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Nieuwe wijk,  
nieuwe kansen !

• De nieuwe Dierenhoeve zal binnen ‘Landgoed in den Houte’ een 
centrale plek innemen;

• De Dierenhoeve wordt een professionele en toekomstbestendige 
organisatie;

• De Dierenhoeve maakt gebruik van slimme functiecombinaties met als 
doel om maximale maatschappelijke impact te realiseren.



De Dierenhoeve
• Is een vrijwilligersorganisatie die brede lagen van de Noordwijkerhoutse 

samenleving bereikt;

• Kent een grote burgerbetrokkenheid; deze zal door de voorgenomen 
ontwikkeling verder toenemen;

• Wordt de achtertuin van bewoners van heel Noordwijk;

• Zoekt -samen met haar partners- actief naar samenwerking met 
maatschappelijke partners (waaronder Rivierduinen).



De basis voor een toekomstbestendige Dierenhoeve vormt de driepoot:

• NME en Kinderboerderij i.c.m.:

• Kinderopvang en BSO 

• Zorg- en dagbesteding (specifieke doelgroepen) i.c.m. een 
leer/werkbedrijf (o.a. voor beroepsonderwijs)

Aantoonbare synergie in deze combinatie: zie voorbeelden elders in 
Nederland
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Inkomsten
We zien de volgende verdienmodellen: 

• (maatschappelijke) horeca;

• Inkomsten uit betaalde diensten; zoals

(groen) Beheer van de Engelse tuin;

• Verkoop van diverse producten;

• Verhuur locatie (vergaderarrangementen);

• Geefgeld en donaties;

• Subsidies met tegenprestatie (projecten en programma’s) 



Horeca
• Kloppend hart van De Dierenhoeve

• Geschikt voor uiteenlopende vormen van 

ontmoeting en bedrijvigheid;

• Horecafunctie is beperkt; 

 sluit om 20.00 uur, 

 rookvrij en geen alcohol; 

 eenvoudige broodjes-maaltijd/lunches, en/of pannenkoeken met 
zoveel mogelijk streekproducten; 



Kwaliteit 
• We streven naar duurzaamheid voor de (nieuwe) gebouwen, terreinen 

en voorzieningen (combinatie Engelse tuin; landschap en cultuur/ 
recreatie/ theehuis);

• We realiseren zeer hoogwaardige voorzieningen; functionele inpassing 
in het landgoed; aardgasvrij; voorbeeldlocatie klimaatbestendige wijk 
(bouwtechniek, energie);

• Belangrijk is de (sociale) relatie met de wijk; ideale voorziening voor 
recreatie en ontspanning/ ontmoeting.



Vervolgstappen

• Afsluiten van een intentieovereenkomst met gemeente;

• Uitwerken van het Businessplan i.s.m. gemeente, projectontwikkelaar, 
architect, partners en afnemers gebruikers van de diensten; 

• Ruimtelijke inpassing in Engelse Tuin; via Q-team en 
Monumentencommissie (is in middels gestart);

• Opstellen renovatieplan Pesthuis in samenspraak 
Monumentencommissie;

• Diverse actieplannen, waaronder starten financiering en 
fondsenwerving.



Toekomst Pesthuis
• Besluit van de gemeenteraad 15 nov 2018;

• Herstel van het historische karakter en behoud maatschappelijke 
functie;

• Ruimte voor medegebruik (huur o.b.v. maatschappelijke tarieven) voor 
verenigingen;

• Centrum voor zorg/ dagbesteding en leer/werkplekken; participatie 
door Rivierduinen;

• Poortgebouw voor de achterliggende tuin met opstallen; 


