
Excursie Woonzorgpark Duin en Bosch
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Programma

10.00 Ontvangst in De Oude Keuken

Aanleiding bezoek

10.15 Proces terreinontwikkeling Castricum

- intentieovereenkomst

- bestemmingsplanwijziging

- woningbouw

11.00 Rol van de gemeente Castricum

11.15 Rondwandeling over het woonzorgpark Duin en Bosch

12.30 Lunch en gelegenheid tot het stellen van vragen

13.30 Vertrek vanuit Castricum



Aanleiding
• Onderzoek naar mogelijke woningbouw op 

terrein Poortugaal

• “Wegstoppen” van GGZ-patiënten in de 

duinen/bossen is niet meer van deze tijd!

• Behandeling zoveel als mogelijk in de eigen 

omgeving van de patiënt

• Omgekeerde integratie: ‘het dorp/stad’ naar 

het terrein halen

• IOK opgesteld die in oktober in de raad wordt 

behandeld
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Ambitie

• Levendige locaties met een 

mix van wonen, zorg en 

recreatie voor patiënten en 

bewoners

• Goede infrastructuur met 

wandel, fietsroutes en 

openbaar vervoer
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Plan / Visie
• Links zorg behouden / verbeteren

• Midden zorg vernieuwen en 

centraal hart van de locatie

• Rechts Wonen in het groen
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Presentatie werkbezoek Gemeenteraad 03-03-2020

Ervaring Landgoed Duin en Bosch Castricum



Historie









Situatie 2008



Investeren in ongeschikt vastgoed?



Deelnemen in de samenleving



Structuurvisie 2010

-Ruimte voor de zorg van de 

toekomst: sloop van verouderd 

zorgvastgoed en realisatie van 

nieuwe klinieken

-investeringen in 

infrastructuur

-230 nieuwe woningen in 

‘groene pockets’

-herstel van de oorspronkelijke 

landgoed structuur.

-renovatie van monumenten

- ontwikkelingsstrategie

- heldere hoofdstructuur

- focus op organische 

ontwikkeling en flexibiliteit



Specifiek

zorgvastgoed

Courant

zorgvastgoed

Wonen



De samenwerking met de gemeente Castricum

1. Masterplan 2006

2. Structuurvisie 2010

3. Bestemmingsplan 2012

4. Uitwerking deelplannen

Intentieovereenkomst 2008

Anterieure overeenkomst 2010 
(“Samenwerkingsovereenkomst”)

Realisatieovereenkomsten per 
deelgebied 2010 - 2021



• Betrokkenheid gemeentebestuur

• Initiatief → Intentieovereenkomst →
Samenwerkingsovereenkomst

• Regelmatig bestuurlijk overleg

• Jaarlijkse voortgangsrapportage aan de gemeenteraad

• Door de jaren heen:
• Dialoog en samenwerking
• Revitaliseren zorgfunctie en grootste werkgever in de 

gemeente
• Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen (woningbouw, 

sociale huurwoningen, natuurontwikkeling etc.)

De samenwerking met de gemeente 

Castricum



3 nieuwe klinieken + 1 monumentaal zorggebouw



Renovatie +/- 25 rijksmonumenten



+/- 280 nieuwbouw woningen in diverse prijsklassen



Aanvullend programma: sociale huurwoningen



Een levendig hart voor Duin en Bosch



Samenleven en veiligheid
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De rol van de gemeente 

Castricum

Toon Mans, burgemeester


