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Factsheet Zegenhoeve 

Langs de Essendijk ligt de boerderij de Zegenhoeve. Op een unieke plek dicht 
tegen de dorpskern van Rhoon. De boerderij deed tot voor enkele jaren terug 
dienst als woonhuis en opslag voor een akkerbouwbedrijf. Sinds het vertrek 
van de akkerbouwer en zijn familie, wordt de boerderij anti kraak bewoond. 
Een tijdelijke oplossing, want we willen graag met een ondernemer in zee 
die net als ons de ambitie heeft om het Buijtenland van Rhoon nog mooier te 
maken. 

Er is veel belangstelling voor de boerderij. Meerdere ondernemers kloppen aan 
met goede initiatieven. We worden er enthousiast van. Tegelijkertijd kunnen we 
nog geen concrete afspraken maken. Procedureel en juridisch gezien is er nog het 
nodige te regelen. 

Een bestemmingsplan dat kansen biedt voor ondernemers
De belangrijkste actie waar we dit jaar voor gaan, is het aanpassen van het huidige 
bestemmingsplan. Het Buijtenland van Rhoon is in 2012 grotendeels bestemd voor 
(natte) natuur en recreatie. De Zegenhoeve en de polders erom heen zijn ook  
tot ‘natuur’ bestemd. Passend bij de toenmalige plannen van de provincie  
Zuid-Holland om van het Buijtenland van Rhoon een zoetklei oermoeras te maken, 
ter compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Na veel protest uit het 
gebied, zijn deze plannen van tafel en geldt het Streefbeeld als uitgangspunt voor 
de inrichting van het gebied. Formeel is de bestemming ‘natuur’ echter nog van 
kracht. De gebruiks- en bouwmogelijkheden op deze locatie zijn hierdoor beperkt. 

Een nieuw bestemmingsplan is nodig om herontwikkelen op deze plek mogelijk  
te maken. Uiteraard passend binnen het streefbeeld. Landbouw, kleinschalige  
recreatie en verblijven in het groen vormen hierbij de basiselementen voor het  
toekomstige gebruik van de Zegenhoeve. Denk bijvoorbeeld aan een agrarisch 
bedrijf gecombineerd met verwerking en verkoop van producten uit de streek,  
een kleinschalige horecagelegenheid, een trouw- en evenementenlocatie of  
natuurworkshops. Een flexibele duiding dus, zodat er kansen zijn voor  
verschillende soorten ondernemers.



We zetten alle zeilen bij om het voorontwerp van het bestemmingsplan begin 
2021 ter inzage te leggen. Tot nu toe liggen we op koers. Hierbij betrekken we alle 
belanghebbenden, zodat het voorontwerp bestemmingsplan ook gedragen zal 
worden door de omgeving en verantwoordelijke overheidsorganisaties. 

Intussen bereiden we de marktconsultatie en aanbesteding voor en voeren we een 
aantal onderzoeken en verkenningen uit om geïnteresseerde partijen houvast te 
bieden en inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van het gebouw. 

Welke voorbereidingen zijn in gang gezet?

• Deze zomer is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Een onafhankelijk 
 adviseur heeft op basis van archieven en oude documenten de historie van 
het gebouw in kaart gebracht. Daarmee krijgen we inzicht in de ‘monumentale’ 
waarde van het gebouw en ook welke elementen zo waardevol zijn dat ze be-
houdenswaardig zijn en welke onderdelen minder of geen waarde hebben. Het 
onderzoek kan inspirerend zijn voor een nieuw ontwerp en wordt straks ook 
door de gemeente gebruikt bij het beoordelen van de vergunningsaanvragen. 

• Een bureau heeft tekeningen en een 3d scan van het huidige gebouw gemaakt. 
• Een architect heeft sfeerimpressies gemaakt om de verschillende mogelijk-

heden van het gebouw en het terrein te laten zien. Deze impressies kunnen 
geïnteresseerden gebruiken om inspiratie op te doen en hun eigen plannen te 
maken.

• Eigenaar van de Zegenhoeve is de provincie Zuid-Holland. De Zegenhoeve  
met bijbehorende percelen worden ‘verkocht’ middels een erfpacht-/ opstal-
rechtconstructie. De benodigde documenten hiervoor worden momenteel 
opgesteld. 

• Samen met de provincie Zuid-Holland werken we aan een leidraad en  
documenten die nodig zijn voor de marktconsultatie. De leidraad beschrijft 
wat we met het pand beogen, aan welke kaders de voorstellen moeten voldoen 
en hoe de selectieprocedure er uit ziet. Draagvlak, financiële haalbaarheid en 
aansluiten bij het streefbeeld zijn drie nadrukkelijke vereisten. Tegelijkertijd 
willen we ruimte geven aan creatieve ideeën vanuit de markt. Helder zijn in wat 
je beoogt, zonder alles dicht te timmeren. Die balans proberen we nu te vinden. 



Procedure
De aandacht gaat uit naar het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en het 
voorbereiden van alle benodigde documenten. Nadat het voorontwerp bestem-
mingsplan ter inzage ligt gaan we van start met de marktconsultatie. Dit zal naar 
verwachting begin 2021 zijn.

Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf dat moment een initiatief indienen.  
Uit deze voorstellen worden door een selectiecommissie de beste initiatieven  
gekozen. Deze initiatiefnemers worden uitgenodigd hun plannen verder uit te  
werken, waarna naar verwachting een overeenkomst kan worden gesloten met  
de winnende initiatiefnemer. 

Samenvattend

1 Ontwikkelen nieuw bestemmingsplan om ruimte te  
bieden voor duurzaam ondernemerschap. Nadat het 
voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, start de 
marktconsultatie. 

Loopt op schema.
Voorontwerp begin 
2021 ter inzage

2 Verkoopdocumenten afronden inclusief sfeerimpressies 
om de mogelijkheden van de boerderij en het terrein te 
laten zien. 

Loopt op schema. 
Najaar 2020  
gereed.

3 Uitgangspunten marktconsultatie en sfeerimpressies toe-
lichten met alle betrokkenen. 

Eind 2020

4 Procedure doorlopen (marktconsultatie inclusief selectie) 
onder voorbehoud van verloop planologische procedure 
(zie stap 1)

1e helft 2021

5 Notariële akte In overleg

6 Ondernemer start In overleg



Streefbeeld Buijtenland van Rhoon 
Het Buijtenland van Rhoon is een uniek gebied. Een prachtig cultuurhistorisch
 polderlandschap en een oase van rust vlakbij de stad Rotterdam. Het is er nu al 
mooi, maar het wordt de komende jaren nog veel mooier: voor natuur, voor  
bezoekers én voor ondernemers. Samen met de streek wordt nu gewerkt aan een 
nieuwe toekomst voor het Buijtenland van Rhoon. 

Over uiterlijk tien jaar is het Buijtenland van Rhoon een mens-, dier- en  
plantvriendelijk cultuurlandschap dat recht doet aan haar rijke historie en  
landbouwtraditie. Het Buijtenland van dichtbij. Waar je heengaat voor een weidse 
blik, een frisse neus of lome fietstocht. Waar je direct je boodschappen doet bij  
de boer. Waar je op een zonovergoten dag iets eet of drinkt in de schaduw van  
een fruitboom. Waar je kikkervisjes vangt en waar patrijzen opvliegen uit een  
akkerrand. Waar je geniet van akkerbloemen, bijzondere planten langs  
waterpartijen en ruige randjes die beschutting geven aan zangvogels, vissen  
en kleine zoogdieren. Kortom, een mooi weids gebied waar natuur, recreatie  
en landbouw met elkaar zijn verweven en waar ondernemers een duurzame 
 toekomst hebben. 




