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In Schoorl, daar waar het Noord-Hollands duingebied overgaat in de polder, ligt zorgboerderij
de Noorderhoeve. In 1981 startten een boer, een leraar, een arts en een handelsman een
maatschappelijk vernieuwend initiatief.  Zij richtten stichting De Brink op die de landerijen en
gebouwen verwierf.  Zo kon er gestart worden met een biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf waar al spoedig veel aandacht uitging naar zorg en educatie.

Inmiddels is de Noorderhoeve, de verzamelnaam van het samenwerkingsverband tussen St.
De Brink, St. De Linde en de Maatschap van boeren, uitgegroeid tot een modern
landbouwproductiebedrijf van 52 ha. Iedere dag werkt een team van ongeveer 50
hulpboeren en bijzondere vrijwilligers met de 14 medewerkers en 8 ondernemers boeren en
boerinnen op de boerderij.  De maatschap pacht van de Brink de gronden en huurt de
opstallen. Het woonhuis wordt door Stichting “De Linde”, verantwoordelijk voor de zorg
gehuurd. 

2013 is een jaar geweest van bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Op de grond
aan het Grote Heklaantje in Bergen is een prachtige nieuwe boerderij neergezet, die
naast het vee ook nog eens onderdak biedt aan 8 cliënten van Stichting “De Linde”
de zorginstelling van de Noorderhoeve. Door een vertraging in het bouwproces vond
de oplevering van de boerderij aan het einde van het jaar 2013 plaats. De
aanvankelijke oplevering zou ca. 6 maanden eerder plaatsvinden. Stichting “De
Brink” is bijzonder gelukkig met het ontwerp van de architect  en de aannemer heeft
een prachtig werk opgeleverd.

Het vee kon na het weide seizoen reeds eerder in de nieuwe boerderij worden
gehuisvest, dit dankzij de extra inspanningen van de aannemer. De verdere
oplevering vond plaats aan het einde van 2013, de bewoners hebben begin 2014
hun plek naar volle tevredenheid  ingenomen. De feestelijke opening is uitgesteld tot
juni 2014. Enerzijds vanwege het seizoen en anderzijds om de nieuwe bewoners te
laten wennen aan hun nieuwe omgeving.  De opening vond plaats door Youp van het
Hek, dit als verwijzing naar de naam van het project: Over het hek.

Het voorgaande project was niet het enige dat gerealiseerd is. In verband met het
dierenwelzijn is het noodzakelijk om stallen te realiseren waarbij het vee meer
leefruimte krijgt. Op de Duinweg is daarom in 2013 een loopstal gerealiseerd. Dat de
dieren dit plezierig vinden blijkt wel uit de hogere melkproduktie.  

Hiermee komt  een einde aan de bouwactiviteiten. Dit is mede het gevolg van de vele
veranderingen in de zorg. Immers alle investeringen moeten ook goed gemaakt
worden door de exploitatie van de gebouwen.  Een van onze doelstellingen is daarbij
om dit te doen tegen een billijke vergoeding. Eventuele  opbrengsten worden
aangewend voor educatie van de cliënten en daaruit voortvloeiende therapeutische,
sociaal-hygiënische mogelijkheden. Daarnaast  is het maatschappelijk belang
noodzakelijk.  De bevordering van de toepassing en de ontwikkeling van de
biologisch-dynamische landbouwmethoden passen daar eveneens in. 

Pagina 1 van 2



STICHTING DE BRINK

Het Bestuur.

De doelstelling om te komen tot uitbreiding van het bestuur is niet waar gemaakt. Het
bestuur bestaat nog steeds uit 3 personen. Voor  hun bestuurlijke activiteiten
ontvangen zij geen financiële vergoeding. Eventuele onkosten worden vergoed. De
ambitie om te komen tot uitbreiding wordt in 2014 hopelijk waargemaakt.
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