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Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport (ISG) 
Het MODB heeft ook een zienswijze 
ingediend op de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG). De ISG is 
opgesteld door de zes greenport-gemeenten, 
waaronder Noordwijk. De gemeenten geven 
hierin hun gezamenlijke ruimtelijke visie voor 
de greenport duin- en bollenstreek. Het plan is 
haastig tot stand gekomen omdat het voor 1 
juli 2008 bij het ministerie moest liggen, 
vanwege subsidie. Op de inhoud en het tot 
stand komen is veel kritiek gekomen. (iets 
over inhoud?)   
Verschillende partijen, waaronder het MODB, 
hebben daarnaast vanuit de Stichting 
Greenport Duin- en Bollenstreek* een 
gezamenlijke zienswijze ingediend. De 

Stichting betreurt het dat de gemeenten de 
Structuurvisie hebben opgesteld zonder 
overleg met het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke organisaties. Bovendien 
vindt de Stichting Greenport het kwalijk dat 
afspraken uit het Pact van Teylingen worden 
geschonden, zonder dat daarover voldoende 
overleg met de Pact-partners is gevoerd. Het 
Pact van Teylingen loopt nog tot 2015. 
 
*De Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek staat voor een vitale economie 
in een vitaal landschap.  
Behoud van een open landschap met 
voldoende bollengronden en ruimte voor 
het agrarische en het overige bedrijfsleven 
is daarbij van groot belang. 

 

Even voorstellen 
 
Anneke Swanen  

 

Sinds eind maart ben ik nieuw bestuurslid. 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Anneke Swanen, ik ben 60 jaar. 
Parttime werkzaam op de afdeling F&A van 
een Grafi-media bedrijf in Amsterdam als 
debiteurenbewaker.  
Momenteel nog woonachtig in Valkenburg, 
maar komende zomer verhuis ik met mijn 
partner naar Rijnsburg. 

Ik ben een echte natuurliefhebber, ga er graag 
op uit. Vogels hebben mijn voorkeur. Die 
liefde is mij bijgebracht door mijn overleden 
man Ton. Door zijn lidmaatschap bij de 
vereniging ben ik meegegaan naar de 
maandelijkse vrijdagavonden. De dialezingen 
en de sprekers boeiden mij zeer. Dit is 
ongeveer 25 jaar geleden begonnen. 
Aanvankelijk leek het vogelen mij een geiten-
wollen-sokken-gedoe, niets is minder waar! 
Door met excursies en de Waddenweekenden 
mee te gaan heb ik de leden van de Vereniging 
leren kennen als een groep mensen waarbij ik 
mij thuis voel. Ook de vogelreisjes naar 
Mueritz en Ruegen, Camargue en La Brenne 
hebben daartoe bijgedragen. 
De laatste jaren ben ik als helpende hand 
aanwezig bij het Herfst-Natuur-Spel. Dan 
neem ik mijn kleinkinderen mee, en hebben zo 
een geweldige dag in het Leeuwenhorst-bos.   
Al enige jaren inventariseer ik samen met 
Ineke of Annelies bepaalde gebieden in 
Noordwijk. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat ik mij meer 
wilde inzetten voor de vereniging, temeer daar 
ik over 2 jaar in de Vut kan en meer tijd tot 
mijn beschikking heb. De “geraniums” bekijk 
ik liever buiten, en niet van achter de ramen! 
Ik voel mij inmiddels op mijn plek in het 
bestuur en hoop dat dit nog lang mag duren. 




