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bijzonder landschap rond de voormalige abdij dat 
van grote cultuur-historische betekenis is. 
Daarnaast heeft het gebied grote natuurwaarden 
vanwege de groeiplaatsen van bijzondere 
plantensoorten en het broeden van enkele regionaal 
zeldzame soorten. Bovendien vormt het geheel van 
Fagelsloot met aangrenzende graslanden een 
belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. 
Het omspuiten van dit grasland tot bollengrond is 
daarom een verkeerde keuze. Dat geldt evenzeer 
voor het grasland van Klein Leeuwenhorst dat als 
PEHS-gebied niet zomaar een andere bestemming 
kan krijgen. Bij de presentatie van de 
Greenportplannen is betoogd dat de Greenport ook 
staat voor behoud en verbetering van het 
landschap. Het kan niet zo zijn dat daar pas aan 
gedacht zal worden nadat het unieke landschap van 
Oud Leeuwenhorst en Klein Leeuwenhorst om 
zeep is geholpen. 

Literatuur 
 
den Hartog E., van Immerseel R.H.M. & Coops A. 
(redactie) 2003. Leeuwenhorst een Hollandse 
buitenplaats. Uitgave van Kastelenstichting 
Holland en Zeeland (jaarboek 2003). 
 
Gemeente Noordwijk 2008. Ruimtelijke 
Structuurvisie Noordwijk 2030.  
 
Greenport Duin- en Bollenstreek 2008. Ruimtelijk 
Streefbeeld 2030.  
 
Provincie Zuid-Holland 2007. Compensatie 
Bollengrond, aanvullend onderzoek. 
 
Stichting Kasteel Keukenhof 2008. Keukenhof 
Gebiedsvisie Landgoed en Bloemententoonstelling. 

 
Vrijwilliger van het jaar 

 
Jan Jacobs 
 
Traditioneel heeft onze vereniging op de 
jaarlijkse vrijwilligersdag op 14 november één 
van onze mensen in het zonnetje gezet. Het 
presentje en de bloemen waren dit keer niet 
voor één van de bestuursleden of een trekker 
van een werkgroep, maar voor een van de vele 
trouwe leden die altijd klaar staan voor een 
bescheiden, maar noodzakelijke taak binnen de 
vereniging en die dat dan ook al heel lang 
doen. Mensen waar je op kunt bouwen en die 
zo’n taak met plezier uitvoeren. Zo iemand is 
Ilse Rössner.  
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Al heel lang lid van de vereniging. Ze weet 
niet meer precies wanneer ze in de vereniging 
actief geworden is, maar het was ergens in de 
zeventiger jaren. Ze herinnert zich goed het 
inventariseren van de boeken uit de 
nalatenschap van Jan Verwey. Die werden 
toen in de kelder bij Moby Dick in de 
Schoolstraat bewaard en uitgeleend. En ze 
denkt met plezier terug aan de reizen en 
excursies van de vereniging, waarbij ze alle 
waddeneilanden heeft bezocht.  
Ook heeft ze een aantal jaren in het bestuur 
gezeten. 
Het langst heeft ze clubbladen rondgebracht. 
Meer dan vijfentwintig jaar ging ze te voet 
door De Zuid en het Dobbelmannduin om de 
Strandlopers rond te brengen. En daarbij had 
ze nog een ommetje naar het postkantoor, om 
daar zo’n 60 Strandlopers, gestickerd en 
gesorteerd, te frankeren en op de post te doen. 
Helaas wordt het vanwege reuma voor Ilse te 
zwaar om dit te blijven doen en heeft ze 
afgelopen zomer te kennen gegeven om 
hiermee te willen stoppen. Gelukkig zijn er 
andere vrijwilligers die haar taken hebben 
overgenomen. 
Ilse, bedankt voor je inzet voor onze 
vereniging! 
 
 




