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Agenda 
 
Agenda 

19.00 uur Welkom en korte toelichting doel bijeenkomst 

19.05 uur Inhoudelijke presentatie van de eerste resultaten van 
het Businessplan (vervolg Businesscase) 

19.30 uur Ronde verhelderingsvragen en dialoog  

19.45 uur Afronding 



Nieuwe wijk,   
nieuwe kansen ! 
 

 

 

• ‘Landgoed in den Houte’ biedt unieke kansen; door slimme 
functiecombinaties zijn er volop maatschappelijke win/win 
situaties te realiseren;  

• De Zorg- en Dierenhoeve zal hierin een centrale én cruciale 
rol gaan vervullen. 

 





De Zorg- en Dierenhoeve 

• De Dierenhoeve is een vrijwilligersorganisatie die brede lagen 
van de Noordwijkerhoutse samenleving bereikt; 

• De Dierenhoeve heeft grote mate van burgerbetrokkenheid; 
deze zal blijven bestaan en alleen maar toenemen; 

• De nieuwe Dierenhoeve wordt niet alleen de achtertuin van 
bewoners van ‘In den Houte’ maar van heel NWH en 
omstreken; 

• De ontwikkeling van De Dierenhoeve naar een professionele 
organisatie is logisch & noodzakelijk om de gewenste  
voorzieningen toekomstbestendig te maken (én te houden). 

 



 

 

De (solide!) basis voor een toekomstbestendige Dierenhoeve 

vormt de driepoot: 

 

• NME en Kinderboerderij i.c.m.: 

• Kinderopvang en BSO en 

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

BEHEER EN ONDERHOUD 
 (Engelse Tuin, Plantsoen, wijkgroen/ lanen) 

Raad van Advies 



We zien de volgende verdienmodellen:  

• Maatschappelijke horeca; 

• Inkomsten uit betaalde diensten; zoals 

(Groen) Beheer van de Engelse tuin; 

• Verkoop producten; 

• Verhuur locatie (vergaderarrangementen) 

• Geefgeld en donaties 

• Subsidies met tegenprestatie (projecten en programma’s)  

 

De horeca is een maatschappelijke voorziening; (rookvrij/ 
alcoholvrij/ duurzaam) 



Horeca 
• Kloppend hart van De Dierenhoeve 

• Geschikt voor uiteenlopende vormen van  

    ontmoeting en bedrijvigheid; 

• Horeca is beperkt;  

 sluit om 20.00 uur,  

 geen alcohol;  

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

 



Horeca 
 

 

 

• De horeca zal gerund worden op basis van maatschappelijk 
ondernemerschap en vormt hét bindmiddel voor 
ontmoetingen. 

• In voorkomende gevallen vergaderarrangementen, géén 
feesten en partijen. 

 



 

• We streven naar duurzaamheid; in 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 

 

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

• Ruimtelijke inpassing in Engelse Tuin; renovatieplan Pesthuis; 

• Diverse actieplannen, waarom starten financiering en 
fondsenwerving 

 



Vragen en dialoog 






