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2 oktober 2016 (tweede versie ten behoeve van fondsenwerving) 

De Balijhoeve in de steigers: management samenvatting 
Aanleiding 
De stadsboerderij Balijhoeve, gelegen in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen, was ooit 
de parel van de Floriade. Stadsboerderijen zijn populair in Zoetermeer en voorzien in 
een belangrijke maatschappelijke behoefte. In 2015 bezochten 85.000 bewoners de 
Balijhoeve, maar in datzelfde jaar speelde ook de vraag of de Balijhoeve gesloten of 
verzelfstandigd zou moeten worden. Op aandringen van de bewoners van de wijk 
Rokkeveen en andere belanghebbenden is daarom in augustus 2015 een 
samenspraaktraject van start gegaan over de toekomstmogelijkheden van de 
Balijhoeve.  
Daarvoor werd de Samenspraakgroep Balijhoeve (SAMBA-groep) gevormd. In die 
groep participeerde – in wisselende samenstelling – 27 enthousiaste actoren: 
burgers, bedrijven en beheerders De SAMBA-groep verkende de mogelijkheden om 
de Balijhoeve meer toekomstbestendig te maken, zowel wat betreft de doelgroepen 
en activiteiten als wat betreft de exploitatie. De verkenning werd gestart met een 
samen met de gemeente gehouden enquête onder de bezoekers en resulteerde in 
maart 2016 in het rapport “Kansenkaart voor de Balijhoeve”. Op dit rapport  
reageerde het gemeentebestuur positief, met het verzoek dit verder uit te werken.  
In vervolg hierop is de groep met hulp van derden op zoek gegaan naar partners in 
de stad, naar strategische samenwerkingsverbanden en naar mogelijkheden om 
functies en activiteiten te combineren. De SAMBA-groep heeft de afgelopen 
maanden de kansen om duidelijke en renderende samenwerkingsafspraken te 
maken met betrokken partijen nader uitgewerkt in het rapport “De Balijhoeve in de 
steigers”. In dit rapport worden de mogelijkheden van de toekomstige Balijhoeve 
grondig verkend.  Samenwerkingspartners hebben de intentie uitgesproken om actief 
bij te dragen aan het realiseren van mogelijkheden. Mogelijkheden die concreet en 
effectief worden indien het gemeentebestuur de ruimte biedt voor het verder 
vervolgen van het ingezette proces.  
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Maatschappelijke opgave 
De SAMBA-groep meent dat er voldoende redenen zijn voor het gemeentebestuur 
het voorstel van de SAMBA-groep te honoreren, waarvan ze de volgende wil 
noemen: 
 
De Balijhoeve vervult een belangrijke rol in de wijk Rokkeveen, een wijk die veroudert 
en vergrijst. Naast fysieke renovatie van de wijk is daarom ook sociale innovatie 
noodzakelijk. De maatschappelijke kosten hiervan zijn hoog, kosten die in de nabije 
toekomst voor een belangrijk gedeelte ten laste van de gemeente zullen komen. 
Investering in de maatschappelijke baten die initiatieven vanuit de wijk opleveren 
verminderen die hoge kosten, een beleid dat anticipeert op toekomstige 
ontwikkelingen. De voorstellen van de SAMBA-groep bieden een goede indicatieve 
inschatting van maatschappelijke baten die de investering in Balijhoeve oplevert. 
Burgers, bedrijven en beheerders smeden samen plannen die de sociale structuur 
van de wijk versterken in een wijk waarvan de onderlinge sociale structuur zwak is 
ontwikkeld, onder meer omdat men elkaar te weinig ontmoet De behoefte bij 
zelfstandig wonende ouderen aan laagdrempelige ontmoeting overschrijdt nu al het 
aanbod.  
Een aansprekende, vraaggerichte combinatie van diverse activiteiten voor jong en 
oud op een aansprekende locatie biedt interessante perspectieven voor meer sociale 
contacten en een versterking van de sociale structuur. Op een educatieve, 
recreatieve en zorgzame Balijhoeve ontstaat een ‘gemeenschap’ met activiteiten 
voor kinderen, actieve volwassenen en ouderen. De aanpak die de SAMBA-groep 
voorstelt kan zorgen voor een sterkere betrokkenheid van groeperingen op elkaar, 
een ruimere inzet van vrijwilligers en mogelijkheden voor een nieuwe match tussen 
(zorg)professionals, vrijwilligers en bewoners.  
 
Ook de decentralisatie van zorgtaken biedt ruimte voor maatschappelijke 
initiatieven om een bedrage te leveren aan de invulling van de nieuwe grote 
uitdagingen en verantwoordelijkheden van de gemeente, zoals op het terrein van 
participatie en zelfredzaamheid van de samenleving. Zulke maatschappelijke 
initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan gecombineerde arrangementen die een 
meer optimale en betaalbare zorg bieden.  
De voorstellen voor een toekomstbestendige Balijhoeve rond sociale ontmoeting en 
zorg anticiperen op dit perspectief, waar zich naar nu blijkt graag zorgaanbieders bij 
aansluiten. 
 
Er zijn ook andere maatschappelijke opgaven: re-integratie, ‘social return’ en de 
inpassing van vluchtelingen. Ook op die terreinen biedt de Balijhoeve perspectieven 
om op een effectieve en efficiënte wijze een rol te vervullen. 
 
De Balijhoeve ligt op het scharnierpunt tussen Balijbos en de stad Zoetermeer.  
De potenties van deze unieke locatie voor recreatie, bewegen in het groen en 
natuureducatie benutten we nu onvoldoende. Dat geldt ook voor de rol van de 
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Balijhoeve als start- of eindpunt voor gebruikers van het Balijbos. Aan de 
Zoetermeerse kant van het Balijbos is nog geen informatiepunt over dit bos. Daaraan 
bestaat grote behoefte, evenals aan een kantoorvoorziening en opslagloods voor 
Staatsbosbeheer. 
 
Steeds meer bedrijven in de regio hebben behoefte aan een locatie waar zij op een 
andere dan de gebruikelijke manier kunnen vergaderen, onder meer door samen op 
pad te gaan. Er is expliciet interesse in de Balijhoeve als mogelijkheid voor 
‘wandelend vergaderen’.  
 
Er is recent met aansprekende resultaten geïnvesteerd in de stadsboerderijen de 
Weidemolen in Oosterheem en het Buitenbeest aan de Voorweg bij Meerzicht.  
 
Het is geografisch gezien logisch om nu prioriteit worden gegeven aan een 
doorstart van de Balijhoeve, de enige stadsboerderij in het deel van Zoetermeer en 
zuiden van de A12.  
 

 
De spreiding van de stadsboerderijen Buitenbeest, Weidemolen en Balijhoeve over 
de stad. 
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Uitgangspunten 
De samenspraakgroep Balijhoeve heeft in de “Kansenkaart voor de Balijhoeve” een 
aantal uitgangspunten geformuleerd voor de toekomstbestendige Balijhoeve.   

1. We sluiten aan op de demografische ontwikkeling van de wijk Rokkeveen 
(vergrijzing, leefbaarheid, bijdrage aan de sociale ontwikkeling/cohesie);  

2. We versterken het unieke karakter van het Balijgebied; 
3. We handhaven de bestaande functies (dieren, educatie, spelen, werkstages); 
4. De Balijhoeve versterkt de fysieke verbindingen in het Balijgebied; 
5. We handhaven het laagdrempelig karakter (openingstijden, geen of weinig 

entree); 
6. Inpasbaarheid in de wijk en buurt voornamelijk bij wijzigingen in 

verkeersaanbod; 
7. We kiezen voor duurzame en klimaatvriendelijke oplossingen. 

 
Ontwikkelingskansen 
Voornoemde uitgangspunten zijn in “De Balijhoeve in de steigers” uitgewerkt tot een 
vernieuwde Balijhoeve, die een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jong en oud 
biedt met aandacht voor educatie, stadslandbouw en (professionele) zorg voor 
elkaar. 
Daartoe onderscheiden we twee functies: enerzijds recreatie en educatie en 
anderzijds sociale ontmoeting en zorg. 
 

1. Recreatie en educatie 
De Balijhoeve behoudt haar educatieve en recreatieve functie. De toegang van de 
Balijhoeve maken we ‘opener’, met betere faciliteiten voor recreatiegroepen. Een 
terras, goede toiletvoorzieningen en ‘koffie met’ veraangenamen het verblijf. De 
horecafaciliteit biedt mogelijkheden voor inzet van mensen met een beperking. Door 
concentratie van de speelvoorzieningen vergroten we de aantrekkingskracht voor 
kinderen. We verbeteren in overleg met Staatsbosbeheer de verbindingen met het op 
te frissen Speelbos. In overleg met de Balijmanege organiseren we recreatieve 
activiteiten met paarden, die ook als kijkspel voor jong en oud aantrekkelijk zijn. We 
stimuleren bezoekers per fiets of lopend te komen. Met Staatsbosbeheer realiseren 
we een informatiepunt over het Balijbos.  
Staatsbosbeheer (SBB) heeft behoefte aan een ‘vestiging’ in onze regio. We 
realiseren een pied a terre met vergaderruimte, opslagfunctie en 
schaftruimte/sanitaire op de Balijhoeve. Deze locatie wordt startpunt voor excursies, 
bootcamps en inventarisatieacties en biedt een platform voor omgevingsgesprekken 
met omwonenden over de Balij/Bieslandse bos.  
Overige belangstellende stakeholders die op termijn een bijdrage leveren aan de 
Balijhoeve zijn de Balijmanege, lokale bedrijven, scholen, kerken, IVN en de 
Vogelwerkgroepprovincie Zuid-Holland, Delfland en Landschapstafel Buitenhout. 
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2. Sociale ontmoeting en zorg 
De groep ouderen groeit in Rokkeveen en daarmee ook hun behoefte aan 
laagdrempelige ontmoeting. We versterken die functie door voor hen meer 
voorzieningen en activiteiten op de Balijhoeve aan te bieden. 
We organiseren ontmoetingen, in combinatie met ‘maaltijdbereiding voor en door 
ouderen’ voor groepen van 40-50 personen, een concept dat elders zeer succesvol 
blijkt. Een maatjesproject completeert het ‘door en voor elkaar zorgen’. Op de 
Balijhoeve wordt mede ter ontlasting van mantelzorgers dagopvang gerealiseerd. 
Deze cliënten wordt professionele dagopvang geboden in een inspirerende setting. 
De professionele begeleiding daarvan combineren we met de inzet van mensen met 
een beperking, mede als ontwikkelingstraject naar een reguliere functie op de 
arbeidsmarkt, ook voor vrijwilligers en mensen die om andere redenen op zoek zijn 
naar een nuttige dagbesteding zal plaatsvinden op verschillende functies op de 
Balijhoeve, zonder de Balijhoeve een karakter van ‘zorgboerderij’ krijgt. Een zo 
natuurlijk mogelijke omgeving in combinatie met de bijzondere faciliteiten van een 
stads(zorg)boerderij is voor een aantal cliënten erg aantrekkelijk. Mensen met een 
beperking zullen ook elders op de Balijhoeve en in het Balijbos kunnen worden 
ingezet. De functies die zij vervullen worden optimaal afgestemd op hun 
ontwikkelingsmogelijkheden en zorgvuldig begeleid.  
Preventieve gezondheidsprogrammering voor kinderen is een nieuw aandachtsveld. 
De ‘groene sportschool’ Balijhoeve biedt het perspectief dit meer gestructureerd op te 
pakken. Zoetermeer zou daarmee een JOG gemeente kunnen worden.  
Deze functiecombinaties bieden mogelijkheden voor zorg- en welzijnsaanbieders 
waarmee we diepgaand in gesprek zijn, zoals Middin. We willen de vereiste 
professionaliteit garanderen en optimaal aansluiten bij wat er al in de omgeving is 
gerealiseerd. Daarom zijn we ook in gesprek met andere professionele partijen en 
met vrijwilligersorganisaties die daarbij een rol kunnen vervullen. Buurtzorg 
Rokkeveen en de gezamenlijke kerken hebben al aangegeven graag samen te willen 
werken. We spreken hierbij van een groeimodel. De stapeling van functies van de 
diverse partijen en betrokkenen vraagt aanpassing en gewenning. Om het werkbaar 
te houden wordt op kleinere schaal gestart: bijvoorbeeld eenmaal per week een 
maaltijd voor ouderen. Ook zullen functies in tijd door goede roostering gescheiden 
worden. Tot slot zullen we kritisch blijven kijken welke combinatie van functies en 
doelgroepen in tijd en ruimte wel en niet mogelijk zijn.  

Investering 
Een vernieuwde Balijhoeve waarin we de genoemde functie realiseren en 
combineren vraagt een investering, met name in de aanpassing van het 25 jaar oude 
gebouw, dat hard aan renovatie toe is. Om de kerntaken op het terrein van recreatie, 
educatie, zorg en participatie uit te voeren is naast een aanpassing van het 
hoofdgebouw tevens herinrichting van het terrein en paden nodig. Ook zal het 
hoofdgebouw aangepast worden voor de ontvangst van ouderen en het gebruik door 
zorg cliënten. Denk daarbij aan uitbreiding van de publieksruimte, plaatsen van lift, 



6	
	

aanpassen toiletten en keuken en vooral verbetering van het binnenklimaat door 
isolatiemaatregelen. 
De inzet is te komen tot een stadsboerderij die een veel hoger maatschappelijk 
rendement realiseert met op termijn substantieel lagere exploitatielasten.  
Een wijkbewoner/architect heeft op basis van de door de SAMBA-groep geschetste 
voorstellen, terrein en bebouwing nader onder de loep genomen en vertaald in 
gewenste aanpassing van het gebouw en omgeving. De conclusies: 

• Het huidige hoofdgebouw is gedateerd  en aan een stevige opknapbeurt toe 
om het ‘state of the art te maken’. Maar qua constructie is het gebouw goed. 
Het huidige nuttig vloeroppervlak kan zonder grootschalige ingrepen van ca. 
200 m2 tot ca. 400 m2 worden vergroot.  

• De huidige ‘opslagfuncties’ van hoofdgebouw en op het terrein worden 
ondergebracht in een aparte kapschuur, rechtstreeks verbonden met de weg. 
Er komen ook voorzieningen voor medewerkers (schaftlokaal, sanitair, pantry, 
douches, werkplaats e.d.). Daarmee voldoet de Balijhoeve tevens aan de 
huidige certificeringeisen voor stadsboerderijen omdat het vrachtverkeer voor 
de boerderij niet meer plaats vindt via het voor de bezoekers bestemde deel 
van het terrein. De veiligheid voor kinderen en overige bezoekers wordt 
daardoor sterk vergroot.  

• De herinrichting van het terrein en verbetering van paden en terrassen wordt 
benut om zichtlijnen richting Balijbos nog beter tot zijn recht te laten komen; 
aanpassing van de huidige toegangsroute schept ruimte voor een goede 
fietsenstalling.  

Het hoofdgebouw krijgt twee volwaardige multifunctionele verdiepingen, ieder met 
eigen sanitaire voorzieningen. Hoofdruimtes kunnen afzonderlijk van elkaar worden 
bereikt. Functie-aanpassingen zijn eenvoudig realiseerbaar.   
Op het huidige terrein van de Balijhoeve is stadslandbouw op beperkte schaal 
mogelijk; stadslandbouw van enige omvang zal daarbuiten een plek krijgen. Hierbij 
denken we aan een plek aan de achterkant van de Balijmanege, die in combinatie 
met een voor deze manege noodzakelijke uitloopweide vorm kan krijgen 
(functiecombinatie). 
 De totale verbouwingskosten van de Balijhoeve zijn geraamd op € 800 K met 
inbegrip van de herinrichting van het terrein.  
 
Financiering 
Investeringen 
Van belang is dat de gemeente als huidige eigenaar en exploitant en de toekomstige 
beheerders samen de investeringen dekken en startsubsidies aanvragen. 
Uitgangspunt is dat dekking van benodigde investeringen gedragen wordt door de 
gemeente Zoetermeer, door partijen waarmee wordt samengewerkt en door externe 
fondsen. De gemeente heeft als eigenaar en opdrachtgever een 
basisverantwoordelijkheid voor de Balijhoeve (recreatie en educatie, onderhoud, 
verbetering veiligheid, kwaliteit locatie en bijdrage van Balijhoeve aan wijkopbouw). 
De gemeente zal dus in ieder geval zelf moeten investeren. Om in de totale 
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investeringsbehoefte te kunnen voorzien zullen echter ook externe fondsen en 
private partijen worden benaderd voor substantiële bijdragen.  
 
SBB en Dunea hebben recent een fonds opgericht met betrekking tot gezamenlijke 
investeringsprojecten in het verzorgingsgebied van Dunea, gericht op bevorderen 
van natuur en recreatie en aansluitend bij hun maatschappelijke doelen. De huidige 
plannen voor Balijhoeve sluiten volgens SBB in de volle breedte goed aan bij de 
doelstellingen die beide partners voor ogen staan bij de toekenning van middelen. 
Eind augustus 2016 is er bij dit fonds door de gemeente Zoetermeer een verzoek 
ingediend voor medefinanciering van het Balijhoeve project. 
 
Het huidige plan biedt op de volgende onderdelen de mogelijkheid een beroep te 
doen op fondsen die zich richten op zorg, welzijn, ouderen, natuur, educatie en 
versterking van sociale cohesie. 
Het is belangrijk om te benoemen dat aanvragen bij externe fondsen pas plaats 
kunnen vinden nadat op andere wijze een financiële basis is gelegd en voor concrete 
doelen waarvoor niet op andere wijze kan worden voorzien. Aanvragen uit 
bijvoorbeeld het Fonds 1818 en het Oranjefonds zijn in principe ‘volgend’ en vragen 
om nauwkeurige beschrijving van de programmering, doelstellingen, activiteiten en 
welke maatschappelijke impact de Balijhoeve gaat hebben in de wijk. 
 
De komende maanden maken we graag definitieve afspraken met deze partijen. Het 
commitment en vertrouwen van College en Raad is daarvoor naar de aard der zaak 
onontbeerlijk.  
 
Exploitatie 
Er is een eerste inschatting van de exploitatie gemaakt. Een meerjarige 
exploitatiebegroting volgt indien het project voortgang vindt nadat duidelijkheid is 
over de positie van de gemeente. Hierbij van belang dat de begrotingssystematiek 
zoals die nu door de gemeente wordt gehanteerd, wordt gecontinueerd. 
Om toekomstbestendig te zijn en de benodigde investeringen op de lange termijn 
terug te kunnen verdienen, is er voor verschillende functies (recreatie, educatie, 
sociale ontmoeting en zorg) op de Balijhoeve een verdienmodel ontwikkeld: 

1. Horeca: verkoop van kleine horeca (koffie, thee, drankjes, ijsjes, broodjes 
etc.). De huidige voorziening biedt veel ruimte voor verbeteringen met 
navenante omzetstijging. Staatsbosbeheer wil daarbij kennis en ervaring 
inbrengen. Een zorginstelling wil (een deel van) de exploitatie organiseren. 
Ook kan door hen de catering bij zaalverhuur worden verzorgd. We 
schatten in dat we in totaal 3500 ouderen op jaarbasis van een maaltijd 
kunnen voorzien, waarbij er plm. 1300 cliëntdagen worden ingezet via de 
instelling; 

2. Verhuur ruimtes op maat: de Balijhoeve kan extra inkomsten genereren 
door vergader-, expositie- en receptieruimte ter  beschikking te stellen aan 
zakelijke partijen), schoolklassen, buurtverenigingen, kerken, groepen 
recreanten) en andere geïnteresseerden;   
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3. Winkel: de huidige winkel van de Balijhoeve kan uitgebreid worden met 
natuurproducten, producten vervaardigd door cliënten van de zorginstelling 
en/of sociale werkvoorziening en eventueel producten van lokale 
ondernemers;  

4. Financiering dagopvang: De nieuwe Balijhoeve biedt de faciliteiten voor 
dagopvang van ouderen. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt met 
een zorginstelling over de begeleiding en daarmee over welke 
gemeentelijke bijdragen hiervoor ter beschikking staan vanuit PGB en 
WMO. 

5. Bijdragen in natura  door de inzet van maatschappelijke ondernemers en 
vrijwilligers; 

6. Het voorziene bedrijfsmatig gebruik van de Balijhoeve door SBB en andere 
vaste partners zal ook bedragen aan de dekking van de exploitatiekosten.  

7. Ook voor wat betreft de exploitatie biedt het huidige plan op de 
mogelijkheid een beroep te doen op fondsen die zich richten op zorg, 
welzijn, ouderen, natuur, educatie en versterking van sociale cohesie. Het 
gaat daarbij om permanente of incidentele activiteiten, die voldoen aan de 
specifieke criteria per fonds. 

8. Naast fondsenwerving willen wij ook sponsoren benaderen. Er hebben zich 
een tweetal partijen gemeld die de benodigde zonnepanelen (PV) willen 
realiseren, waarmee we de elektriciteitsrekening van de Balijhoeve kunnen 
reduceren.  

 
Toekomstig beheermodel 
Op dit moment is de Balijhoeve volledig in eigendom en beheer van de gemeente. 
Programma’s worden onder regie van de gemeente uitgevoerd. Voorgesteld wordt 
om het eigendom van de Balijhoeve bij de gemeente te laten, maar op termijn te 
onderzoeken of het beheer en de exploitatie onder te brengen is bij een 
onafhankelijke rechtspersoon waarin de direct deelnemende partijen participeren en 
die ruimte geeft aan participatie van omwonenden en cliënten. 
  
Hoe nu verder? 
Wij vragen het gemeentebestuur om groen licht om de volgende stappen te nemen 
opdat het proces niet stopt:  

1. Met betrokken partijen toewerken naar samenwerkingsafspraken rond 
investeringen en exploitatie van de vernieuwde Balijhoeve; 

2. Toe te zeggen dat de gemeente de huidige materiele bijdragen aan de 
Balijhoeve continueert, waarna met een nieuwe rechtspersoon te bezien hoe 
die (co)-financiering verder vorm zal krijgen;  

3. op grond waarvan wij voor die gewenste nieuwe beheersituatie de komende 
maanden een sluitende businesscase/exploitatiebegroting kunnen 
samenstellen. 

 
Zoetermeer, 2 oktober 2016 


