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BESCHERMD WONEN OP LANDGOED WILDHOEF BLOEMENDAAL 

Op het landgoed Wildhoef wordt voor de Stichting Pro Senectute een appartementencomplex gere-
aliseerd. Centraal staat beschermd wonen voor senioren met lichte zorg of intensieve zorg. Wild-
hoef is een gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis gelegen in het fraaie bos- en duingebied 
van Bloemendaal op het landgoed van de historische buitenplaats De Wildhoef. De locatie wordt 
gekenmerkt door een prachtige parkachtige tuin met mooie oude bomen en een fraaie waterpartij.  
De Wildhoef biedt circa 60 plaatsen voor senioren met een intensieve zorgvraag, samen met 50 
zelfstandige appartementen voor lichte zorg.

Wonen voor gelijkgestemde Senioren
Stichting Pro Senectute heeft een duidelijke en uitgesproken zorgfi losofi e. De doelgroep is gefor-
muleerd als “Gelijkgestemde Senioren met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling 
en een levenshouding gebaseerd op goede omgangsvormen.” Voor hen staat het wonen centraal.

Zorg in een duidelijke woonomgeving
Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerpen van de nieuwbouw op het oude landgoed 
Wildhoef is het voorkomen van een institutionele uitstraling. Pro Senectute hanteert het uitgangspunt 
dat de zorg volledig op de achtergrond is, en de bewoner vanuit een hotelservice gedachte wordt 
verzorgd. De nieuwbouw moet stijl en klasse uitstralen en stedenbouwkundig goed passen in het 
prachtige eeuwenoude landgoed Wildhoef.

Zachte ronde vormen harmoniëren met park
Het eerste dat opvalt bij dit ontwerp is de zachte ronde vormgeving van het gebouw. Dat is in 
harmonie met het weelderige romantische landschap van het park. Het spreekt vanzelf dat de 
interactie tussen gebouw en park bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor de bewoners. 
Om dat te optimaliseren is veel aandacht besteed aan de overgang van privé buitenruimte naar 
openbare parkruimte. De grote dakterrassen zijn geïnspireerd op het oude Hilversumse sanatorium 
Zonnestraal van architect Duiker. De buitenruimtes zijn geïntegreerd in de architectuur en er rekening 
gehouden met zo veel mogelijk gelijkwaardig uitzicht.

Flexmodel Oomen Architecten vergroot duurzaamheid vastgoed
De directie van de Stichting Pro Senectute verwacht fundamentele veranderingen in de zorgvraag 
tijdens de komende vijftig jaar. De uitdaging is om hun nieuwe gebouw tot in lengte van dagen 
te kunnen blijven exploiteren zonder kapitaalsvernietiging. Daarom is het Flexmodel Oomen Archi-
tecten hier toegepast. Door er in het ontwerp nu rekening mee te houden, kunnen de kleine zorgap-
partementen in een later stadium snel, en tegen relatief lage kosten worden omgebouwd tot grote 
appartementen.
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Een buitenplaats, hofstede of landhuis is een (zomer)verblijf voor rijke stedelingen. Welgestelde stedelingen 

investeerden vanaf het einde van de zestiende eeuw hun spaargeld in landhuizen en landbezit. Dit deed 

men om ‘s zomers de stank, de pest en de drukte te vermijden. Om het kavel rendabel te maken werd 

er een boerderij gebouwd, die werd verpacht. De boerderij was aanvankelijk voorzien van een aparte 

herenkamer, een luxe kamer, die door de landheer en zijn familie ’s zomers kon worden gebruikt voor hun 

verpozing. Boerderijen met zo’n herenkamer worden vaak als hofstede aangeduid. Omdat de eigenaren 

steeds rijker werden in het midden van de 17e eeuw, werd er in de loop der jaren een apart buitenhuis, 

naast de boerderij op het landgoed gebouwd. Uiteindelijk ontwikkelde deze trend zich vanaf het einde 

van de 17e eeuw in de bouw van luxueuze buitenplaatsen met barokke, symmetrische siertuinen.
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HAARLEM

BOS-/ DUINGEBIED

BLOEMENDAAL

HEEMSTEDE
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WILDHOEF

HUIDIGE KENNEMERWEG,

BESTAANDE STRANDWAL WAARAAN DE 

BUITENPLAATSEN WERDEN GEVESTIGD
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NISPENSESTRAAT



OBuitenplaats Wildhoef BLOEMENDAAL 1868

De komst van de rijke stedelingen uit Amster-
dam en Haarlem, zorgde voor verrijking van 
de aanleg van de buitenplaatsen. Er werden 
tuinen, parken met waterpartijen, lanen en 
bossen aangelegd. Ook werden buitenplaat-
sen vergroot door annexatie van omliggende 
gebieden.
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NISPENSESTRAAT

Aankoop stuk grond naast  
pastorie door dominee   
Johannes Gravia
Burgemeester van Valckenburg 
wordt eigenaar. De hofstede 
wordt Wildhoef genoemd. 
Buitenplaats Veen en Duin 
wordt toegevoegd.
Bouw dienstwoningen  
Donkerelaan 53-55
Verbouw herenhuis, nieuw  
front (architect vd. Hart).  
Bouw houten herenhuis Nieuw 
Aelbertsberg (gesloopt in 
1925)
Bouw neoclassicistische 
tuinkoepel, aanleg tuin door 
Johann Georg Michael
Annexatie buitenplaats Saxen-
burg
Splitsings Wildhoef en 
(Nieuw) Aelbertsberg

• 1713

• 1756

• 1758

• 1787

• 1791

• 1798

• 1820

HISTORIE LANDGOED WILDHOEF
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Aankoop stuk grond naast  
pastorie door dominee   
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Burgemeester van Valckenburg 
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Bouw neoclassicistische 
tuinkoepel, aanleg tuin door 
Johann Georg Michael
Annexatie buitenplaats Saxen-
burg
Splitsings Wildhoef en 
(Nieuw) Aelbertsberg
Bouw koetshuis met biljartkam-
er Donkerelaan. Ontwerp 
landschapspark met vijver, 
Zwitserse brug en kinderhuisje 
(staat nu bij huidige vijver).
Herinrichting park (Springer) 
met cirkelvormig gazon en 
slingerpaden in het park.

• 1713

• 1756

• 1758

• 1787

• 1791

• 1798

• 1820

• 1841

• 1878
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Wijziging functie herenhuis in 
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OBuitenplaats Wildhoef BESTEMMINGSPLAN

BESTEMMINGSPLAN

De bestaande Wildhoef is gebouwd als een traditioneel verzorgingshuis uit de 80-er jaren met 
kleine kamers/ appartementen. De nieuwbouw gaat voorzien in circa 50 appartementen van 75 
à 80 m2 bvo voor het zuidelijke bouwdeel en in 60 kleine appartementen van 35 m2 bvo voor 
het noordelijke bouwdeel. 

Om de kwaliteiten van het park niet aan te tasten is gekozen voor nieuwbouw op de locatie van 
de bestaande bouw. Daarbij is gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing door middel 
van vloeiende afgeronde vormen die harmoniëren met de in Renaissance stijl aangelegde tuin. De 
footprint van de bestaande bouw is zoveel mogelijk gerespecteerd. Schaalverkleining is verkregen 
door het gebouw op te knippen gelijkwaardige bouwdelen van drie bouwlagen. Dit geeft tevens 
een plezierige ‘doorkijk’ vanuit de Kennemerweg. Het zuidelijke bouwdeel heeft een terugliggende 
vierde bouwlaag voor circa de helft van de plattegrond. 

Gezien het feit dat we niet precies binnen de bestemmingsplancontouren blijven, zal een  aan-
passing aan het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Om de verschillen tussen het bestaande be-
stemmingsplan en de gewenste nieuwe situatie in beeld te krijgen, zijn de verschillen inzichtelijk 
gemaakt.
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Bestemming maatschappelijk

Bestemming wonen

Bestemming tuin

Bestemming verkeer

Bouwvlak 

Waarde archeologie

Maximale bouwhoogte
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OBESTEMMINGSPLAN MASSA

43.850 M3
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OMASSA BOUWPLAN

36.750 M3
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OBESTEMMINGSPLAN VS MASSA BOUWPLAN

-7.100 M3
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OBESTEMMINGSPLAN MASSA

Het noordelijke bouwdeel 
overschrijdt het bouwvlak 
aan westelijke zijde. Het 
nieuw vergunde gedeelte 
wordt vrijwel niet bebouwd.

Het zuidelijke bouwdeel 
overschrijdt het bouwvlak 
aan de west- en zuidzijde en 
qua bouwhoogte (plaatse-
lijk). De overschrijding is niet 
fors en ligt aan de verkeers-
zijde van het plan. Ook 
wordt een groot deel dat 
nu een verkeersbestemming 
heeft ingericht als park.

Buitenplaats Wildhoef
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TOETS BESTEMMINGSPLAN

Footprint bestaande gebouw 4.178 M2
(incl. patio/ excl. balkons)

Footprint bestemmingsplan 4.127 M2

Footprint nieuwbouw  4.198 M2
(incl. patio/ excl. balkons)
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bestaand bouwdeel met 
aarden wal handhaven

doorzetten vorm rug 
langs noordzijde

woningen goed oriënteren 
op park en zonzijde

zichtlijn vanaf 
Kennemerweg

zichtlijnen vanaf 
entree

kleinere bouwblokken 
drukken de schaal

woningen goed oriënteren 
op park en zonzijde

parkeren landschappelijk 
inpassen

organische vormen in aans-
luiting op de vloeiende lijnen 
van het park

CONCEPTSCHETS

losse bouwblokken vergroten gevoel 
van woonomgeving

‘zorg’ in een duidelijke woonomgeving 

parkeren inpassen in 
park omgeving (groen)

Buitenplaats Wildhoef



ONIEUWE SITUATIE STEDENBOUKUNDIGE VISIE

PROGRAMMA:
• 60 plaatsen PG
• 49 appartementen - 77 m2 

tot 130m2
• voorzieningen tbv welzijn en 

recreatie
• Diverse ontmoetingsplekken
• 65 parkeerplaatsen

oriëntatie woningen parkzijde

centrale entree

nevenentree dichtbij parkeer-
plaatsen

vorm bestaande vleugel 
wordt doorgezet in terrein-
inrichting

zichtlijn vanaf Kennemerweg

parkeren licht verdiept tussen 
forse beukenhagen

natuurlijke gebogen vormen sluiten aan 
bij de inrichting van het park

schaalverkleining door losse bouwblokken. 
gezien vanaf maaiveld wordt de schaalver-
keleining versterkt door wisselende zichtli-
jnen waarbij het vaak niet mogelijk is om het 
totakle gebouw te zien.

Flexmodel vergroot duurzaamheid 
vastgoed

bestaande bouwdeel in aarden wal 
blijft gehandhaafd

Buitenplaats Wildhoef
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NIEUWE SITUATIE TOTALE TERREIN INCL AELBERTSBERG

Gestreefd wordt naar een integrale terrein-
inrichting voor Wildhoef en Aelbertsberg. 
Een kwalitatief hoogwaardige parkachtige 
inrichting. De auto is ‘te gast’en de inricht-
ing heeft een karakter waarbij duidelijk 
is dat de voetganger en fi etser hier ‘de 
baas’zijn. In de inrichting is veel aandacht 
voor verlichting, van de paden middels lage 
armaturen. De nieuwbouw is zo geplaatst 
dat waardevolle bomen behouden blijven. 

Buitenplaats Wildhoef



OBEGANE GROND

hoofdentree

pg-kamers (8)nevenentree facilitair

buitenterrassen licht 
verdiept tov maaiveld

voorzieningen tbv 
recreatie en welzijn

interne verbinding naar 
voorzieningen (afsluitbaar)

huiskamers pg met 
terras

‘belevings’ gebied waar 
bewoners kunnen dwalen

patio

18 kleine zorgappar-
tementen zware zorg

13 zorgappartementen 
77m2 - 130m2

Buitenplaats Wildhoef



O1E VERDIEPING

groen dak

groen dak

balkons georienteerd 
op het park

huiskamers pg met 
balkon

‘belevings’ gebied waar 
bewoners kunnen dwalen

patio

20 zware zorgappar-
tementen

14 zorgappartementen 
75m2 - 130m2

Buitenplaats Wildhoef



O2E VERDIEPING

balkons georienteerd 
op het park

huiskamers pg met 
balkon

‘belevings’ gebied waar 
bewoners kunnen dwalen

patio

20 zware zorgappar-
tementen

14 zorgappartementen 
75m2 - 130m2
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O3E VERDIEPING

balkons georienteerd 
op het park

8 zorgappartementen 
95m2 - 110m2
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OZIT- / SLAAPKAMER PG
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Flexmodel
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OFLEXMODEL OOMEN ARCHITECTEN

Ten behoeve van het noordeljke bouwdeel met 
zware zorg is gekozen voor een fl exibele opzet 
waarbij relatief eenvoudig in de toekomst twee 
verpleegappartementen kunnen worden omge-
bouwd naar een volwaardig zorgappartement.

Buitenplaats Wildhoef
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77 m2 nvo
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Architectuur impressie

Buitenplaats Wildhoef



OBESTAANDEBuitenplaats Wildhoef
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OIMPRESSIE ENTREE

‘De entree krijgt een bijzondere statigheid door zijn brede profi el met voorplein. Het dak wordt groen 
waardoor het landschap doorloopt en een mooie zichtlijn ontstaat.’

Buitenplaats Wildhoef



OIMPRESSIE PARKZIJDE

‘Het ontwerp refereert aan de architectuur van de jaren ‘30 van fraaie woonhuizen in de omliggende 
straten. Door een afwisseling van horizontale en vertikale geledingen blijven de gebouwen boeiend en 
klein van maat.’ 

Buitenplaats Wildhoef



OIMPRESSIE ENTREE TERREIN

‘De bebouwing is zo gepositioneerd dat er een optimale beleving is tussen het 
wonen en de natuurlijke omgeving.’

Buitenplaats Wildhoef


