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Voor u ligt de nieuwsbrief van Land-

goed Dennenheuvel. In een fris 

nieuw jasje dat is toegesneden op 

het nieuwe, kleurige beeldmerk dat 

verderop in deze nieuwsbrief nog 

even wordt toegelicht. Voortaan ver-

schijnen alle nieuwsbrieven van 

Landgoed Dennenheuvel in deze 

vormgeving. 

  

Participatietraject van 
start 
 

Zoals u wellicht al weet of zelf hebt erva-

ren, is op vrijdag 24 april een nieuwe 

fase in de herontwikkeling van Landgoed 

Dennenheuvel gestart. De Zusters van de 

Goede Herder, GroenRood Vastgoed en 

de Arkgemeenschap Haarlem hadden 

belanghebbenden en belangstellenden 

uitgenodigd om mee te denken over de 

gebiedsvisie en functies die in de toe-

komst mogelijk op het landgoed kunnen 

worden gerealiseerd. Naast de zusters 

van Dennenheuvel was ook zuster Mag-

dalena Franciscus, provinciaal overste 

van de zusters van de Goede Herder, 

speciaal uit Parijs overgekomen om sym-

bolisch het startsein te geven. 

Directeur Hubert Janssen gaf in zijn toe-

spraak aan dat het landgoed en alle be-

trokkenen samen een spannende tijd 

tegemoet gaan. “Een tijd van samen 

praten, denken, schetsen, discussiëren 

en zoeken naar een goede verhouding 

tussen ieders belangen en idealen.” Hij 

wenste iedereen veel creativiteit, geduld, 

volharding maar boven alles openheid en 

vertrouwen naar en in elkaar opdat Den-

nenheuvel als gezamenlijke missie een 

succesvol project mag worden. 

 

Ans van Keulen van de Arkgemeenschap 

Haarlem bood namens de samenwerken-

de partners de Theresiaschool een che-

que aan. Daarmee werden de relatie en 

de verbindingen tussen landgoed en om-

geving gemarkeerd.  

 

Aansluitend maakten de aanwezigen een 

begeleide wandeling naar Tuinderij de 

Ark of door het duinbos en lieten zich 

informeren over het participatietraject. 

De dag werd besloten met een gebeds-

viering in de kapel van het klooster die 

voor de gelegenheid weer was ingericht 

en fraai was versierd met bloemen en 

bloeiende takken uit de oogsttuin. 

 

Nieuw beeldmerk 
 

Tijdens de bijeenkomst op 24 april werd 

het nieuwe beeldmerk voor Landgoed 

Dennenheuvel gepresenteerd. Het geeft 

uitdrukking aan de belangrijkste waarden 

van Landgoed Dennenheuvel. De groene 

cirkel symboliseert het landgoed, het 

landschap en het duurzame karakter van 

de herontwikkeling. De open ‘wegen’ 

drukken de verbindingen op het landgoed 

uit maar ook die tussen Dennenheuvel, 

zijn bewoners en gebruikers met de om-

geving. De veelkleurigheid verwijst naar 

de verschillende mensen en functies op 

het landgoed. De gekozen kleuren zijn 

gerelateerd aan de samenwerkende part-

ners Zusters van de Goede Herder, 

GroenRood Vastgoed en de Arkgemeen-

schap Haarlem. Die partijen herkennen 

ook hun eigen fundamentele waarden in 

het eigentijds ontwerp van grafisch 

vormgeefster Kristel Braunius uit Am-

sterdam. 
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Eerste gesprekken met 
omwonenden 

 

Binnen het participatietraject dat 24 april 

officieel van start ging, samen met be-

langhebbenden en belangstellenden is 

gewerkt aan een visie op het landgoed en 

de functies die daarin kunnen passen. 

Wat er uiteindelijk concreet wordt gerea-

liseerd op Landgoed Dennenheuvel staat 

nog niet vast. Er is wel een aantal uit-

gangspunten geformuleerd: de waarden 

van de zusters zijn leidend, respect voor 

de kwaliteit van het landschap, de komst 

van de Arkgemeenschap, diversiteit in 

functies die elkaar versterken, open rela-

ties en verbindingen op het landgoed en 

met de omgeving en een gezonde finan-

ciële balans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de verdere feitelijke invulling zijn de 

partners achter het landgoed (de congre-

gatie, de Arkgemeenschap en de ontwik-

kelaar GroenRood Vastgoed) bij monde 

van Els Veenhoven van bureau Dietz 

Communicatie in gesprek gegaan met de 

omgeving. De eerste gesprekken met 

omwonenden hebben inmiddels plaatsge-

vonden. De terugkoppeling van de resul-

taten volgt verderop in het traject maar 

de eerste indrukken tonen dat de meeste 

mensen zich goed kunnen vinden in de 

belangrijkste functies voor het gebied: 

wonen, werken en verpozen. Voor de 

zomervakantie volgen nog verschillende 

(groeps)gesprekken. Alle ideeën en visies 

worden tijdens een brede participatiebij-

eenkomst op donderdag 25 juni gepre-

senteerd (zie ook hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
UITNODIGING BREDE PARTICIPATIEBIJEEN-

KOMST 25 JUNI 
 

De ontwikkelende partners nodigen alle belanghebbenden en belangstellenden 

uit voor de BREDE PARTICIPATIEBIJEENKOMST op donderdag 25 juni. Tijdens 

deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond 

de herontwikkeling van Landgoed Dennenheuvel en krijgt u (nogmaals) de ge-

legenheid om uw eigen visie, wensen en eventuele zorgen voor te leggen. 

 

De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het voormalige kloostergebouw op 

Landgoed Dennenheuvel en start om 19.30 uur.  

 

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.landgoeddennenheuvel.nl. 

 

http://www.landgoeddennenheuvel.nl/
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Samenwerking met ge-
meente krijgt vorm 
 

Naast de omwonenden is ook de ge-

meente erg benieuwd naar de herontwik-

keling van Landgoed Dennenheuvel. Bij 

de start van het participatietraject op 24 

april waren dan ook wethouder Richard 

Kruijswijk en wethouder Jur Botter aan-

wezig. Hoewel er nog geen sprake is van 

een formele ruimtelijke-

ordeningsprocedure hebben de ontwikke-

lende partners de gemeente al wel uitge-

nodigd om vanuit hun eigen 

gemeentelijke perspectief relevante ken-

nis en inzichten te delen. Daarbij gaat 

het om zaken die rond het landgoed spe-

len of gaan spelen en waar mogelijk bij 

de herontwikkeling rekening mee kan 

worden gehouden. Binnenkort gaan de 

ontwikkelpartners en de gemeente hier-

over met elkaar in gesprek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dringend bericht: het bos 
is verboden toegang! 
 

Nog steeds blijken er regelmatig kinderen 

in het bos te spelen. Wij willen iedereen 

opnieuw waarschuwen dat dit niet is toe-

gestaan! Het bos op Landgoed Dennen-

heuvel is privéterrein dat niet is 

opgesteld voor het publiek. Er is al jaren 

geen onderhoud meer gepleegd in het 

bosgebied waardoor overal gevaar loert. 

Half omgevallen bomen, dicht begroeide 

paden en zelfs een moeras maken het 

gebied ongeschikt voor vrije toegang. De 

risico’s worden vaak niet onderkend maar 

zijn groot. Het is daarom verboden het 

gebied te betreden. Alleen bewoners en 

beheerders van het landgoed hebben er 

vrij toegang. 


