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Voor u ligt de nieuwsbrief van Land-

goed Dennenheuvel.  

 

In de vorige nieuwsbrief gaven wij u 

een terugkoppeling van alle participa-

tiemomenten in de verdiepingsfase 

van het participatieproces. Begin 

2016 waren we toen zover om alle 

resultaten daarvan stapsgewijs aan u 

terug te koppelen. Inmiddels zijn ook 

die contactmomenten geweest en 

geven we u in deze nieuwsbrief graag 

een terugkoppeling van het gehele 

participatieproces.  

  

Terugblik uitkomsten 
participatieproces 
 
Op dinsdag 23 februari 2016 presenteer-

de stedenbouwkundig bureau Moke Ar-

chitecten het vlekkenplan aan ruim 40 

geïnteresseerde betrokkenen. Dit vlek-

kenplan kwam tot stand uit een heel 

proces van gesprekken en bijeenkom-

sten, waarin wij u hieronder kort opnieuw 

willen meenemen. 

 

Ophalen 

Op 24 april 2015 zijn we met een feeste-

lijke bijeenkomst gestart met het partici-

patieproces voor Landgoed 

Dennenheuvel. Kort daarna gingen we in 

gesprek met zo’n 15 direct belangheb-

benden (zoals de St. Theresia basis-

school, kinderopvang Partou en de 

woningbouwvereniging) om hun visie op 

het landgoed te vragen en hun ideeën in 

te brengen. Ook de bewoners direct 

grenzend aan het landgoed en de ge-

meente Bloemendaal hebben we ge-

vraagd hun input te geven. 

De resultaten uit al deze gesprekken 

hebben we verzameld en op 25 juni 2015 

in een brede sessie voorgelegd aan de 

hele omgeving. Hiermee kregen we een 

eerste indruk van de ideeën die veel 

steun kregen en welke helemaal niet.  

 

Parallel aan dit proces namen verschil-

lende ondernemers contact met ons op 

om te onderzoeken of hun plannen mo-

gelijk een plek op Landgoed Dennenheu-

vel kunnen krijgen. Eind juni is voor hen 

een Pitch Podium georganiseerd waarop 

zij hun ideeën aan ons konden presente-

ren. 

 

Verdiepen en uitwerken 

Na de zomervakantie van 2015 werkten 

we in september 2015 de verkregen in-

formatie in workshops verder uit. Hieruit 

kwam bijvoorbeeld de wens naar voren 

dat de nieuwe bestemming van het land-

goed een mix moet zijn van zorg en wo-

nen voor diverse doelgroepen. Met de 

aanvullende output uit deze workshops 

zijn we de uitwerkingsfase ingegaan om 

te komen tot een eerste schets van het 

vlekkenplan. De ondernemers hebben in 

deze fase de kans gekregen om hun idee 

verder uit te werken in een onderne-

mersschets die zij ons hebben toegezon-

den. 
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Terugkoppelen 

Begin 2016 hebben we, in dezelfde volg-

orde als waarmee we de input hebben 

opgehaald, aan onze gesprekspartners en 

deelnemers aan bijeenkomsten een te-

rugkoppeling gevraagd op het concept 

vlekkenplan.  

 

Op donderdag 21 januari 2016 ontvingen 

wij ‘s middags een gezelschap betrokken 

ambtenaren van de gemeente Bloemen-

daal om hen bij te praten over de voort-

gang van het participatietraject en de 

uitkomsten daarvan tot zover. Ons ‘vlek-

kenplan’ voor de ruimtelijk invulling en 

de functies op het landgoed, werden door 

hen goed ontvangen. Ze gaven aan uit te 

zien naar een concrete invulling van de 

diverse functies op het landgoed, zodat 

belangstellende partijen in de verdere 

uitwerking ook een rol kunnen krijgen. 

 

Diezelfde dag ontvingen wij ’s avonds 

vervolgens de mensen waarmee in het 

voortraject individuele gesprekken zijn 

gehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze bijeenkomst werden wij 

gecomplimenteerd over de wijze waarop 

wij het vlekkenplan met hen bespreek-

baar maakten. De meeste aanwezigen 

gaven aan zich te kunnen vinden in de 

basisgedachten achter het plan. Daar-

naast zijn ook zij nieuwsgierig naar de 

concrete invulling van sommige vlekken 

in het plan. Men is bijvoorbeeld benieuwd 

hoe de ideeën die er nu zijn straks bij 

elkaar gaan komen en hoe men daar als 

belanghebbenden bij betrokken kan blij-

ven. Met deze concretisering zijn wij ver-

der aan de slag gegaan, om vervolgens 

de resultaten aan de deelnemers van de 

workshops terug te koppelen om zo-

doende op dinsdag 23 februari 2016 te 

komen tot de presentatie van het ‘defini-

tieve’ vlekkenplan. 
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Massastudie enthousiast 
ontvangen 
 

De partners hebben de maanden daarop 

niet stil gezeten. Ze hebben hard ge-

werkt aan de uitwerking van een zogehe-

ten massastudie voor Landgoed 

Dennenheuvel. Een massastudie is een 

plan waarin onderzocht wordt welke 

bouwvolumes op een bepaald ge-

bied wenselijk en mogelijk zijn. Daarbij 

hebben wij gekeken naar de locatie van 

de verschillende functies op het land-

goed, delen van het terrein ingemeten en 

een eerste inventarisatie gemaakt van 

bomen. De uitwerking van deze studie 

geeft een nader beeld van de ruimtelijke, 

landschappelijke en visuele gevolgen 

voor Landgoed Dennenheuvel.  

 

Op maandagavond 4 juli 2016 heeft ste-

denbouwkundig bureau Moke Architecten 

de resultaten van deze zogeheten mas-

sastudie gepresenteerd. Grootste veran-

deringen in het plan zijn: 

 we zien in principe af van de losse 

bijgebouwen op het landgoed, vanwe-

ge het Natura2000 gebied; 

 het carré hebben we nu zo ontworpen 

dat het gebouw mooi om de Terp 

heen “krult”; 

 

 

 

 

 

 de oprijlaan is in het huidige plan naar 

het oosten opgeschoven, zodat met 

een uitgestelde ontmoeting het carré 

wordt bereikt; de verkeersdruk bij de 

school neemt hierdoor af en dat komt 

de verkeersveiligheid ten goede; 

 de afstand tussen het schoolgebouw 

en de nieuwe gebouwen is vergroot, 

zodat de nieuwbouw volledig door het 

groen wordt omhuld; 

 in plaats van 6-8 woningen willen we 

nu 4 woningen op de plek van Pelle-

tier ontwikkelen waardoor er meer 

ruimte voor het bos ontstaat. 

Inclusief een aantal positief kritische 

reacties werd het plan door de meeste 

van de ongeveer 60 geïnteresseerde 

aanwezigen enthousiast ontvangen.  

Zowel de gemeente als omwonenden en 

belangstellende partijen waren maan-

dagavond aanwezig. Gastvrouw Franka 

en gastheer Marc van Villex heetten ie-

dereen hartelijk welkom met koffie en 

thee in het nieuwe thuis van de status-

houders die sinds april 2016 in Euphrasia 

en Dennenheuvel wonen.  

 

Wij kijken terug op een geslaagde avond 

en bedanken iedereen die aanwezig was 

of in een eerder stadium heeft meege-

dacht om te komen tot de verbeterende 

plannen. 
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Voorlopige planning 

 
In de zomermaanden van 2016 hebben 

de partners van Landgoed Dennenheuvel 

samen met Moke Architecten en Hosper 

Landschapsarchitectuur en Stedebouw 

aan de verdere uitwerking van de con-

cept gebiedsvisie gewerkt voor Landgoed 

Dennenheuvel. Samen met de resultaten 

van en reacties op de massastudie wer-

ken ze toe naar het indienen van de 

plannen bij de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit moet volgens de huidige planning in 

september 2016 gebeuren. Daarna is de 

gemeente Bloemendaal aan zet, om de 

concept gebiedsvisie te beoordelen. Eerst 

worden de stukken behandeld in het col-

lege, daarna door de raadscommissies en 

tot slot door de gemeenteraad. De voor-

lopige planning ziet er daarmee als volgt 

uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


