 
ingezaaid met een kruidenrijk 

grasmengsel dat geschikt is voor 
de vochtige aarde. Soorten als 

rode klaver, echte klaver, kleine 
koekoeksbloem, knoopkruid, brunel, 

fluitenkruid, margriet en de kruipende 
boterbloem kunnen hier floreren. 

'De beuken van de zichtlaan hebben het best 
zwaar gehad onder invloed van de fluctuerende 
waterstanden en de droogte. Zolang ze het goed 
blijven doen, blijven ze staan, maar we kunnen beter 
twee soorten mixen. Gaat er een 
dood, dan hebben we in ieder 
geval nog een laan.’

Joris Hellevoort 
(Boswachter Utrechts Landschap)

Wilt u op een andere manier bijdragen 
aan de restauratie van de buitenplaats 
Over-Holland?
Met uw bedrijf, organisatie of vriendenkring bijdragen 
aan het herstel van het park? Denk dan bijvoorbeeld aan 
de mogelijkheid om een specifieke boom- of struiksoort te 
sponsoren. Uw initiatief en ideeën bespreken we graag. U 
kunt contact opnemen met Florian Hupkes (fondsenwerver) 
via f.hupkes@utrechtslandschap.nl of bel 030 – 220 55 55 
om een afspraak te maken.

Op www.utrechtslandschap.nl, in ons magazine en in onze 
nieuwsbrieven leest u regelmatig over de voortgang van de 
parkrestauratie op Over-Holland. Daar krijgt u ook informatie 
over de exclusieve excursies voor Beschermers die Utrechts 
Landschap vanaf september en oktober 2021 organiseert.



Laanbomen
aantal soort prijs per stuk
57 zomereik € 300,-
47 zomerlinde € 280,-
10 koningslinde € 300,-

Jonge bomen
aantal soort prijs per stuk
45 veldesdoorn € 15,-
13 zwarte els € 15,-
10 ruwe berk € 10,-
25 haagbeuk € 20,-
10 es € 10,-
5 zwarte populier € 15,-
8 zoete kers € 10,-
10 moeraseik € 40,-
29 wintereik € 40,-
34 zomereik € 40,-
14 winterlinde € 15,-
18 zomerlinde € 15,-
15 iep € 40,-

Stinsenbollen
aantal soort prijs per stuk
500 armbloemig look € 0,30
1250 donkere ooievaarsbek € 0,30
500 bosanemoon € 0,30
250 klein hoefblad € 0,30
500 wilde hyacint € 0,30
500 Italiaanse aronskelk € 0,30
500 voorjaarshelmbloem € 0,30
750 winterakoniet € 0,30
750 maarts viooltje € 0,30

Bosplantsoen
aantal soort prijs per stuk
10 zwarte els € 0,40
55 broodboom € 10,-
75 palmboompje € 10,- 
151 gele kornoelje € 0,85,-
87 hazelaar € 0,68
6 hazelaar meerstammig € 5,-
7 hazelaar meerstammig € 5,-
22 hazelaar € 1,60
24 meidoorn € 0,80
115 meidoorn € 0,47
20 es € 0,42
100 hulst € 4,-
80 gewone vogelkers € 0,60 
70 vuilboom € 0,55
25 wilde kruisbes € 2,-
18 egelantier € 0,65
58 bergvlier € 1,80
55 gewone vlier € 0,45 
76 gewone lijsterbes € 0,40
140 taxus € 7,-
40 levensboom € 12,-
80 Gelderse roos € 0,65
65 wintergroene sneeuwbal € 2,-

Haagbeuken/plantsoen
aantal soort prijs per stuk
172 haagbeuk € 8,-

Fruitbomen
aantal soort prijs per stuk
7 zoete kers (hoogstam) € 105,-
6 appelboom € 105,-

BOMENRIJKDOM

Project ‘Restauratie park Over-Holland’

Totaal benodigd budget: € 120.000 voor 2021/2022
De bomen, struiken en stinsenbollen worden in 2022 en het voorjaar van 2023 geplant.

Aanplantlijst
Voor deze bomen, struiken en stinsenbollen vragen wij uw bijdrage

Prijzen zijn exclusief btw.



Investeer mee in het welzijn van natuur in onze prachtige provincie Utrecht.

Postadres  Telefoon
Postbus 121  030 220 55 55
3730 AC De Bilt  IBAN: NL27RABO0102071020

Online doneren: www.utrechtslanschap.nl/doneer

Investeer mee in het herstellen van 
de groene pracht van weleer

Bomen en struiken zijn een rijkdom voor mensen. Groen, weelderig, schaduwrijk, 
fier en trots. Met het project 'Restauratie buitenplaats Over-Holland' wil Utrechts 
Landschap samen met u recht doen aan de bijzondere waarde van bomen en struiken. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het park van de buitenplaats Over-Holland tot in 
lengte van jaren een gezond en beleefbaar gebied blijft met een rijke biodiversiteit.

Wilt u geen post meer ontvangen? Bel ons dan via 030-220 55 55 of e-mail beschermersadministratie@utrechtslandschap.nl. Via postfilter.nl meldt u zich af voor reclamepost 
van organisaties waar u geen donateur van bent of bent geweest.

Meer informatie leest u in het herfstnummer 2021 van het magazine 
Mijn Utrechts Landschap en op www.utrechtslandschap.nl

* Komen er meer giften binnen dan nodig zijn? Dan gebruikt Utrechts Landschap het extra bedrag voor de aanplant van groen in andere gebieden
** In het park van de buitenplaats Over-Holland is het niet mogelijk om een herinneringsschijf bij de boom te plaatsen. 
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Geeft u € 100,- of meer? 

Dan ontvangt u dit speciale 

Boomcertifcaat!

certificaat
Dankzij uw aankoop kan Utrechts Landschap een 

zomereik planten op de buitenplaats Over-Holland. 

Wij hopen dat u lang van de boom mag genieten, net 

als de vele dieren en wandelaars op het overpark.

Namens de Utrechtse natuur, 

hartelijk dank voor uw bijdrage!

De Bilt, september 2021

 
 

 

Certificaat 
 

Paul Vesters 
 

Dankzij uw aankoop kon Utrechts Landschap een zomereik planten op  
de buitenplaats Over-Holland 

Wij hopen dat u lang van de boom mag genieten,  
net als de vele dieren en wandelaars op het overpark 

 
Namens de Utrechtse natuur, hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 
De Bilt, september 2021 

 
 
 
 
 
 

Saskia van Dockum 
  

Joris Hellevoort 
directeur-rentmeester  boswachter 

 

Welke boom of struik kiest u om te planten? Enkele suggesties voor 
uw bijdrage vindt u hieronder. U kunt kiezen voor elke boom of struik 
(of een combinatie daarvan) uit de aanplantlijst. Met elk bedrag plant u 
een boom of struik die met liefde door Utrechts Landschap zal worden 
verzorgd en onderhouden, mede dankzij de inzet van een nog samen te 
stellen groep vrijwilligers.

 › Voor € 95,- maakt u de nieuwe aanplant van 315 verschillende 
stinsenbollen mogelijk. Bijvoorbeeld de wilde hyacint met zijn 
kenmerkende blauwe kleur, het vrolijke maarts viooltje en de 
vroegbloeiende bosanemoon.

 › Voor € 135,- maakt u de aanplant van 46 verschillende bomen 
en planten voor het bosplantsoen mogelijk. Bijvoorbeeld de gele 
kornoelje, de gewone vogelkers die in het voorjaar een geurende 
witte bloesem krijgt en de groenblijvende taxus.

 › Voor € 285,- maakt u de aanplant van 13 verschillende jonge 
bomen mogelijk. Bijvoorbeeld de zwarte els met zijn karakteristieke 
donkerbruine schors, de bestendige veldesdoorn en de iep met 
prachtige gele bladeren in het najaar.




