
Beschrijvingen projectenbezoeken  
 
a) Drijvende tuinkamers – Proba BV 

Locatie: Rijneveld 153, Boskoop 
Website: http://www.proeftuinvanholland.nl/  
Korte beschrijving: 
Proba is eigenaar van de Proeftuin van Holland, het terrein van het voormalige Proefstation 
voor de Boomkwekerij. Hier wordt begin september een nieuwe attractie gerealiseerd in de 
vorm van zogenaamde Drijvende tuinkamers, hotelkamers op het water. Het gaat in eerste 
instantie om twee prototypes. Met de Tuinkamers wordt op twee soorten bezoekers gemikt: de 
duizenden internationale zakelijke gasten, die nu voor een overnachting moeten uitwijken naar 
Gouda of Den Haag, en de toerist die één of meerdere nachten op een mooie locatie in het 
Groene Hart wil verblijven. Het unieke van het concept is, dat deze drijvende hotelkamers 
helemaal circulair ontworpen, gebouwd, ingericht en beheerd worden. Dat betekent dat vanaf 
het allereerste moment nagedacht moet over alle duurzaamheidsaspecten over de gehele 
levensduur van het product, tot en met een verantwoord hergebruik van de gebruikte 
materialen. Op termijn moet De Proeftuin plaats bieden aan zeker twintig van deze luxe 
verblijfaccommodaties. Als het concept op deze locatie succesvol is, kan het verder in de regio 
worden uitgerold. 
 

b) Samen in beweging - Zorgboerderij Swaenenstein VoF 
Locatie: Voorweg 1, Hazerswoude-Dorp 
Website: https://zorgboerderijzoetermeer.nl/  
Korte beschrijving: 
Bert en Adriënne Hoogenboom hebben al jaren een zeer goed draaiende zorgboerderij aan de 
rand van Zoetermeer. Een groeiende groep kinderen en adolescenten met gedrags- en 
leerproblemen wordt hier liefdevol én professioneel opgevangen en begeleid. Ook zijn er 
diverse educatieve activiteiten mogelijk. Bert en Adriënne kochten in 2016 in Hazerswoude aan 
de Voorweg een tweede locatie. Vanwege de grote vraag naar hun zorgdiensten, begonnen de 
Hoogenbooms al voordat de LEADER subsidie definitief werd toegekend met de verbouw en 
inrichting en worden er inmiddels al zo’n 75 kinderen en jongeren kinderen en jongeren uit de 
omgeving opgevangen. Bijzonder is ook dat inmiddels alle vier de kinderen van Bert en 
Adriënne en hun partners in het bedrijf werkzaam zijn als vennoten in een nieuwe Vof. Behalve 
de vennoten zijn op beide locaties in totaal zo’n 68 mensen werkzaam, variërend van 
psychologen en orthopedagogen tot zorg- en activiteitenbegeleiders. Samen bieden zij aan een 
kleine 150 kinderen zeven dagen per week zorg op maat aan. De nieuwe locatie aan de 
Voorweg biedt alle gelegenheid aan de kinderen om op een actieve manier, zowel binnen als 
buiten, bezig te zijn. 

 
c) Restaurant en evenementenlocatie “De Dyck” – Reinier Kempenaar 

Locatie: Woudsedijk-Zuid 43, Woubrugge 
Website: https://www.dedyck.nl/  
Korte beschrijving: 
Reinier Kempenaar heeft in een van de Droogmakerijen in het Groene Hart, de 
Vierambachtspolder ten noorden van Alphen aan den Rijn, een akkerbouwbedrijf van zo’n 60 
hectare. Naast aardappelen, graan en suikerbieten, worden o.a. ook spruiten en zonnebloemen 
geteeld. Het bedrijf heeft diverse schuren, één schuur dateert uit 1930 en heeft een bijzonder 
pannendak: de naam van de eerste eigenaar, een verzekeringsmaatschappij,  is in een 
contrasterende kleur pannen gelegd. Over het akkerbouwland  loopt sinds 2009 een 
boerenlandpad, de Vierambachtpoldertocht. De familie Kempenaar heeft de schuur uit 1930 
gerestaureerd en verbouwd tot enkele ontvangstruimtes, zaaltjes en een kwaliteitsrestaurant 
dat zich heeft gespecialiseerd in het gebruik van lokale seizoenproducten. Achter de 
hoogstamfruitboomgaard is een terras aangelegd. Om het agrarische verkeer te scheiden van 
de toerist en de burger is vanaf de Woudsedijk een nieuwe afrit gemaakt, zodat veiligheid 
gewaarborgd is. Er is een flink parkeerterrein voor de auto’s , ingepast in het groen. 

Het terrein dient tevens als  groen-blauw Toeristisch overstappunt (TOP). Het project werd  
midden in de financieel-economische crisis gerealiseerd. Na aan moeizame start, is het nu een 
bijzonder succesvol bedrijf.  
 



 
d) Bed & Breakfast en Vergaderlocatie de Appelgaard 

Locatie: Kattendijk 139, Gouderak 
Website: https://www.deappelgaard-gouderak.nl/ 
Korte beschrijving: 
Boerderij de Appelgaard in Gouderak aan de oevers van de Hollandse IJssel is al generaties 
lang in het bezit van de familie Blanken. Piet en Marja Blanken hebben in deze groene oase van 
landelijke rust een prachtige gastenboerderij gebouwd die bestaat uit vier hotelkamers en twee 
appartementen. Door deze indeling is deze ook geschikt als groepsaccommodatie. Het gebouw 
wordt verwarmd door aardwarmte en de energie wordt opgewerkt door zonnecollectoren. 
 
De Appelgaard in Gouderak ligt in het Groene Hart, op een steenworp afstand van traditionele 
kaasboerderijen zoals de Hoogerwaard en  Schep. Met om de hoek steden als Gouda en 
Rotterdam. De gastenboerderij is niet alleen een prachtige locatie om te overnachten, maar 
biedt ook volop mogelijkheden als vergaderlocatie voor één of meerdere dagen. Even weg uit 
de stad en van kantoor en genietend van de rustige omgeving komen zo de beste ideeën en 
besluiten tot stand.  
 
Naast de gastenboerderij doet de familie Blanken mee aan de Proeftuin Krimpenerwaard met 
het telen van nieuwe ‘natte gewassen’ zoals lisdodden. In 2018 tekenden zij als eerste bedrijf 
een vaststellingsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland om als natuurboer verder te 
gaan in natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard. 
 

 
e) Weids Bloemendaal– Stichting Weids Bloemendaal 

Locatie: Polder Bloemendaal te Waddinxveen 
Website: https://stichtingweidsbloemendaal.nl/ 
Korte beschrijving:  
In 2030 is polder Bloemendaal een prachtige weidse en natuurlijke polder. De nu nog oude 
sierteeltpolder is dan een polder met koeien in de wei, voldoende rustplekken voor weidevogels 
in het land en volop wandel- en fietsmogelijkheden voor de bewoners uit de omliggende dorpen 
en steden als Gouda en Waddinxveen.   
Wandelaars nemen het pad langs de potstal met Wagyu-runderen, over het veenweideperceel 
naar de Winterdijk die dwars door Polder Bloemendaal loopt. Vanaf deze dijk hebben 
wandelaars een fantastisch zicht over de polder. De wandeling gaat verder naar de vogelkijkhut 
en het educatiecentrum over natuur, landschap en poldergeschiedenis. De nattere percelen in 
de polder zijn dan begroeid met lisdoddes, wilgen en gagels, deze gewassen vormen het 
voedsel voor de runderen of het strooisel in de potstal. Het vlees van de runderen is te koop bij 
de boerderijwinkel en bij slagers in de buurt, uiteraard staat het Wagyu-rund op de menukaart 
van lokale restaurants. 
Stichting Weids Bloemendaal kreeg eind 2018 het bericht dat de LEADER Polders met Waarden 
subsidie is toegekend. De Europese Unie, Provincie Zuid-Holland en gemeente Waddinxveen 
investeren gezamenlijk bijna 420 duizend euro in Polder Bloemendaal. De LEADER subsidie 
wordt gebruikt voor  de aanleg van een wandelgebied, de bouw van een serrepotstal, de 
aanleg van een perceel voor natte teelten en de bouw van een educatiecentrum. Dit alles wil 
stichting Weids Bloemendaal realiseren in samenwerking met lokale bedrijven, Tas 
Boomkwekerij, Niesing Melkveehouderij & Weidevogels en Delphy, gemeente Waddinxveen en 
Staatsbosbeheer. 
 
 
 
 
 


