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Inleiding Toekomstkamer
Op 14 januari 2020 heeft Huize Bijdorp haar deuren
geopend voor de bijeenkomst de Toekomstkamer. Alle
belanghebbenden en belangstellenden konden
kennisnemen van de historie, de ID-card en bijbehorende
kernwaarden. Daarnaast kon men worden geïnformeerd
over het vervolgproces voor de totstandkoming van de
spelregelkaart en kon men de eigen ideeën kwijt voor de
toekomst van Huize Bijdorp.

De belangstelling was groot; er zijn zeker 200 mensen naar
de Toekomstkamer gekomen. De Toekomstkamer was
ingericht als een markt. Bij de verschillende kramen kon
men informatie ophalen en vragen stellen.
Er was een tekenaar aanwezig die ter plekke ideeën van de
belangstellenden tekende. Leden van het bestuur van de
congregatie, leden van haar werkorganisatie,
vertegenwoordiger van de gemeente en adviseurs waren
aanwezig om de vragen van de bezoekers te beantwoorden.
En er was natuurlijk gelegenheid voor een kopje thee of
koffie.

Ontvangst
Ontvangst

Zusters Rosa en Marie-Liduine stonden bij de
entree om de bezoekers te verwelkomen. Alle
bezoekers kregen een sticker mee die zij op de
luchtfoto van Voorschoten konden plakken. Zo is
er een goed beeld verkregen van waar alle
bezoekers vandaan kwamen.

Tijdlijn
De geschiedenis van Huize Bijdorp is inzichtelijk gemaakt door
middel van een tijdlijn. Er zijn verschillende lijnen hierin te
ontdekken: het landgoed en het klooster. Daarnaast wordt de
geschiedenis gekleurd door eigen verhalen van bewoners en
gebruikers van Huize Bijdorp. Een eerste aanzet is daarvoor
gemaakt met de verhalenlijnen van de zusters Rosa en Marie
Liduine. De bezoekers werd de mogelijkheid geboden hun eigen
verhalen te plaatsen op de tijdlijn. Wilt u uw verhaal ook op de
tijdlijn kwijt? Meld u verhaal dan via www.huizebijdorp.nl

ID-card en kernwaarden
Op 16 oktober 2019 is door een groep mensen –
zusters en medewerkers van de werkorganisatie van
de Congregatie, vertegenwoordigers van Stichting
Marente en ambtenaren van de gemeente
Voorschoten – gewerkt aan het maken van een
zogenaamde Identiteitskaart (ID-card). De ID-card
vertelt het verhaal van de toekomst van Huize
Bijdorp in woord en beeld. De basis van de ID-card
wordt gevormd door de gezamenlijk benoemde
kernwaarden (karaktereigenschappen). Elk nieuw
initiatief moet op alle kernwaarden positief scoren
om te passen binnen de gewenste toekomstige
ontwikkeling en identiteit. De kernwaarden voor
Huize Bijdorp zijn: zingeving, jong&oud, nabij zijn,
geborgenheid en natuurlijk. De bezoekers hebben
kennis kunnen nemen van de kernwaarden die
nader werden toegelicht en hebben een exemplaar
van de ID-card kunnen meenemen. Heeft u geen IDcard? Dan kunt u die downloaden via
www.huizebijdorp.nl

Proces en spelregelkaart
De congregatie gaat samen met de gemeente, haar
adviseurs en mensen die zich hiervoor aanmelden een
zogenaamde spelregelkaart maken. Een spelregelkaart is
een nieuwe vorm van een kaart voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Het is een kaart van het gebied met een
legenda waarin de meest structurerende elementen en
de ontwikkelingsrichting voor Huize Bijdorp op
staan/zijn uitgewerkt. Daarnaast biedt deze kaart ook de
kans om zaken op te nemen die de plangroep belangrijk
vindt. Dit zijn vaak zaken die normaal gesproken pas veel
later in het proces een plek krijgen. Dat kunnen
bijvoorbeeld de wandel- en fietsroutes zijn, waar er kan
worden geparkeerd, de waardevolle verblijfsplekken,
hondenuitlaatplaatsen e.d.
De plangroep bestaat uit mensen van de Congregatie en
de werkorganisatie, de huidige gebruikers van Huize
Bijdorp, de gemeente, de adviseurs, de
landschapsarchitect stedenbouwkundige en de mensen
die zich tijdens de Toekomstkamer of via het internet
hebben aangemeld.

De plangroep komt drie keer bijeen (23 januari, 11
februari en 3 maart). De concept spelregelkaart
wordt tijdens de afsluitende informatieavond op 31
maart gepresenteerd. De spelregelkaart kan naar
aanleiding van die avond nog worden bijgesteld. Een
verslag van deze afsluitende informatieavond wordt
gemaakt. Zodra dit klaar is, kunt u het verslag op
deze website downloaden net als
de spelregelkaart zelf. Tijdens de Toekomstkamer
hebben 26 mensen zich aangemeld om deel te
nemen aan de plangroep.
De spelregelkaart is richtinggevend voor de
toekomst en wordt daarom ook door het bestuur
van de Congregatie, het college van B&W en de
gemeenteraad vastgesteld. Na vaststelling gaan de
adviseurs door met het uitwerken van de plannen.
Uiteindelijk moet er een bestemmingsplan worden
gemaakt dat ter goedkeuring aan college van B&W
en gemeenteraad wordt voorgelegd en ook een
inspraakronde heeft.

Ideeën
De bezoekers konden op twee manieren hun ideeën kenbaar maken. Ze konden de tekenaar opdracht geven om een tekening te laten
maken van hun idee of hun wensen. Hier zijn de in opdracht gemaakte tekeningen.

Ideeën

Ideeën
Daarnaast was er de mogelijkheid om ideeën via post-its
kenbaar te maken. Onderstaande ideeën zijn tijdens De
Toekomstkamer opgeplakt:
• Maandelijkse bijeenkomsten voor vrouwen en tienermeiden
(empowerment, community, samen zijn we sterkt)
• Een nieuwe school die jong en oud met elkaar verbindt.
Verbindend onderwijs. Een school waar ook ruimte is voor
kinderen die moeilijk leren voor gezamenlijkheid.
• School/kindertuin voor Voorschotense scholen
• Kinderclub en activiteiten voor ouders zoals www.bij1.nl
• Een RK religie vrouwen community (+ 6) om erfenis
biddende zusters te bewaren, soort begijnen.
• Contact zoeken voor bewoning door nieuwe RK beweging
(Focolane, KCV, Emmanuel, of andere vormen)
• Behoud kapel ook voor diensten
• Samenwerken met Leger des Heils
• het Focolane heeft de abdij van Nieuwkuijk overgenomen.
Zoiets.
• Multifunctionele ruimte voor maatschappelijke en culturele
activiteiten
• Huisvesting filmtheater
• Creatief cursussen o.i.d.
• Kennisinstituut mystieke leer
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Inloop voor buurtbewoners
Yoga, zingeving, ruimte, ontmoeting en wandelen
Goede restauratieve voorzieningen voor
dagjesmensen
Educatiecentrum voor de kunsten
Educatiecentrum voor circulaire economie
Verbinding met groene school die ook
buitenactiviteit organisatie br. Lentiz
Glazen kas voor geven workshops NME en kunst voor
oud en jong (buiten en binnen verbinden)
Werkplekken voor zelfstandige professionals uit het
dorp (purpose driven, leggen vanzelf link met
bewoners, natuur, cultuur en geschiedenis)
Voorziening voor eenzamen (ouderen)
School, sport en cultuur
Brouwerij (met veel ingrediënten van eigen land)
Het Voorsche Hof: zelfregie, nabuurschap nastreven,
zorgvoorbereide en duurzame woningen, bewoners
gelukkiger, minder zorgbehoefte (minder kosten
gemeente), doorstroming van de woningmarkt. Doel
veiligheid, comfort, hof met privacy en nabuurschap
en zelforganisatie, veelal 50+ groep. Knarrenhof met
betaalbare koopwoningen

Ideeën
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Tiny houses: duurzaam, betaalbaar en voor mensen met
een groot (en groen) hart. Duurzaam, ecologisch,
gemeenschap, bijdragen aan omgeving, bezinning.
Moestuin en sociaal wonen. Voor alleenstaanden en
kunstenaars
Zusters moeten blijven wonen
Sociale woningen
Woningen voor ouderen, kleine wooneenheden met
gemeenschappelijke voorzieningen: werkplaats,
gastenverblijf etc.
Huizen voor jongeren en ouderen
Woningen voor oudere mensen tussen 70-90 jaar
Ruimte voor een woongemeenschap op geschikte ruimte te
bouwen/bestaande ruimte daarvoor benutten
Gelijkvloerse woningen voor ouderen en studio’s/kleine
appartementen voor jongeren
Wonen voor meerdere generaties
Niet alleen dure woningen, de rust moet blijven
Buitenhuis voor jongeren met autisme en ouderen met
dementie en een woonvoorziening voor jongvolwassenen
met autisme
ecologisch wonen in bestaande gebouwen, gebouw klimaat
neutraal maken met zelfverzorging moestuin
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Deel van hoofdgebouw verhuren aan de herbergier
(kleinschalig wonen voor dementerenden)
Zorgboerderij voor GGZ cliënten
Zorgboerderij voor jeugd, mensen met beperking
Behoud Marente
Hospice
Zorghotel, tussenstation van ziekenhuis en thuis
Zusters moeten blijven wonen in hun Bijdorp
Behoud van de gebouwen. Daarin verzorging van
ouderen. De tuin: zie Berbice.
Behoud boerderij
Behoud van gebouwen en groen
Voorschoten moet zuinig zijn op groene longen
Groen behouden
Tuin zoals de Kievit, biologische groenten verbouwen
en verkopen m.b.v. mensen met een afstand toto de
arbeidsmarkt
CSA tuin biologisch
Wat groen is vooral groen laten
Behouden moestuin van de zusters: goed voor bijen,
leveren aan lokale horeca en projecten voor scholen
Volkstuintjes in bestaande groenstructuur of
vrijwilligers voor moestuin
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Een doorgaand wandel/fietspad langs de Vlietzone.
Kijken naar landgoed Zuylestein voor duurzame landbouw,
diversiteit, moestuin, bosvarkens, exploitabel maken
Voedselbos maken van het weiland aan de westzijde
Natuur behouden en een buddy systeem, jong & oud
gekoppeld aan elkaar en zorgen voor elkaar
Voortzetten, voor openstaande mensen
Zonneweide met panelen voor bewoners en omwonenden
Voorfinanciering www.duurzaaminvesteren.nl

Een aantal ideeën is meerdere keren aangedragen, ze zijn
hierboven van maar één keer weergegeven. Er zijn ook
documenten aan de werkorganisatie gegeven met een
onderbouwing van voorstellen of ideeën.
Alle ideeën die zijn opgehaald, worden gedeeld met de leden
van de plangroep.

Tot slot
De grote belangstelling voor de Toekomstkamer
was overweldigend. Het mooi om te zien dat veel
mensen samen met de Congregatie, de gemeente
en haar adviseurs willen werken aan de
spelregelkaart.

