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  Zorgtuinderij de Ark
 Dennenweg 2 
 2061 HX Bloemendaal
 Tel: 06 38 69 92 15
 www.zorgboeren.nl/tuinderij-de-ark
 In een bosrijke omgeving telen wij biologische  
 groente voor en met de buurt.

   Zorgtuinderij de KweekTuinKas
 Kleverlaan 9
 2023 JC Haarlem
 Tel: 06 16 89 82 82
 www.zorgboeren.nl/kweektuinkas   
 Beschermd werken met groenteteelt in de kas.

 Zorgboerderij de Landyn
 Spieringweg 1228 
 2136 LR Zwaanshoek
 Tel: 0252 52 21 42 / 06 52 58 26 30
 www.delandyn.nl 
 Op milieu-, dier-, en mensvriendelijke wijze  
 wordt biologische groente geteeld en geschikt  
 gemaakt voor de verkoop in onze boerderijwinkel.

 Zorgboerderij de Straalhoeve
 Vijfhuizerdijk 231 
 2141 BL Vijfhuizen
 Tel: 06 44 86 04 40
 www.zorgboeren.nl/de-straalhoeve  
 Gezellig samenwerken op de boerderij 
 met dieren, fruit en groente.

   Zorgboerderij Dier-en-Vriend
 Kromme Spieringweg 275
 2141 BR Vijfhuizen
 Tel: 06 51 31 97 39
 www.zorgboeren.nl/dier-en-vriend  
 Heerlijke dagbesteding voor echte dierenvrienden!

  Zorgboerderij de Badhoeve
 Groene zoom 1b 
 1171 JB Badhoevedorp
 Tel: 06 38 69 92 15 / 06 52 47 41 52
 www.zorgboerderijdebadhoeve.nl 
 Gezamenlijke zinvolle dagbesteding op 
 een stadsboerderij tussen de dieren en in 
 de biologische moestuin.

  Zorgboerderij Vlinder
 Hoofdweg 494
 2132 MH Hoofddorp
 Tel: 06 11 42 34 03
 www.zorgboeren.nl/vlinder/contact
 Samen sterk in plezier en werk!

    Zorgboerderij Graswijk
 Rijnlanderweg 1144 
 2153 KB Nieuw-Vennep
 Tel: 06 26 86 81 36
 www.zorgboeren.nl/boerderij_graswijk   
 Samen werken is fijn voor iedereen.

   Zorgboerderij Hoeve de Vogel Elisabeth
 Hoofdweg 1379
 2152 MA Nieuw-Vennep
 Tel: 06 10 35 69 78 / 06 53 87 01 67
 www.zorgboeren.nl/hoeve-de-vogel  
 Samen werken met dieren, moestuin, werkplaats  
 en keuken op zo’n manier dat iedereen tot 
 ontwikkeling komt.

   Zorgerf BoerenGeluk
 Rijnlanderweg 1547 A
 2153 KG Nieuw-Vennep
 Tel: 06 10 97 87 62 / 06 20 96 90 57
 www.zorgerf-boerengeluk.nl 
 Zinvolle dagbesteding voor ouderen.

  Zorgkwekerij de Rijshoeve
 Rijshornstraat 120
 1435 HJ Rijsenhout
 Tel: 06 10 34 54 93
 www.zorgboeren.nl/zorgkwekerij-de-rijshoeve 
 Lekker in eigen tempo ontspannen bezig zijn 
 in de kassen van onze potplanetnkwekerij.

  Zorgboerderij de Fruitbloem
 Hoofdweg 1475 
 2157 PA Abbenes
 Tel: 06 23 37 49 88
 www.zorgboeren.nl/de_fruitbloem 
 Voor wie van fruit en bloemen houdt!

CONTACT
Dit zijn de boerderijen in de regio HAARLEM & HAARLEMMERMEER. Wilt u gebruik 
maken van een zorgboerderij dan vragen wij u contact op te nemen met onze 
zorgcoördinatoren op 0299 474118 of via info@landzijde.nl. Zij helpen u verder 
met uw keuze en eventuele voorkeur.



DE BOERDERIJEN ZIJN...
Vrijwel allemaal agrarisch ondernemers met 

een warm hart voor hun medemens. Zij bege-

leiden mensen met een ondersteuningsvraag 

op een professionele manier en hebben zorg 

en welzijn geïntegreerd in hun agrarisch bedrijf. 

Zo worden mensen niet als cliënt gezien maar 

uitgedaagd om deelgenoot te zijn van een  

inclusief, zorgzaam en op ontwikkeling gericht 

bedrijf. De stap van zorgen voor, naar zorgen 

dat, is een logisch voortvloeisel van deze begin-

situatie. Dit zit in de aard van de Landzijde 

zorgboerderijen.

Het bijzondere van zorgboerderijen is ook dat 

de zorgboer(in) vaak zelf de mensen ophaalt. 

Er wordt ook informatie uitgewisseld met de 

mantelzorger of begeleider. Door deze hoge 

service komt iedereen dan ook graag. 

Een hoge aanwezigheid betekent vaak ook een 

groot positief effect; empowerment, mensen 

worden sterker.

Omdat zorgboerderijen zo midden in de maat-

schappij staan en er allerlei contacten van de 

boer op de boerderij komen, waar klanten ook 

mee te maken krijgen, laat zien dat zorg en 

welzijn en de maatschappij op een natuurlijke 

en ongedwongen manier verweven zijn. Dit 

geeft mensen met een ondersteuningsvraag 

veel kracht. En daar begint het herstel!

LANDZIJDE IS... 
Eén gezamenlijk hecht samenwerkend loket 

voor landbouw, zorg en welzijn in de provincie 

Noord-Holland. Regionaal en gemeentelijk 

vertegenwoordigd door haar zorgboerderijen. 

Landzijde is er voor mensen met een lichame-

lijke of verstandelijke beperking, mensen met 

psychische klachten of een verslavingsprobleem, 

ouderen met regieverlies, jeugd en kinderen. 

maar ook voor mensen die gebruik van de 

zorgboerderij willen maken om snel weer in 

het arbeidsproces of onderwijs terug te keren. 

Participatie betekent voor Landzijde actief 

zijn in de eigen omgeving of de stap maken 

naar een zelfstandige plek in de maatschappij.

RESPIJTZORG
Landzijde is er natuurlijk ook voor de mantel-

zorger. Landzijde kiest voor diversiteit.  

Verschillende doelgroepen werken samen, 

‘Door samenwerking 
 groot, krachtig 
 en helder’.

leren van elkaar, helpen elkaar en stimuleren 

elkaar. Zorgen voor een ander betekent ook: 

Beter zorgen voor jezelf!

LANDZIJDE STAAT VOOR...
De kracht van echt werk, de omgang met  

dieren, kleinschalige persoonlijke begeleiding 

en de ‘gezondboerenverstand’ benadering 

door haar zorgboeren en boerinnen! Natuurlijk  

worden landelijk geaccordeerde kwaliteitnormen 

(een keurmerk) gehanteerd. De zorgboerderijen 

ontwikkelen tot aanjagers voor reguliere 

participatie. Dat is onze missie!

Landzijde is er voor zowel jong als oud en voor 

mensen vanuit van alle culturen. Voor hen 

allen is bij de boer elke dag buitengewoon!

DE BOERDERIJ STAAT VOOR...
Meedoen, gastvrijheid, duidelijkheid, hoge 

service en veel persoonlijke begeleiding. Samen-

werking met andere boerderijen, met onder-

nemers en organisaties in zijn netwerk. Deze 

zijn ook beschikbaar voor de klant en kunnen 

mensen een flinke zet geven richting reguliere 

participatievormen. En juist daar ligt de focus 

van de boer.

ZORGBOERDERIJEN 
IN DE REGIO

‘Samenwerken om mensen een flinke zet te geven richting participatie’.

‘Op boerderijniveau
 klein, persoonlijk en 
 heel concreet’.


