Nieuw Leeuwenhorst
Oud landgoed grondig opgeknapt
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In de oude duinen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout ligt een prachtig landgoed
verscholen: Nieuw Leeuwenhorst. Het ademt nog de sfeer van de deftige adel van 200 jaar
geleden met strakke paden, beukenlanen, uitzichtberg en spiegelvijver. Maar je vindt er ook
jong en wild bos waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan. Beheerder Zuid-Hollands
Landschap heeft een deel van het landgoed recent opgeknapt.

H

et zeventiende eeuwse Nieuw
Leeuwenhorst ligt op de strandwal van Noordwijkerhout, direct naast
de bollenvelden. Het statige landgoed
heeft een prachtig koetshuis bij de
entree. Hier kun je kiezen of je wilt
wandelen in het jonge of het oude
deel. Sla je bij het koetshuis rechtsaf
(noordoostelijk) dan kom je in een
relatief jong bos terecht. Het is rond
1950 aangeplant nadat de Duitse
bezetter in 1944 hier het oude bos had
gekapt bij de aanleg van een anti-tankgracht, deel van de Atlantikwall. Ook
is toen het oude landhuis gesloopt. Alleen het koetshuis bleef gespaard. Het
bos is gevarieerd met veel zomereik
en gewone esdoorn. Daaronder groeit
vooral braam, lijsterbes en wilde kamperfoelie. De voormalige tankgracht is
vergroot tot een fraaie vijver. Dankzij
de wilgenbegroeiing langs de oevers is
deze vijver een belangrijk rustgebied
voor tientallen watervogels geworden.
Vanachter een kijkscherm kun je van
dichtbij wintertaling, slobeend, krak-

eend, kuifeend en grote zaagbek zien.
Ook de ijsvogel laat zich hier zien.

Oud en deftig
Als je linksaf gaat kom je in het deel
met oude bomen en lanen, de Spiegelvijver en de Koepelberg. De laatste
twee zijn markante overblijfselen van
landgoed Dijkenburg (tegenwoordig:
Dyckenburch) dat later bij Nieuw
Leeuwenhorst werd gevoegd. Vanaf de Koepelberg zie je nu weer dit
landhuis, zoals dat vroeger ook het
geval was. Op een eilandje in de vijver
kun je picknicken. Fraaie doorkijkjes
zorgen ervoor dat wandelen rond de
vijver weer net zo aantrekkelijk is als
vroeger. Op een bankje onder aan de
Koepelberg kun je genieten van vlinders en libellen of misschien wel van
een voorbijvliegende ijsvogel.

Nieuwe allure
Na decennia van verval heeft het landgoed in 2016 haar oude allure terug
gekregen. Zichtlijnen zijn hersteld,

watergangen gebaggerd en verdiept,
de Koepelberg heeft nieuwe beplanting gekregen, paden zijn opgeknapt
en er zijn nieuwe banken en picknicktafels geplaatst. De opknapbeurt is
niet alleen fijn voor bezoekers, de verwachting is dat ook oever- en waterplanten en ijsvogels van het schonere
water zullen profiteren. Het is het
dubbele gezicht van Nieuw Leeuwenhorst (oud en deftig versus jong en
wild), dat dit gebied zo interessant
maakt voor een fijne wandeling. Zeker
in het voorjaar, als je er de hyacinten
en de nabijgelegen bollenvelden ruikt.
Landgoed Nieuw Leeuwenhorst
maakt onderdeel uit van het Nationaal
Park Hollandse Duinen. •
Meer info: https://www.zuidhollands
landschap.nl/nieuw-leeuwenhorst
Adres: Gooweg 36 Noordwijker
hout. Bereikbaar met bus 90.
Wandelen met aangelijnde hond
toegestaan.

