
Welkom op  

De Balloohoeve 

Adres en Contactgegevens 

De Balloohoeve ligt in het mooie en rustige dorp  
Balloo, midden in het met 5 sterren bekroonde  
Nationaal Beek-en Esdorpenlanschap Drentsche Aa. 

Familie Paasman 
Balloo 52 
9458 TC BALLOO 
06 48736497(Klaas) 
B.g.g.: 06 2804 9638 (Jannie) 
E-mail: info@deballoohoeve.nl 
www.deballoohoeve.nl  

Openingstijden                        

 

Zorgboerderij 

In 2006 is de Balloohoeve gestart als (gecertificeerde) 
zorgboerderij. Dagelijks komen deelnemers naar de 
Balloohoeve voor dagbesteding tussen 9.00 en 16.00 
uur. De werkzaamheden die worden uitgevoerd vinden 
plaats op het land, bij de koeien of de paarden en op 
het erf van de Balloohoeve. Belangrijk uitgangspunt 
voor onze zorgactiviteiten is dat de deelnemers te allen 
tijde zichzelf kunnen zijn en zich nimmer hoeven te 
bewijzen. 

Winkel, theeschenkerij ma. -  za.  9:00 -  17:00 

nov. - mrt: zondags gesloten zo. 10:30 -  17:00 

Zorgboerderij ma. -  za.  9:00 -  16:00 

Kindergroep zaterdag  10:00 -  16:00 

Sinds 2009 is de Balloohoeve zelfvoorzienend op het 
gebied van warmte door middel van een houtkachel. 
Het hout wordt in de wintermaanden met zorgdeelne-
mers uit het bos gehaald en op de zorgboerderij      
verwerkt tot brandhout.  
We onderhouden hiermee tegelijk het natuurgebied. 
De ruime hoeveelheid zonnepanelen op zowel de kap-
schuur (2011) als het multifunctionele gebouw (2017) 
voorzien de Balloohoeve van voldoende stroom en 
terug levering aan het net. 

Duurzame energie                     

Veehouderij Zorg 

Recreatie Winkel 

Natuurbeheer Boerenijs 



   

De Balloohoeve is een agrarisch bedrijf dat in 1997 hobby-
matig begonnen is met het houden van Charolais kalveren. 
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgroot 
bedrijf dat naast de veehouderij haar activiteiten heeft ver-
breed. 

De Balloohoeve               

Veehouderij vormt de basis van de Balloohoeve. De onge-
veer 100 Charolais-koeien en kalveren zijn bewust gekozen. 
Ze hebben een rustig karakter. De soberheid van het ras 
maakt dat ze eenvoudig in het natuurgebied Drentse Aa 
kunnen lopen om zo de kost bij elkaar te scharrelen en het 
beheer van het natuurgebied samen met ons te doen. 
Deelnemers van de zorgboerderij die een diploma hebben, 
mogen het hout wat gekapt wordt in stukken zagen. Met de 
bosmaaier mogen zij maaiwerkzaamheden uitvoeren.  

Veehouderij & Natuurbeheer 

Camping 

Eén van de onderdelen van de Balloohoeve is de boe-
rencamping. Deze is zodanig op het terrein gesitueerd 
dat genoten kan worden van het Drentse boerenleven 
en een prachtig uitzicht over de omgeving. 
De camping is gelegen aan vele fiets- en wandelroutes 
(zoals het Pieterpad) en vormt een prima uitvalsbasis 
voor fietsers of wandelaars.  
Ook is de camping uitermate geschikt voor diegene die 
van rust, ruimte en  gemoedelijkheid houdt. 

Boerderijwinkel 

 

 

 

In 2017 is op het terrein van de Balloohoeve een nieuw 
multifunctioneel gebouw gezet. Hier vind je onze rijhal 
die onder meer gebruikt wordt door de zorgboerderij.  
Daarnaast is er de gelegenheid voor verenigingen en 
particulieren om de rijhal te huren. 
 
De rijhal heeft het veiligheidscertificaat 
van de Stichting Veilige Paardensport. 

Rijhal 

 

Fietsoplaadpunt 

Een belangrijke plek wordt op ons erf ingenomen door 
de winkel. Biologische -, streek- en eigen producten   
worden hier verkocht. Een ruim assortiment zoals dat in 
de supermarkt gebruikelijk is, bieden wij zoveel mogelijk 
biologisch aan. Het vlees van de charolais-runderen   
verkopen we uit de vriezer. Door afspraken met lokale 
leveranciers kunnen we Drentse zuivel, kaas, mosterd, 
honing en meel verkopen. Het assortiment wordt      
compleet gemaakt met cadeauartikelen. 

Theeschenkerij / IJsmakerij     

De Balloohoeve beschikt over een fietsoplaadpunt.   
Terwijl u van uw kopje koffie of thee geniet en informatie 
over fiets- en wandelroutes doorneemt, krijgt uw fiets 
ook weer de nodige energie! 

Een lekkere kop verse koffie of thee als rustmoment   
tijdens een fietstocht of wandeling? Iets lekkers erbij, of 
een kleine lunch? Op het terras van de Balloohoeve is 
dit mogelijk.  De ijsmaker van de Balloohoeve maakt 
minimaal eens per week vers boerenschepijs in        
verschillende smaken. In een hoorntje of een bakje, met 
of zonder slagroom; aan u de keus. 


