De grote bonte specht broedt
graag in oude bomen. Stephen Dalton/Foto Natura

‘t Reigersnest en
Mildenburg herenigd

Het Zuid-Hollands Landschap is de trotse, nieuwe eigenaar van een groot deel van landgoed
‘t Reigersnest. Dit oude, reliëfrijke landgoed ligt in de binnenduinrand van Oostvoorne.

O

orspronkelijk maakte
‘t Reigersnest deel uit van
landgoed ‘de Mildenburg’,
dat al op een kaart uit 1695 wordt
vermeld. Omstreeks 1918 werd De
Mildenburg gesplitst. Het oostelijke
deel, 15 hectare groot, werd aangekocht
door de Rotterdamse havenfamilie
Hudig-Hoogewerff. Die bouwde aan
de duinrand een nieuw buitenverblijf,
‘t Reigersnest, waarnaar ook het
nieuwe landgoed werd genoemd. De
overgebleven 30 hectare ging eind 1953
naar de Stichting Het Zuid-Hollands
Landschap. “Fantastisch dat beide
onderdelen van dit historische landgoed
nu weer samenkomen”, zegt Hans
Visser regiohoofd Eilanden van het
Zuid-Hollands Landschap enthousiast.
Op zijn kantoor, middenin het groen van
landgoed Mildenburg, pakt hij de kaart
erbij. “Kijk, aan de landschapsstructuren
kun je nog duidelijk zien dat het vroeger
één geheel was, die lanen lopen gewoon
door! We kunnen nu mooie nieuwe
rondwandelingen uitzetten. We willen
ook de zichtlijnen en zichtassen gaan
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versterken om de cultuurhistorische
eenheid meer te benadrukken. En we
kunnen allerlei lelijke rasters weghalen.”
Jan de Jong, afdelingshoofd beleid
& verwerving van het Zuid-Hollands
Landschap spreekt van een ‘afrondingsaankoop’. “Mildenburg was al aan drie
kanten omringd door natuurgebieden.

Nu zijn die allemaal bij ons in beheer.
Dat maakt een efficiënter beheer
mogelijk. En het is ook veel praktischer
bij beleidsmatig overleg met andere partijen, bijvoorbeeld over Natura 2000, het
samenhangende netwerk van beschermde natuurgebieden in Europees verband.
‘t Reigersnest is daar onderdeel van.”

Fraai doorkijkje met statige beuken en de bosvijver. Hans Visser

Goede buren

Beide landgoedbeheerders zijn altijd
goede buren geweest. “Een paar keer
per jaar ging ik bij de oude mevrouw
van Duin op bezoek”, vertelt Hans Visser.
“Daar stapte je echt een andere wereld
binnen. Ze woonde tot op hoge leeftijd
helemaal alleen in het landhuis, echt
zo’n statig, parmantig dametje, altijd
bijzonder vriendelijk. Dan zaten we daar
in de tuinkamer, met een kopje thee. We
overlegden over de landgoedkampen
die wij hier organiseren en we verrekenden de stand van de watermeter. Na
haar overlijden werd het landgoed te
koop gezet. Ik wist wel dat wij als buren
volgens de koopakte het eerste recht van
koop hadden, maar je durft toch nooit te
dromen dat dat er ooit van zal komen!”
Het rietgedekte landhuis, een Rijksmonument in de Amsterdamse stijl, gaat
niet mee in de koop. Het blijft, samen
met een bostuin van vijf hectare, waarin
ook een grote bosvijver ligt, particulier
bezit. Wèl verwerft het Zuid-Hollands
Landschap nu een prachtig stuk open
duingrasland, een waardevolle aanvulling voor landgoed Mildenburg, dat
grotendeels uit bos bestaat.
“Nu beide landgoederen weer één
geheel zijn, kun je vanuit de dorpskern
weer dwars door het parkbos langs de
Lange Laan naar de duinrand wandelen”,
zegt Hans Visser tevreden. Precies voor
dat doel is de Lange Laan oorspronkelijk
ontworpen. Hij vormde de verbinding
tussen het historische landhuis, Huize
Mildenburg, dat aan de Hoflaan stond,
en de theekoepel op de duinrand. Hier
flaneerden de landgoedbewoners met
hun hoge hoeden, parasols en hoepelrokken. Het vermoedelijk al uit de
zeventiende eeuw daterende landhuis is
in 1947 afgebroken en ook de theekoepel

De beukenmanteling loopt van landgoed Mildenburg door in ‘t Reigernest. Hans Visser

is verdwenen, maar de statige, ruim 500
meter lange dubbelrijige eikenlaan ligt
er nog in volle glorie. Je hoort er boomkruipers tjirpen en in het voorjaar roffelt
hier de grote bonte specht.

Mooi doorkijkje

Een zijpad voert langs de grillig gevormde bosvijver, waar hoge beuken zich
in het stille water spiegelen en ijsvogels
voorbij flitsen. Verderop heb je een mooi
doorkijkje naar landhuis ‘t Reigersnest
met de klinkende vergulde reiger op de
schoorsteen. Op het landgoed zelf broeden geen reigers, maar wel veel andere
vogelsoorten. Aan sommige grillig gevormde, meerstammige bomen herken
je de oorspronkelijke hakhoutcultuur tot omstreeks 1950 gingen de takkenbossen de oven in. Ineens staan we voor een
los stukje lindenlaan. “Waar kwam die
vandaan en waar ging hij heen?” vraagt
Hans Visser zich verbaasd af. “We willen
ons graag wat meer in de geschiedenis
van dat landgoed verdiepen.”

Stinzenplanten

In het voorjaar is de bosbodem één en

al kleur dankzij de vele sneeuwklokjes,
narcissen, boshyacintjes, sleutelbloemen
en andere stinzenplanten, die hier ooit
zijn uitgeplant. Van oorsprong groeien
ze in deze omgeving niet in het wild,
maar inmiddels zijn ze helemaal ingeburgerd. Hans Visser: “Met de aankoop
van landgoed ‘t Reigersnest is weer een
waardevol Zuid-Hollandse natuur voor
de toekomst veilig gesteld. Kom gauw
eens kijken!”
Marion de Boo
journalist

Feestelijke
kennismakingsexcursie
‘t Reigersnest
Landgoed Mildenburg is aangekocht in 1953
en daarmee een van de oudste bezittingen
van het Zuid-Hollands Landschap. Met de
aankoop van het aangrenzende landgoed
‘t Reigersnest op de valreep van 2008, begint
de stichting haar jubileumjaar feestelijk met
het samenvoegen van de twee landgoederen.
Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke
kennismakingsexcursie op zaterdag 16 mei a.s.
om 14.00 uur bij de VVV tegenover de ingang
van het Landgoed Mildenburg in Oostvoorne.
Graag vooraf aanmelden via de natuuragenda
op www.zuidhollandslandschap.nl of
telefonisch op werkdagen tussen 09.00 uur
en 12.00 uur op nummer (010) 272 22 22.
De excursie vertrekt om 14.00 uur bij de
VVV aan de Hoflaan 6, 3233 AN Oostvoorne.
Parkeren is mogelijk bij de VVV.
De feestelijke kennismakingsexcursie

Stuivend zand in het westelijk deel van ‘t Reigersnest. Hans Visser

is gratis.
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