! EXTRA BULLETIN !

Februari 2011

In dit extra bulletin willen wij jullie aandacht vestigen op een persbericht dat Landschap
Noord-Holland (de partner waarvan wij Moestuin Leyduin mogen bewerken) 15 februari
heeft verstuurd. Het gaat om de Natuur en Erfgoedprijs van Buitenleven Magazine en we
hopen natuurlijk dat jullie meestemmen vóór 14 maart!

Persbericht

Heiloo, 15 februari 2011

Maak het verschil met uw stem
Moestuin Leyduin genomineerd voor Buitenleven Natuur en Erfgoedprijs 2011
Op een foto uit 1906 zie je het nog goed: de moestuin van Landgoed Leyduin in
Bloemendaal toen die nog in gebruik was. Met bloemen en groenten in de kweekbedden
onder glas, rijp voor de oogst. Daar is vandaag de dag weinig meer van over. De moestuin
raakte in onbruik en verviel. Alleen de muren, de poorten en twee vervallen schuren staan
er nog. De huidige beheerder Landschap Noord-Holland heeft onlangs een overeenkomst
ondertekend met De Nieuwe Akker. Zij gaan de moestuin weer gebruiken.
De restauratie van de gebouwen is echter een kostbare zaak. Maar de moestuin van
Landgoed Leyduin is genomineerd voor de Buitenleven Natuur en Erfgoedprijs 2011. Wint
de moestuin, dan ontvangt Landschap Noord-Holland € 15.000! U kan de moestuin laten
winnen, door te stemmen op www.buitenleven.nl.
Landgoed Leyduin in Bloemendaal is een historische buitenplaats aan de Noord-Hollandse
binnenduinrand. Het landhuis is drie keer herbouwd, het huidige huis in Hollands classicistische stijl
stamt uit 1921. Op de buitenplaats mag je vrij wandelen en genieten van de vogels en de bloeiende
stinsenplanten. Er is een grote kans om damherten tegen te komen tijdens de wandeling. Op het
terrein ligt de voormalige moestuin van Landgoed Leyduin. Stichting Landschap Noord-Holland is
bezig de moestuin in oude luister te herstellen en er een biologische tuinderij te vestigen (dat gaat
onze tuinder dus doen, redactie), waar vrijwilligers en bezoekers kennis kunnen maken met het reilen
en zeilen op een tuinderij. Ook kunnen kleinschalige workshops worden gegeven.
Help de moestuin van Landgoed Leyduin aan uw stem!
De Natuur en Erfgoedprijs 2011 wordt georganiseerd door het magazine Buitenleven en het ANWB
Fonds, die het Nederlands Erfgoed en de natuur een warm hart toedragen. De moestuin neemt het op
tegen drie andere projecten uit het zuiden van het land: de herinrichting van het kasteelpark van het
Limburgse Kasteel Elsloo, het verleggen van het Pieterpad zodat het over het terrein van het
Limburgse Huis ten Dijcken in Spaubeek voert en het terugplaatsen van historische bomen bij het
Brabantse Kasteel Geldrop. Kijk voor informatie en het uitbrengen van uw stem op
www.buitenleven.nl (stemmen kan tot 14 maart).

Mocht Moestuin Leyduin inderdaad De Natuur en Erfgoedprijs 2011 winnen, dan zal het
geldbedrag door Landschap Noord-Holland gebruikt worden om de schuren die wij mogen
gebruiken, te restaureren. Vooralsnog zullen we startkosten voor de moestuin en het HEK
zèlf moeten financieren.
Hartelijke groeten
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