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Stadsboerderijen zijn populair in Zoetermeer. Tussen 2012 en 2015 groeide het jaarlijks 
aantal bezoekers van de Zoetermeerse stadsboerderijen van 250.000 naar 340.000. 

De afgelopen jaren stonden de nieuwe Weidemolen en het vernieuwde Buitenbeest 
volop in de bestuurlijke aandacht. De Balijhoeve – ooit het parel van de Floriade – leek 
helaas een beetje die bestuurlijke aandacht te ontberen. Gelukkig geldt dat niet voor 
het publiek: dat weet de Balijhoeve nog steeds te vinden. 

Het besluit van het college van Zoetermeer medio vorig jaar om met de wijk en andere 
belanghebbenden het gesprek aan te gaan over de toekomst van de Balijhoeve, werd 
dan ook enthousiast omarmd. Er werd een enquete onder bezoekers gehouden en 
een samenspraakgroep Balijhoeve werd geinstalleerd. “Verken de mogelijkheden deze 
voorziening voor de stad te versterken en de bezuinigingstaakstelling in te vullen”, zo 
luidde het collegeverzoek aan de samenspraakgroep.

Dit is het eerste resultaat van de samenspraakgroep SAMBA. 27 actieve burgers 
en bedrijven hebben meegedacht over de toekomst van de Balijhoeve in de wijk 
Rokkeveen. Welke kansen zijn er voor maatschappelijke meerwaarde en hoe ontwikkelt 
de Balijhoeve zich?
 
We hebben ons de vraag gesteld wat de Balijhoeve uniek maakt. En waar de 
behoeften vanuit de wijk liggen. We hebben daarbij uiteraard ook goed gekeken 
naar de resultaten van de enquete. We zijn op zoek gegaan naar partners in de stad, 
naar strategische samenwerkingsverbanden en naar mogelijkheden om functies te 
combineren. Dat alles heeft  geresulteerd in een ‘kansenkaart voor de toekomst’. In deze 
kansenkaart staan vier scenario’s met elk een eigen ambitieniveau, eigen beheereisen 
en investeringsbehoeften. Met mogelijkheden voor fasering. En met een grotere 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor ‘de wijk’.  

De SAMBA groep ziet al met al mooie perspectieven voor de Balijhoeve.

Met groot genoegen bieden wij u dit bidbook aan. Aan u de vraag om hierin een keuze 
te maken. Dan kunnen wij als SAMBA groep aan de slag!

namens de Sambagroep,
Hans Bongers
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De toekomst van de Balijhoeve
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Uitdagingen, kansen en 
perspectieven

De Balijhoeve. Ooit één van de parels van Floriade, toen stadsboerderij in de nog 
nieuwe wijk Rokkeveen. Nu – vijfentwintig jaar later – gedateerd en hard toe aan 
renovatie. Geen horeca, geen voorzieningen voor de bewoners van de enigszins 
vergrijsde buurt, geen andere functies. Maar meer dan een kinderboerderij, 
want gelegen aan de rand van de stad bij het Balijbos, ruimte voor recreatie en 
natuurbeleving.

Een plek met potenties. Tachtigduizend bezoekers, wijkbewoners - klein en groot –
wandelaars en fietsers van dichtbij en veraf bezoeken jaarlijks de Balijhoeve. 

Re-inventing de Balijhoeve 
Is  een stadsboerderij nog van deze tijd? Moet je daar als gemeente niet fors op 
bezuinigen? Kun je zo’n gedateerde stadsboerderij niet beter sluiten? 
De vraag van het gemeentebestuur om als ‘buren van de Balijhoeve’  mee te denken 
over de toekomst van de Balijhoeve voelde als een kadootje dat de buurt met beide 
handen heeft aangegrepen. En het bleef niet bij de buren: ook ondernemers en 
maatschappelijke organisaties gingen meepraten en meedenken. Zo ontstond een 
enthousiaste en energieke groep, die nu een opmerkelijk initiatief neemt. Een uniek 
experiment: de Balijhoeve opnieuw uitgedacht maar nu in samenspraak met burgers en 
maatschappelijke organisaties.

Het initiatief
Vanuit verschillende invalshoeken verkende en verdiepte de groep kansrijke opties. 
Opties die recht doen aan de behoeften van de wijk en aan de kansen die de unieke 
locatie van de Balijhoeve biedt. Zo ontstond, met hulp en faciliteiten van de gemeente, 
een nieuwe visie op de toekomst van de Balijhoeve.

Perspectief
We oriënteren ons op de ‘Stadsboerderij van de toekomst’. Een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor jong en oud die ruimte biedt voor recreatie, educatie, 
stadslandbouw, aandacht en zorg voor elkaar. 
Activiteitencentrum en vertrekpunt voor wandel-, fiets- en ruitertochten. Een concept 
dat door de wisselwerking tussen de verschillende activiteiten extra maatschappelijke 
waarde creëert. Een concept dat betaalbaar is en blijft.

Wat staat ons voor ogen?
De Balijhoeve is het scharnierpunt van het Balijbos en de stad Zoetermeer. Voor 
wandelaars en fietsers een natuurlijke pleisterplaats. Het aangrenzende speelbos 
en de Balijhoeve versterken elkaar, zeker met nieuwe faciliteiten: ‘kleine’ horeca, 
fietsvoorzieningen, goede zitplaatsen, beter sanitair, een informatiepunt over de Balij. 
Door herinrichting van het terrein, moderne speelvoorzieningen en een spannende 
verbinding tussen de Balijhoeve en het Speelbos. 

Kansen voor sociale innovatie
Rokkeveen verandert: vergrijzing en verjonging staan voor de deur. De behoefte bij 
zelfstandig wonende ouderen aan ‘laagdrempelige ontmoeting’ overschrijdt al ver 
het aanbod. Een combinatie van jong en oud op een locatie met diverse activiteiten 
biedt interessante perspectieven voor sociale innovatie. Een sterkere betrokkenheid 
van maatschappelijke groeperingen op elkaar, een ruimere inzet van vrijwilligers en 
mogelijkheden voor een nieuwe match tussen (zorg)professionals, vrijwilligers en 
cliënten. Een vraaggerichte aanpak met een nieuwe sociale dynamiek.

Gemeentebestuur aan zet
De Sambagroep vraagt het college en de raad voor 1 juli 2016 uitspraak te doen over: 
- de richting van het proces (verbreden en vergroten betrokkenheid wijk)
- het ambitieniveau, en
- de bereidheid (mee) te investeren.
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Centraal in de toekomstplannen staat het woord verbinding. De Sambagroep wil 
verbindingen versterken en bevorderen en ziet de volgende kansen:

De verbinding tussen Zoetermeer en de Hof van Delfland
Het Balijbos maakt deel uit van het recreatiegebied Hof van Delfland. Een open landelijk 
gebied met veel recreatie, dat onder meer grenst aan Zoetermeer, Delft en Delfland. De 
Balijhoeve kan hier scharnierpunt worden.

De verbinding tussen de Balijhoeve en de wijk Rokkeveen
De Balijhoeve en het gebied zijn het waard ontdekt te worden door bewoners en 
volwassenen uit het oostelijk deel van Rokkeveen!
 
De verbinding tussen de Balijhoeve en het Balijbos inclusief Speelbos
Het Speelbos is het eerste Zoetermeerse burgerinitiatief en geniet landelijke bekendheid. 
Nu Staatbosbeheer, na de bomensterfte vorig jaar, het Speelbos gaat herbeplanten, denkt 
de Sambagroep mee over een betere verbinding tussen Speelbos en Balijhoeve.

De verbinding tussen de Houtbuurt en de Balijpoort
De Sambagroep vindt het belangrijk dat de plannen inpasbaar zijn in de buurt. We 
betrekken de buurt bij de plannen. De focus ligt op de Balijhoeve zelf, we denken echter 
graag mee als het gaat om vraagstukken als leefbaarheid, veiligheid en verkeer.

De verbinding tussen de bewoners en de wijk
We zien kansen om de Balijhoeve in te zetten als bindmiddel voor de wijk Rokkeveen. 
Het Samba-participatie- proces wordt na de fase van initiatief nog sterker. Bewoners, 
bedrijven en gemeenten kunnen in een doorgaand proces de Balijhoeve gebruiken als 
ontmoetingsplek en doorontwikkelen. De Balijhoeve door en voor de wijk, een plek waar 
ouderen, jongeren, sporters, zin- en zonzoekers, wandelaars en fietsers, buurtbewoners en 
mensen met beperkingen elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren.

De verbinding tussen de bedrijven in de Balijpoort
In de Balijgroep zijn de Balijmanege, Staatsbosbeheer en de gemeente betrokken. We 
hebben oog voor individuele en vooral gemeenschappelijke belangen.

Organisatie bij project 
en in de toekomst

Verbinding

Bewoners uit de buurt, betrokken bedrijven in de omgeving, een school, de 
kinderopvang , zorginstellingen en wijkorganisaties hebben de periode tussen 
september 2015 en januari 2016 veel tijd en energie gestopt in het ontwerpen van een 
‘toekomstbestendige’ Balijhoeve. 
Het aantal deelnemers en betrokkenen groeide in enkele maanden van 12 naar circa 30.
In totaal zijn er 3 grote en 4 kleine samenspraakbijeenkomsten gehouden en zijn er 10 
werkgroepjes georganiseerd. Het echte werk gebeurde tussentijds, zoals het aanleveren 
van informatie, het aanleveren van een projectnaam met logo, het sonderen bij de 
achterban en zoeken van de juiste informatie en expert in het netwerk. 

De rolverdeling
Op maandag 26 september deed wethouder Paalvast de aftrap met een door de 
gemeente vastgestelde agenda en een door de gemeente ingehuurde voorzitter. In 
januari 2016 staat de groep nu onder voorzitterschap van buurtbewoner Hans Bongers, 
schrijven we zelf dit bidbook en overleggen we met de gemeente over het proces, de 
communicatie en verbreding van het draagvlak. De wijk neemt nu zelf steeds meer het 
heft in handen!

Het vervolg
De bewoners en organisaties willen daarom ook in de volgende fasen een actieve rol 
blijven spelen. Bewoners en gemeente zijn in gesprek over hun rollen bij de verdere 
vormgeving, besluitvorming en communicatie. We moeten samen ook nadenken 
over de rolverdeling in de toekomst. Wat wil de wijk? Wat kan de wijk leveren? Hoe 
wordt de verhouding bij de exploitatie tussen de wijk en de gemeente bij zaken als 
eigenaarschap, beheer en de programmering

De organiatie van onze Samenspraak

SAMBA GROOT
27 deelnemers

SAMBA KLEIN
10 deelnemers

WERKGROEP
FUNCTIES

WERKGROEP
GEBOUW

WERKGROEP
TERREIN

WERKGROEP
COMMUNICATIE
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Kansenkaarten

De Educatieve Balijhoeve

Educatie en informatie over natuur 
en dieren is en blijft kerntaak van de 
Balijhoeve. Na 2020 neemt het aantal 
kleine kinderen in Rokkeveen weer 
toe. Die kerntaak wordt versterkt en 
uitgebreid. Door een kwaliteitsslag 
van het hoofdgebouw wordt het 
beter geschikt gemaakt voor (school)
groepen. De aanleg van een Plukbos 
vergroot de educatiemogelijkheden. 
Natuur- en milieugroepen worden 
gevraagd een actieve rol te vervullen 
en de mogelijkheden van het Balijbos 
te betrekken. Met Staatsbosbeheer 
willen we tot afspraken komen om 
voor volwassenen een informatiepunt 
over het Balijbos neer te zetten.

De Recreatieve 
Balijhoeve
De toegang van de Balijhoeve 
wordt ‘opener’ gemaakt, met betere 
faciliteiten waar recreatiegroepen die 
de Balijhoeve als start- of rustpunt 
gebruiken. Een terras, goede 
toiletvoorzieningen en ‘koffie met’ 
veraangenamen het verblijf. De 
horeca faciliteit biedt mogelijkheden 
voor inzet van mensen met een 
beperking. Door concentratie van 
de speelvoorzieningen aan de zijde 
van het Speelbos vergroten we de 
aantrekkingskracht. We verbeteren 
in overleg met SBB de verbindingen 
met het Speelbos en adviseren hoe 
dat opgefrist kan worden. In overleg 
met de Balijmanege organiseren 
we recreatieve activiteiten met 
paarden, die ook als kijkspel (voor 
ouderen) aantrekkelijk zijn. De 
activiteitenagenda en –communicatie 
worden meer divers en professioneler, 
waarbij we bezoekers stimuleren om 
per fiets of lopend te komen. 

De Zorgzame Balijhoeve

De groep alleen wonende ouderen 
groeit in Rokkeveen en daardoor ook 
de behoefte aan laagdrempelige 
ontmoeting. De Balijhoeve is door 
de ligging, de aanwezigheid van 
dieren en de activiteiten interessant 
voor deze ouderen. Ontmoeting in 
combinatie met een maatjesproject 
en “koken voor en door ouderen”  
maakt het geheel nog aantrekkelijker. 
Beperkte aanpassingen aan het 
hoofdgebouw -waardoor de ruimte 
geschikt wordt voor groepen van ca. 
50 personen en bereiding eenvoudige 
maaltijden – maakt het mogelijk 
vrijwilligers wekelijks zo’n bijeenkomst 
te laten organiseren. De inzet van 
vrijwilligers voor zo’n opknapbeurt 
houdt het ook nog betaalbaar. 
Een stap verder is het organiseren 
van periodieke bijeenkomsten voor 
bewoners met zwaardere zorgvraag, 
die tevens mantelzorgers ontlasten. 
Ook de inzet van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt of een 
beperking bij horeca, dierverzorging 
en stadslandbouw verbreedt de 
bijdrage aan het sociaal domein. Deze 
functies vereisen meer professionele 
inbreng en stellen hogere eisen 
aan gebouwen. Daarom zijn bij de 
Sambagroep ook zorginstellingen 
betrokken.’ 

Stadslandbouw 
op de Balijhoeve
Door de buurt, scholen en 
zorginstellingen een plek voor akker- 
en tuinbouw te bieden neemt de 
aantrekkingskracht toe, versterkt de 
educatie (landbouw en voeding), zijn 
er extra zorgactiviteiten mogelijk en 
kan de Balij wellicht een deel van de 
oogst verwerken en verkopen!
De faciliteiten zijn grotendeels 
aanwezig en de voorziening is relatief 
“gemakkelijk” te realiseren. Belangrijk 
is dat er een stuk land beschikbaar is 
en daarnaast voldoende vrijwilligers 
meedoen.
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Hoe doen we dat?

ambitieniveau functies doelgroepen maatregelen Investeringen 2017 Bronnen dekking exploitatie

1 De educatieve en recreatieve
Balijhoeve

Spelen en leren, 
ook in Speelbos.

(School) kinderen uit 
Rokkeveen, 
Kinder opvang, 
(groot) ouders.

Opknappen gebouw, 
keuken en toiletten, 
nieuwe buitentoiletten, 
speelvoorzieningen.

€ 100.000, - Gemeente; Provinciaal 
Groenfonds; Lokale 
Sponsoring; Fondsen.

Bestaande vormt basis. 
Voor programmering 
educatie; veel groene 
vrijwilligersorganisaties. 
Dekking kosten uit 
vergoedingen, verkoop 
en sponsoring.

2 Balijhoeve als poort en  
sociale ontmoetingsplaats

Spelen, recreëren  
leren, ontmoeten.

Zie 1, plus: bewoners 
van Rokkeveen. 
Wandelaars, fietsers, 
senioren.

Zie 1, plus; Realisatie van 
een poortgebouw met 
kiosk, ‘café’, kleindieren, 
terras. Kleine aanpassin-
gen hoofdgebouw en 
keuken. Verbeteren paden 
en toegang.

€ 300.000, - 
Aanwenden bud-
getten zorg en wijk, 
huurinkomsten. 

Zie 1, plus: 
Deelnames,
huuropbrengsten.

Zie  1 plus
inkomsten uit 
overeenkomsten, 
opbrengsten verkoop 
kiosk en terras.

3 De zorgzame Balijhoeve Spelen, recreëren, 
leren, ontmoeten en 
voor de ander zorgen.

Zie 2, plus:
Oudere senioren,
zorg cliënten
re-integratie cliënten.

Zie 2 plus: realisatie
comfortabele “huiskamers” 
in hoofdgebouw voor 
ouderen en zorg cliënten. 
Professionele  
kookgelegenheid. 
Alle hoofdpaden rolstoel-
proof.

€ 800.000, - 
(500.000 extra 
i.v.m. aanpassing 
hoofdgebouw).

Zie 1 en 2. Zie 1 en 2 plus
Activiteiten wijk en zorg 
uit door en uit budget-
ten derden. Inkomsten 
uit afspraken faciliteren 
zorg en ontmoeting. 
Kosten reductie op 
huisvesting, beheer bij 
functiecombinaties.

a Nevenambitie
Stadslandbouw op de 
Balijhoeve

Educatie, voorlichting, 
participatie,
voedselproductie.

Buurtbewoners en 
(school) kinderen, lokale 
netwerken, zorg cliënten.

“Bouw”klaar maken van 
een perceel voor akker- en 
tuinbouw, 
Aanschaf gereedschap

€ 10.000, - Lokale subsidie, fond-
senwerving, sponso-
ring in natura, verkoop 
aandelen, verhuur.

Via vrijwilligersproject, 
gebruiks- en groente-
abonnementen. etc.

b Nevenambitie 
De duurzame Balijhoeve

Educatie, voorlichting, 
participatie en 
energieproductie.

De wijk Rokkeveen, 
de buurt, kinderen 
basisschool.

Beschikbaar stellen dak 
en ruimte Balijhoeve voor 
zonnepanelen etc.

Afhankelijk van het 
initiatief.

Groene lening, lokale 
wijk investeringen.

Opbrengsten uit 
verkoop energie aan 
net of buurt.

We onderscheiden drie hoofdambities (1, 2, 3) en twee nevenambities (a en b). De 
nevenambities (stadslandbouw op de Balijhoeve en duurzame Balijhoeve) kunnen bij elk 
van de hoofdambities toegevoegd worden.
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De samenspraakgroep Balijhoeve heeft samen met de gemeente de volgende 
randvoorwaarden geformuleerd:

• Aansluiting op de demografische ontwikkeling van de wijk Rokkeveen (vergrijzing, 
leefbaarheid, bijdrage aan de sociale ontwikkeling/cohesie);

• Het unieke karakter van het Balijgebied wordt versterkt;
• De bestaande functies (dieren, educatie, spelen) van de stadsboerderij handhaven;
• De Balijhoeve zorgt voor versterking van fysieke verbindingen in het Balijgebied;
• Laagdrempelig  karakter door openingstijden en geen of weinig entree;
• Inpasbaarheid in de wijk en buurt met name bij wijzigingen in verkeersaanbod;
• Duurzame en klimaatvriendelijke oplossingen.

In het Collegeprogramma 2014-2018 zijn samenspraak, daadkracht en vertrouwen 
belangrijke thema’s. 

In het proces Balijhoeve hebt u als College er blijk van gegeven samenspraak zeer 
serieus te nemen. Wij willen dat als SAMBA groep ook doen. Nu het plan aan het bestuur 
van de gemeente is aangeboden, breekt de volgende communicatiefase aan. 

De samenspraakgroep Balijhoeve heeft het plan om met de gemeente de volgende 
communicatie op te zetten en te faciliteren:
- Communicatie met en voor de buurt en wijk. We denken in eerste instantie vooral 

voor een heldere communicatie voor de Houtbuurt.
- Ondersteunde communicatie voor de besluitvorming van de gemeente en 

eventuele partners.
- Communicatie met de medewerkers en de betrokken vrijwilligers.

Middelen als nieuwsbrieven, sociale media, werkbezoeken en inloopavonden zullen de 
komende periode worden ingezet om de betrokkenen niet alleen te informeren, maar 
ook om hen op te roepen een bijdrage te leveren!

Samen met het gemeentebestuur willen we werken aan de toekomst van de Balijhoeve. 
We hebben alle vertrouwen in de daadkracht van de gemeente om tot een goed besluit 
te komen. Zodat wij met daadkracht en vol vertrouwen de kansen die hier voor u liggen 
kunnen verzilveren!

Randvoorwaarden Communicatie 
en samenspraak
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De Sambagroep 

organisatie naam

Balijmanege de heer E. van Delden
Balijmanege mevrouw D. Weerheijm
Bewoner Rokkeveen de heer J. Bongers
Boerderij ‘t Geertje de heer W. van Rijn
De Drie Ballonnen/ directeur mevrouw A. Marres
namens gemeente ingehuurd, ORG-ID, voorzitter de heer H. Nuiver
namens gemeente, Balijhoeve, beheerder de heer R. Metsch
Gem. Zoetermeer/wijkregisseur Rokkeveen de heer M. van Leeuwen
Gemeente Zoetermeer, communicatie mevrouw E. Bos
Gemeente Zoetermeer, manager GSL de heer P. Verweij
Gemeente Zoetermeer, projectleider GSL de heer W. van Kleef
HABO GWW bv/ directeur de heer R. Baptiste
Ipse de Bruggen Maatwerk mevrouw K. Ploeg
Middin (begeleider beschut werken) mevrouw D. van der Plas
Middin / Lorna Wing Huis (manager) mevrouw A. Scholte
ONC Clauslaan mevrouw M. ter Haar
Pallet Welzijn / teamleider de heer P. van Hout
Predikant in Rokkeveen de heer D. Sonneveld
Sport de heer Y. Beekman
Staatsbosbeheer de heer R. van Venetie
Staatsbosbeheer / beheerder    de heer P. van Osch
Staatsbosbeheer / boswachter de heer J. Fokke
VVE Essehout blok 1 mevrouw L. van de Graaf
VVE Essehout blok 2  de heer J. Poortermans
VVE Essehout blok 3  de heer R. Voerman
VVE Kurkhout de heer K. Dirkse

Deze brochure werd in 
samenspraak met  
ORG-ID vormgegeven 
door Vrij Blikken.


