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Inleiding	
Dit	 boekje	 gee1	 een	 eerste	 uiteenze7ng	 van	 onze	 plannen	 voor	 de	 revitalisa=e	 en	 (her)ontwikkeling	 van	 landgoed	 Duinlust.	 De	
schetsplannen	vormen	de	basis	van	het	principe	verzoek	wat	op	12	juli	2018	is	ingediend	bij	de	gemeente.	

Aan	 de	 orde	 komen	 een	 algemene	 visie,	 de	 huidige	 situa=e,	 de	 plannen	 in	 woord	 en	 schetsma=g	 uitgewerkt,	 sfeer-	 en	
referen=ebeelden	en	een	korte	historie	van	Duinlust.	

De	plannen	zullen	ongetwijfeld	naar	aanleiding	van	betere	ideeën,	wensen	en	weJelijke	(on)mogelijkheden	aangepast	worden!	

	

De	plannen	in	het	kort	
Geïntegreerde	visie	van	gebouwen	en	het	omliggende	park,	in	nauwe	samenwerking	met	Staatsbosbeheer	en	deskundigen	

Revitalisa=e	van	het	park	

Sloop/	nieuwbouw	sportgebouw	

Sloop/	verplaatsing	bouwvolume	lesgebouw	

De	gebouwen	worden	bestemd	en	ingericht	voor	meervoudige	bewoning	

	

Ini=a=efnemer	en	eigenaar: 	Share	Estates	BV,	directeur	mr.	Frank	Brouwer	

Architect: 	 	 	ir.	Diederik	Six,	www.six.nl		

Landschapsarchitect: 	 	Jørn	Copijn,	www.bruinebeuk.nl	

Projectbegeleiding: 	 	mr.	drs.	Menzo	Kwint,	www.kwintadvisory.nl		
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Naar	een	duurzaam	behoud	van	Duinlust	
Behoud	van	Duinlust	in	de	21e	eeuw	door	ontwikkeling.	
	

Duinlust:	de	geschiedenis	van	een	leefgemeenschap	
Duinlust	hee1	een	bewogen	geschiedenis.	Het	eerste	huis	 is	gesloopt	en	vervangen	door	het	huidige	 landhuis.	Het	huidige	
landhuis	werd	 niet	 alleen	 door	 de	 familie	 bewoond	maar	 ook	 door	 heel	 veel	 personeel	 om	 alles	 te	 kunnen	 beheren.	Het	
hoofdhuis	 en	 het	 landgoed	 werd	 bewoond	 door	 een	 groot	 gezin,	 dit	 samen	 met	 personeel	 in	 het	 huis,	 parkverzorgers,	
bosbeheerders	en	de	rentmeester,	totaal	zeker	15	tot	30	personeelsleden,	die	allemaal	met	een	eigen	bijdrage	gezamenlijk	
het	landgoed	tot	leven	brachten.	Zij	waren	zelfs	een	voorwaarde	om	alles	draaiende	te	houden	en	werden	daardoor	voor	het	
landgoed	en	het	dorp	een	belangrijke	maatschappelijke	 factor.	Het	 landgoed	vormde	met	 al	 haar	betrokkenen	een	 kleine	
leefgemeenschap.	

Na	de	Tweede	Wereldoorlog	werd	Duinlust	gebruikt	door	het	CIOS.	Dit	jaarlijks	met	honderden	leerlingen	en	medewerkers,	
in	deze	intensief	gebruik,	dat	hee1	het	landgoed	geen	goed	gedaan.	

Het	vertrek	van	het	CIOS	leidde	tot	de	komst	van	kantoor	en	een	wellness	center	met	wederom	vele	bezoekers	en	een	hoge	
gebruiksintensiteit,	ook	dit	hee1	weer	geleid	tot	verdere	ahreuk	van	het	historische	landgoed.	

Het	landgoed	is	openbaar	toegankelijk,	regelma=g	lopen	er	wandelaars	over	het	landgoed,	zij	zijn	welkome	gasten.	

Duinlust	was	gedurende	haar	hele	geschiedenis	een	con=nue,	zij	verschillende	van	aard	door	de	=jd	heen,	sociaal	netwerk.	
Duinlust	is	al=jd	een	leefgemeenschap	geweest.	Dat	is	haar	DNA.	
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Duinlust	nu	
Na	het	wegvallen	van	de	laatste	gebruikers	als	kantoor	en	wellness,	ligt	Duinlust	er	desolaat	bij.	Er	is	geen	leven	meer.	De	ziel	
is	weg.	Het	park	is	vergeten	geraakt	en	vraagt	dringend	om	ingreep.	De	losstaande	monumenten	verloederen	zienderogen.	

Dat	hoort	niet.	Duinlust	is	een	heel	uniek	landgoed,	bestaande	uit	landhuis,	bijgebouwen,	folies,	boerderij,	park,	weiden	en	
parkbos.	Samen	met	Elswout	(en	vroeger	Hydepark,	Doorn	provincie	Utrecht)	behoort	Duinlust	tot	een	van	de	grootste	cq	
meest	bijzondere	landgoederen	van	Nederland.	

In	de	laatste	70	jaar	is	dus	gebleken	dat	er	geen	andere	oplossingen	en	duurzame	kansen	voor	Duinlust	waren	en	gaat	het	
“grote”	kleinood	Duinlust	zienderogen	achteruit,	dat	wil	zeggen	de	bebouwing	in	samenhang	met	het	park.	
	

Duinlust	en	de	band	met	Staatsbosbeheer	(SBB)	
Duinlust	en	SBB	kennen	een	hele	bijzondere	band.	SBB	verwelkomt	wandelaars	op	haar	deel	die	genieten	van	Duinlust	en	het	
parklandschap.	SBB	staat	voor	(een	zekere	mate)	openbaarheid.	

SBB	ziet	Duinlust	als	een	oase	van	rust	tussen	enerzijds	Elswout	en	anderzijds	Middenduin.	SBB	ziet	niet	alleen	graag	deze	
vorm	van	openbaarheid	gecon=nueerd	worden,	maar	ziet	ook	heel	graag	het	parklandschap	verrijkt	worden.	

SBB	hee1	meerdere	malen	de	uitdrukkelijke	voorkeur	uitgesproken	voor	meervoudige	bewoning.	 In	een	dergelijke	se7ng	
past	 veel	 beter	 de	 gewenste	 openbaarheid.	 Een	 bewoner	 van	 een	 appartement	 weet	 dat	 hij/zij	 niet	 de	 enige	 is	 op	 het	
landgoed	 en	 zal,	 in	 tegenstelling	 tot	 enkelvoudige	 bewoning,	 zich	 veel	 beter	 kunnen	 inleven	 in	 een	 zekere	 mate	 van	
openbaarheid.	
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Duurzaam	Duinlust	
Het	landhuis	was	bij	de	oplevering	eind	19e	eeuw	technisch	state	of	the	art.		

Duinlust	kan	met	de	plannen	dat	weer	worden.	In	het	bijzonder	waar	het	om	Duinlust	klimaat	neutraal	te	maken,	mogelijk	
zelfs	energieposi=ef,	dit	 is	met	de	modernste	technieken	denkbaar.	Het	is	één	van	de	maatschappelijk	opgaves	waar	ieder	
plan	voor	staat	anno	2018.	

Gelijk	 aan	 SBB	 denken	 wij	 ook	 dat	 meervoudige	 bewoning	 een	 waarborg	 zal	 zijn	 voor	 het	 behoud	 van	 een	 duurzaam	
Duinlust.		

	

De	opgave	voor	Duinlust	
Wat	 willen	 wij	 met	 Duinlust?	 Terug	 naar	 het	 verleden	 of	 gaan	 wij	 een	 nieuwe	 rich=ng	 in,	 die	 gedragen	 wordt	 door	 de	
geschiedenis?	 Geheel	 in	 de	 tradi=e	 van	 de	 geschiedenis	 van	 Duinlust	 als	 toonaangevend	 state	 of	 the	 art	 landgoed?	 Dat	
laatste	toch!	

In	de	samenhang	van	park,	natuur,	gebouwen,	privé,	openbaar,	rust,	gemeenschap	en	duurzaamheid	Duinlust	weer	tot	leven	
te	brengen.	

Door	de	verandering	in	de	=jd	is	het	nodig	voor	een	dergelijk	landgoed	weer	een	nieuwe	vorm	te	zoeken,	die	het	behoud	van	
deze	unieke	“leefgemeenschap	en	ambiance”	weer	toekomst	gee1.	

Het	is	daarom	van	groot	belang	dat	er	snel	een	oplossing	voor	dit	heel	uniek	en	bijzonder	landgoed	wordt	gevonden.	Het	zal	
om	maatwerk	vragen,	dit	in	een	totaal	geïntegreerd	plan	waar	alle	onderdelen	een	hele	specifieke	bijdrage	leveren.	Het	gaat	
ook	om	samenwerking	met	de	RCE,	SBB,	de	gemeente	en	de	Provincie	om	Duinlust	weer	tot	leven	te	brengen.	
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De	plannen	voor	Duinlust:	behoud	door	ontwikkeling	
Het	 plangebied	 gaat	 verder	 dan	 enkel	 de	 gebouwen	 en	 omvat	 het	 park	 rondom	 het	 landhuis,	 het	 lesgebouw	 en	 het	
sportgebouw.	

Het	revitaliseren	van	het	park	is	een	integraal	onderdeel	van	de	plannen.	Zichtlijnen,	zoals	deze	ooit	zijn	bedacht	=jdens	de	
aanleg	van	het	landgoed,	worden	hersteld	en	het	park	wordt	gerevitaliseerd.	

Het	 sportgebouw	 en	 het	 lesgebouw	 worden	 gesloopt	 en	 vervangen	 door	 twee	 passende,	 in	 het	 landschap	 opgaande	
volumes.	Het	volume	van	het	lesgebouw	wordt	verplaatst.	Deze	gebouwen	blijven	qua	ligging,	ontwerp	enz.	ondergeschikt	
aan	het	hoofdgebouw,	maar	gebouwd	in	prach=ge	architectuur.	Bij	een	landhuis	als	Duinlust	horen	ook	bijgebouwen.	

Het	landhuis	wordt	eveneens	opgesplitst	in	appartementen,	dit	horizontaal	in	combina=e	met	ver=caal.	

Wij	 denken	 dat	 er	maximaal	 16	 nieuwe	woonappartementen	 gerealiseerd	 kunnen	worden	 in	 een	 gebied	waar	woningen	
(rela=ef)	 schaars	 zijn.	 Het	 is	 een	 nieuwe	woonvorm,	 deze	 gemeenschappelijkheid	 zou	 daarmee	 de	 oplossing	 zijn	 die	 het	
landgoed	weer	lang	in	leven	gaat	houden.	Deze	gebruiksvorm	leidt	tot	een	gebruiksintensiteit	die	passend	is	bij	de	loca=e.	

Integra=e	van	de	orangerie,	het	Noorse	tuinhuisje,	de	folies	in	de	plannen.	Met	een	knipoog	naar	Duinlusthoek?	Zeker	waar	
synergie	voordelen	te	halen	zijn,	bijvoorbeeld	waar	het	om	energie	gaat.	

Meervoudige	bewoning	biedt	 in	de	 toekomst	onderbouwde	con=nuïteit	en	een	beter	economisch	draagvlak	 (denk	aan	de	
aanzienlijke	park-	en	VVE-lasten).		

De	 plannen	 zijn	 na	 nauw	 overleg	met	 SBB	 tot	 stand	 gekomen.	Met	 de	 verdere	 uitwerking	 zullen	wij	met	 hun	 ideeën	 en	
wensen	 rekening	houden,	 in	het	bijzonder	waar	om	de	 (her)inrich=ng	van	het	park	gaat.	De	discussie	 is	 volop	gaande	en	
ongetwijfeld	zullen	er	aanpassingen	volgen.	
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   Aandachtspunten	
Hiërarchie	van	gebouwen	en	func=es	in	rela=e	met	landschap	en	de	mens.	

Het	gebruik	van	het	terrein	rondom	Duinlust	is	daarbij	goed	in	te	delen	in	een	privé	en	openbaar	gedeelte	met	behoud	van	
een	 hoge	 gebruikskwaliteit	 zowel	 voor	 het	 privé	 als	 openbare	 deel.	 De	 RCE	 en	 SBB	 reageerden	 posi=ef	 op	 het	 eerst	
opgestelde	planconcept.	Het	door	ons	aangegeven	uitgangspunt	dat	er	een	evenwicht	tussen	privé	en	openbaar	gebruik	zal	
zijn	werd	door	SBB	bijzonder	gewaardeerd.	

Het	 beheer	 van	 het	 parkgedeelte	 is	 in	 een	Vereniging	 van	 Eigenaren	 (VvE)	 het	 beste	 te	 borgen.	Ook	 is	 hierbij	 de	 directe	
omgeving	van	het	landschapspark	rond	het	hoofdgebouw	en	de	nieuwe	bijgebouwen	als	se7ng	in	deze	synergie	betrokken.	
Het	 parkeren	 wordt	 zo	 veel	 mogelijk	 helemaal	 uit	 het	 zicht	 gehaald.	 De	 gebouwen	 kennen	 straks	 eigen	 bebouwde	
parkeerplaatsen.	

Daarbij	 zullen	 ook	 de	 verschillende	 folies	 zoals	 de	 Oranjerie,	 de	 Doka,	 het	 Noorse	 tuinhuisje,	 het	 stookhok	 en	 de	 fraaie	
gemetselde	 parkbank	 in	 het	 behoud	 en	 beheer	 een	 belangrijke	 plek	 krijgen,	 dit	 proces	 is	 met	 sfeertekeningen	 te	
ondersteunen.	 Aan	 de	 beschrijving	 van	 de	 kwaliteit	 van	 de	 nieuwbouw	 en	 de	 synergie	 voor	 het	 totale	 project	 is	 veel	
aandacht	te	besteden	met	beeldmateriaal	en	te	begeleiden.	

Wandelaars	kunnen	van	het	historische	landgoed	genieten.	De	tuin	zou	bijvoorbeeld	onder	deskundige	begeleiding	door	een	
vrijwilligerss=ch=ng	beheerd	kunnen	worden,	dat	geldt	met	name	voor	de	bloementuin	 tussen	de	gebouwen	en	rond	het	
hoofdgebouw.	 Dergelijke	 projecten	 vergroten	 de	 maatschappelijke	 betrokkenheid	 buitengewoon	 en	 verbinden	 zeker	 de	
bewoners	en	de	lierebbers	in	de	gemeente	Bloemendaal.	

Bij	de	inrich=ng	zijn	van	heel	groot	belang	de	verschillende	zichtlijnen.	In	de	totale	opzet	krijgen	zij	een	prominente	plaats.		
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Historische	Situa=e	
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Huidige	Situa=e	
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Uitgangspunten,	Plannen	en	Maatregelen	

Gebouwen/Woningen	
•  Duinlust	telt	na	herontwikkeling	maximaal	16	appartementen	

•  De	nieuwbouw	blij1	binnen	de	bestaande	geoorloofde	bouwvolumina	

•  Het	volume	van	het	lesgebouw	wordt	op	eigen	terrein	verplaatst	

•  Per	appartementen	worden	in	kelders	of	half	overbouwd	drie	parkeerplaatsen	gerealiseerd	

Nieuwe	elementen	(zie	nummering	op	voorgaande	kaart)	

1.  De	grote	vista	achter	het	huis	

2.  De	centrale	vijverpar=jen	

3.  Hergebruik	en	vergroten	van	de	bestaande	oranjerie	met	subtropische	kuipplanten	voor	de	tuinen	o.a.	bij	het	hoofdhuis.	Ook	te	gebruiken	als	
mul=func=onele	ruimte	in	de	zomer	

4.  De	overdekte,	in	het	duin-geïntegreerde	parkeerplaatsen	

5.  De	toegangsweg	vanaf	de	hoofdpoort	in	een	nieuw	tracé	

6.  Het	op	ecologie	gerichte	beheer	

7.  Hekken,	poorten	en	terras	vormgeven,	indeling	herstellen	

8.  Beplan=ngen:	aanplant	van	bomen,	bosranden	en	bosschages	

9.  Landschap,	cultuurpark	en	natuurlijke	onderwerpen	

10. Verdere	plandetaillering	en	uitwerking	diverse	beplan=ngsplannen	(zie	opvolgende	sfeerbeelden)		 10	4-09-18	



Het	Schetsplan	digitaal	

11	4-09-18	



Schetsplan	
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Bomenplan	
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Sfeerbeelden 
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Referen=ebeelden	
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Korte	Historie	

Een	uitgebreide	beschrijving	 is	als	 kunsthistorische	beschrijving	door	Royal	Haskoning	 in	2007	gemaakt.	Hieruit	 zijn	onder	
meer	onderstaande	gegevens	gebruikt.		

Historisch	 overzicht	 van	 het	 huidige	 landgoed	 Duinlust,	 oorspronkelijk	 als	 zandontginning,	 1570,	 ontstaan,	 en	 omstreeks	
1820	als	kleinschalige	landbouwpercelen	ingericht.	

1642	Boerderij	of	Hofstede	Meerschen	Burgh	

1783	door	koopman	Jan	Gijssen	Middenkoop	gekocht	met	grond	

1796	bouw	van	nieuw	huis	voor	zijn	zoon,	beoefenen	van	landbouw,	roggeteelt,	fruitbomen	

1796	door	Jhr.	Jan	Willem	Druyvesteyn	gekocht,	1,5	morgen	duingrond	aangrenzend	aangekocht	

1783-1857	eigenaar	de	 zoon	 (gelijknamig)	 Jan	Willem	Druyvesteyn	kocht	aangrenzende	erfgronden	 tussen	1814-1820	van	
Middelkoop	en	voegde	deze	samen	

1815	wordt	door	Druyvesteyn	een	nieuw,	in	empire	s=jl,	herenhuis	gebouwd	

1821	verkoop	van	het	nieuw	opgerichte	buiten	“Duinlust”	aan	Thomas	Atkinson	(	Amsterdammer)	

		

16	4-09-18	



Korte	Historie	

In	1826	bestaat	dit	buiten	uit	een	aantal	aardappelakkers,	moestuinen	en	boomgaarden,	 in	die	=jd	was	het	al	gebruikelijk	
vroege	aardappels	aan	de	voet	van	de	duinen	te	verbouwen.	

De	guns=ge	teeltgronden	aan	de	voet	van	de	duinen	ontstonden	na	1578	toen	men	in	Amsterdam	een	verdere	uitbreiding	in	
het	“Y”	realiseerde	en	nieuwe	eilanden	aanlegden,	hiervoor	werd	onder	meer	het	duinzand	uit	Kennemerland	gebruikt.	De	
huidige	 aanleg	 van	 Petzold	 was	 dus	 na	 die	 =jd.	 Na	 de	 ontzandingen	 omstreeks	 1570	 werd	 Duinlust	 eerst	 met	 kleine	
landbouwpercelen	voor	de	aardappel-	en	groenteteelt	gebruikt	en	omgeven	met	“tunwallen”	zoals	nog	op	Texel	te	vinden	
zijn.	Het	in	opdracht	van	Johanna	Jacoba	van	der	Vliet-	Borski	en	door	Constan=jn	Muysken	(1843-1922)	ontworpen	landhuis	
maakte	 furore	met	de	gestapelde	 terrassen,	waarop	het	huis	als	het	ware	zwee1	boven	de	 licht	golvende	parkaanleg.	De	
leveranciersentree	is	hierbij	aan	de	noordzijde	verscholen	aangelegd.	De	ontwerpen	van	C.E.A.	Petzold	(1815-1801)	voor	het	
park	is	als	historische	tekening	toegevoegd.	In	het	plan	van	Petzold	is	de	bestaande	moestuin	(nu	Duinlusthoek)	buiten	beeld	
gebleven,	 vermoedelijk	 uit	 representa=eve	 overwegingen,	 terwijl	 deze	 in	 het	 kader	 van	 het	 totale	 landbouwbedrijf	 wel	
degelijk	een	belangrijke	rol	speelde	en	tot	op	heden	als	loca=e	nog	aanwezig	is.	De	bruine	beuken	zijn	als	kleur	belangrijk	in	
het	 ontwerp	 en	 in	 de	 varia=e	 van	 bomenkeuzen	 in	 het	 park,	 waardoor	 door	 het	 gehele	 	 jaar	 heen	 de	 bladkleur,	
herfstkleuren,	 de	 bloesem	 en	 kwaliteit	 voor	 insecten	 een	 belangrijke	 rol	 spelen.	 Petzold	 is	 door	 zijn	 kleurenkeuze	 een	
prominent	 landschapsarchitect	 van	 zijn	=jd.	De	 randbeplan=ng	met	diverse	 soorten	heesters	 in	de	 landschappelijke	ovale	
bosvakken	waren	 een	 rijke	 toevoeging	 voor	 het	 park.	De	 “bedden	met	 veelkleurige	bloemen”	worden	 in	 het	 vernieuwde	
ontwerp	van	2018	 in	 combina=e	met	 twee	water-	en	geluidselementen	geïntroduceerd.	Door	de	hoogteverschillen	 in	het	
terrein	kon	dat	des=jds	niet	gerealiseerd	worden.		

Overigens	werd	in	de	19e	eeuw	veel	met	water	gewerkt	en	zijn	de	vaarten	die	naar	de	zanderijen	liepen	in	het	laag	liggend	
weidegebied	 van	 Elswout,	 landschappelijk	 aangelegd,	waar	 zelfs	 het	 vee	 (rood-bonte	 koeien)	 voor	 het	 landschap	werden	
uitgekozen.	Bij	het	huis	waren	de	balustraden	met	tuinvazen	versierd	en	weelderig	met	bloeiende	planten	aangeplant.	Ook	
de	citrus	gewassen	in	kuipen	ontbraken	daar	niet.	Het	grote	Rondeel	van	ca.	10	meter	in	doorsnede	voor	het	huis	is	ook	als	
vijver	veranderd.	Voor	de	overwintering	van	de	subtropische	gewassen	is		een	oranjerie	wenselijk,	die	als	restant	nog	aan	de	
parkrand	staat,	deze	is	o.a.	voor	de	overwintering	van	planten	te	restaureren	en	te	vergroten.		
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Korte	Historie,	vervolg	

Na	de	dood	van	Emil	van	der	Vliet,	wordt	in	1939	de	gehele	inboedel	van	het	huis	geveild.	Na	de	tweede	wereld	oorlog	is	
het	 huis	 door	 verschillende	organisa=es	 gebruikt	 en	 is	 het	 huis	 uitgeleefd	 en	door	 het	 Rijk	 in	 1957	 gekocht.	De	 laatste	
huurder	was	het	CIOS	waarvan	nog	de	bebouwing	op	het	terrein	aanwezig	is.	
	
De	 nieuwe	 gebouwen	 zijn	 op	 de	 naar	 binnen	 gerichte	 zichtassen	 gesitueerd	 en	 worden	 door	 de	 nieuwe	 vijvers	 en	
bloementuinen	met	elkaar	en	het	hoofdhuis	op	afstand	verbonden.		
	
De	 op	 dit	 moment	 ontbrekende	 fruitbomen,	 tuinderijen,	 moes-	 en/of	 groentetuin	 zou	 in	 een	 latere	 fase	 weer	
gerestaureerd	kunnen	worden	op	de	naar	buiten	gerichte	zichtas	in	de	rich=ng	van	Duinlusthoek.		
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