
   
 

   
 

Persbericht 
 

Nieuwbouw Huis in de Duinen officieel gestart 
 
De nieuwbouw van het Huis in de Duinen in Zandvoort is begonnen. Vrijdag 27 augustus 
maakten zorgorganisaties Kennemerhart en de Hartekamp Groep, gebouweigenaar Woonzorg 
Nederland en burgemeester David Moolenburgh van de gemeente Zandvoort gezamenlijk de 
start van de bouw officieel.  
 
Het nieuwe Huis in de Duinen wordt een modern en duurzaam woonzorgcomplex voor senioren met 
een zorgvraag. Het bestaat uit twee gebouwen, met respectievelijk 97 en 45 woningen. Naar 
verwachting is de nieuwbouw eind 2022 klaar en kunnen de eerste bewoners intrekken.  
 
Namens woningcorporatie Woonzorg Nederland was bestuursvoorzitter Cees van Boven aanwezig bij 
de feestelijke start van de bouw. ‘Het Huis in de Duinen vervult van oudsher een belangrijke functie in 
de gemeenschap. We zijn bijzonder trots dat we dit icoon nu in ere kunnen herstellen. Samen met 
onze zorgpartners en de gemeente willen we zo een impuls geven aan de huisvesting en kwaliteit van 
leven van senioren.’ 
 
Prettige leefomgeving 
De 97 woningen die ouderenzorgorganisatie Kennemerhart gaat huren, voldoen aan de toekomstige 
zorgvraag en de behoeftes van de cliënt. ‘Bouwen en renoveren gaat om het creëren van een prettige 
leefomgeving voor mensen en niet zozeer om de stenen,’ aldus bestuurslid Cedric van der Meulen. 
‘Hierdoor kunnen bewoners plezieriger wonen en leven. Maar wij vinden het ook belangrijk dat hun 
naasten zich bij ons prettig en thuis voelen.’ 
 
Zorgorganisatie de Hartekamp Groep huurt 45 woningen. Bestuurslid Marlijn Lenselink: ‘Hier gaan 
cliënten met een verstandelijke beperking wonen. Elk van de drie verdiepingen vormt een eigen 
woongroep. Iedere dag wordt er, voor wie dat wil, op de woongroep gekookt. Bewoners kunnen elkaar 
ontmoeten in de gezamenlijke huiskamer.’ Toekomstige bewoners Ingrid en Adrie volgen de 
bouwwerkzaamheden op de voet. ‘We zijn erg blij dat ze gaan beginnen.’  
 
‘De gemeente Zandvoort is ontzettend trots dat er nu gestart kan worden met de nieuwbouw van Huis 
in de Duinen,’ aldus burgemeester David Moolenburgh. ‘Een zorgcentrum dat straks een 
toekomstbestendig, mooi en duurzaam woonzorgcentrum wordt met de allernieuwste snufjes waar 
bewoners /cliënten comfortabel en veilig kunnen wonen in een mooie omgeving. Dit is het resultaat 
van een goede samenwerking met de zorgorganisaties en woningcorporatie Woonzorg Nederland.’ 
 
Verbindende functie in de wijk 
Het nieuwe Huis in de Duinen is er niet alleen voor de bewoners, maar ook voor senioren in de 
omgeving. Die kunnen straks ook gebruikmaken van ontmoetingsruimte ‘Het Paviljoen’ in het gebouw, 
voor bijvoorbeeld een kopje koffie of een georganiseerde activiteit. Zo vervult de ontmoetingsruimte 
straks een verbindende sociale functie in de wijk. ‘Dit is een echte aanwinst,’ aldus burgemeester 
Moolenburgh. Ook de buitenruimte en de tuin worden vernieuwd, afgestemd met de zorgpartijen en 
afdeling stedenbouw, landschap en verkeerskunde van de gemeente. 

  



   
 

   
 

 
 

Zandvoorters hoeven niet te wachten tot het nieuwe Huis in de Duinen klaar is, maar kunnen vanaf nu al 
terecht op de nieuwe bankjes bij het terrein. Met uitzicht op de bouw is het een fijne plek om elkaar te 
ontmoeten en een praatje te maken. Ook potentiële sponsoren voor de inrichting en exploitatie van de 
nieuwe buurtontmoetingsruimte ‘Het Paviljoen’ worden nu al van harte uitgenodigd om zich met dit sociale 
initiatief te verbinden. Dit is mogelijk via communicatie@kennemerhart.nl.  
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Noot voor de redactie 
 

 Over Woonzorg Nederland 
Woonzorg Nederland is de grootste sociale seniorenhuisvester van Nederland. Wij bouwen en 
beheren toekomstbestendig zorgvastgoed en zelfstandige woningen in zo’n 170 gemeenten. We 
bieden huurders een betaalbare en veilige woning met ruimte voor ontmoeting in de buurt, zodat zij 
‘samen zelfstandig’ kunnen wonen. Persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en 
dienstennetwerk zijn hierbij leidend. www.woonzorg.nl  

 
Neem voor meer informatie contact op met Fokko Ringnalda, projectleider Zorgvastgoed bij 
Woonzorg Nederland. Via mail: f.ringnalda@woonzorg.nl of telefoon: 06-13549772. 
 
 
Over Kennemerhart 
Kennemerhart biedt zorg aan mensen die ouder worden en ouder zijn. Cliënten én hun naasten 
kunnen rekenen op professionele, betrokken ondersteuning in de thuissituatie, in dag- of 
ontmoetingscentra, in één van de negen woonzorgcentra of via ons behandelcentrum. Onze 
kernwaarden: persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken. 
Zorg die draait om de cliënt: dát is Kennemerhart! www.kennemerhart.nl  
 
Neem voor meer informatie contact op met Marianne Ostendorf, senior communicatieadviseur bij 
Kennemerhart. Via e-mail (marianne.ostendorf@kennemerhart.nl) of telefoon (06-51548056).  
 
 
Over Hartekamp Groep 
De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij het realiseren 
van hun wensen op het gebied van wonen, werken, leren, ondersteuning en vrijetijdsbesteding. 
We doen dit met een fantastisch team van ervaren professionals en geweldige vrijwilligers. We 
bieden een palet aan dienstverlening voor verschillende doelgroepen op diverse locaties. Denk aan 
dagbesteding, ambulante ondersteuning thuis, crisis- en observatieopvang, begeleid of beschermd 
wonen of wonen met medische zorg, kinderdagcentra en behandeldiensten. 
www.hartekampgroep.nl 
 
Neem voor meer informatie op met Remco van der Kruis 06-15443651 of 
communicatie@hartekampgroep.nl. 
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