
1 wandeling 
Park Overbos 
In het Masterplan voor de bundel A16/HSL is een park van een kleine 10 hectare aangegeven, als buffer 
tussen de bundel en de woonkern Prinsenbeek. In het park moest ook een grote vijver worden aangelegd 
voor de opvang van het kwelwater uit de tunnelbak. Het plan voorzag ook in de noodzakelijke aanleg 
van 2 stadsducten, die een landschappelijke verbinding zouden bewerkstelligen tussen Prinsenbeek 
en de westrand van Breda, met een verkeers- en een ecologische functie. Deze uitgangspunten zijn 
gerealiseerd in het park Overbos.
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2 We betreden het park bij het stadsduct Middenweg, vanaf de Middenweg en het 
Overbospad in Prinsenbeek naar de entree 1  . 

Daar slaan we rechtsaf en lopen het wandelpad af naar een rustplek, waar een infor-
matiebord met plattegrond van het park staat 2  . 

Men kijkt uit op een klein hertenkamp, dat als een eiland in een ovale vijverpartij is 
aangelegd. Voor kinderen is dit een grote attractie. We lopen verder naar het einde 
met een mysterieus bosje, waarin een brug verscholen ligt, die ons naar de overzijde 
van het water leidt 3  . 

Rechts door het bos kijken we uit op de lange muur van de tunnelbak met daarop de 
hoge geluidsschermen: de nieuwe ‘stadsmuur’ van Breda. We lopen nu in noordelijke 
richting langs de andere zijde van het hertenkamp tot aan de voet van het stadsduct 
Middenweg 4  . Hier klimmen we de helling op en kijken verrast uit op het verkeer in 
de dieper gelegen tunnelbak. Op het stadsduct groeien Oostenrijkse dennen, eiken en 
berken, in groepen geplant in een grasveld. Het doet zeer parkachtig aan en dat boven 
op een tunnelbak! We lopen het duct over en dalen af naar de Meester Bierensweg 
en keren dan om 5  . 

Een mooi fietspad leidt ons vloeiend de helling op. We zien bovenop weer de tunnelbak. 
We dalen af naar een stelsel van mooie bruggen, dat over de lange vijverpartij is 
ontworpen 6  . 

Vanaf de brug heb je een verrassend zicht op de vijver daaronder. Je waant je in een 
heuvellandschap. We slaan het wandelpad aan de zijde van Prinsenbeek in en kijken 
uit op de lange vijver, die het centrum van het park vormt 7  . 

Bij het begin staan groepen van mooie oude bomen: achtereenvolgens 3 grootbladige 
lindes, 3 vleugelnoten, een mooie trompetboom en een groep forse beuken. Bij de 
bomen zijn kleine bordjes aangebracht, die informatie geven over naam en bijzonder-
heden van de boomsoorten. Een goed voorbeeld voor elders in de parken van Breda! 
Kinderen spelen graag op de scheef hangende trompetboom. Aan het einde van de 
lange vijver ontdekken we een kleine stuw, die het water van de grote vijver scheidt 
van een kleinere waterpartij met rietgewas 8  . 

Iets verderop is er bij de ingang aan de Valdijk een speelterreintje voor kinderen 9  
. Van hieraf klimmen we het stadsduct Valdijk op en zijn weer verrast door het park 
boven op het duct en het uitzicht op de tunnelbak beneden 10  . 

We lopen nu aan de andere zijde van de grote vijver naar het zuiden en rusten uit op een 
zeer informeel ontworpen houten bank in de luwte van het hoge geluidsscherm 11  . 

Je merkt dan dat het in het park erg stil is en dat je geen last hebt van verkeerslawaai 
uit de tunnelbak. Knap gedaan! Rechts in het grasveld langs de vijver liggen 3 uit keien 
opgetrokken speelelementen met een fontein, een soort bedriegertjes. 

Aan het einde van het pad naderen we de bruggen, lopen over de bruggen 
en slaan onderaan rechtsaf naar de uitgang naar de Middenweg 12  .  
Het was een boeiende wandeling van een uur door een uniek park, een grote aanwinst 
voor Prinsenbeek en Breda.


