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Korte lijnen

Voor Astrid van Bennekom heeft Boerderij De 

Zalm iets heel vertrouwds. Het witte pand met 

de groene luiken is dan ook al generaties lang 

in bezit van haar familie en als kind woonde 

ze er pal naast. Sinds Astrid samen met man 

Wouter en haar twee zoontjes op de boerderij 

woont, voelt het alsof ze is teruggekeerd naar 

haar wortels. “Mijn moeder zei heel blij toen 

we het kochten: ‘Ooooh, nou komt er weer 

een Toontje wonen.’ Ik heet net als mijn oma 

met mijn doopnaam Antonia.”

Droom

Astrid had van jongs af aan altijd het plan om 

iets met Boerderij De Zalm te gaan doen en 

voor anderen te zorgen. Die droom bleef haar 

altijd bij en ze durfde ’m uiteindelijk te verwe-

zenlijken toen ze ‘genoeg lef’ had verzameld. 

Astrid van Bennekom begon met een Bed & 

Breakfast en breidde haar bedrijf gaandeweg 

uit. Zo kun je ook vergaderen in Boerderij 

De Zalm en tijdens een weekend of midweek 

nieuwe energie opdoen met of zonder profes-

sionele begeleiding. 

Met plezier werken

De geboren Schalkwijkse werkt hard aan haar 

bedrijf, maar met enorm veel plezier. “Ik word 

hier zo gelukkig van. Alle elementen die ik 

leuk vind, kan ik kwijt in mijn bedrijf. Elke dag 

is weer anders. De ene keer komt er iemand 

slapen uit Denemarken, dan krijg ik een groep 

zakenmensen die wil vergaderen en een vol-

gende keer begeleid ik als therapeute iemand 

die in alle rust weer in balans wil komen. 

Wie ik ook ontvang: ik wil iedereen het gevoel 

geven dat hij of zij welkom is. 

Astrid van Bennekom woont samen met haar gezin op Boerderij De Zalm. Een boerderij die idyllisch 

is gelegen tussen fruitbomen en weilanden, aan de voet van de Schalkwijkse Lekdijk. Astrid  wil deze 

mooie plek graag delen met anderen. Bezoekers zijn van harte welkom ‘to meet, sleep of rebalance’.
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Je mag hier zijn zoals je bent. Dit is voor even 

jouw plek.”

Alles zelf bedacht

Wat Boerderij De Zalm bijzonder maakt, is 

dat het concept van het bedrijf helemaal door 

Astrid en haar man zelf is bedacht. Ze klusten 

jarenlang met veel passie en creativiteit om 

hun eigen stempel op het gebouw te druk-

ken. En eerlijk is eerlijk: de B&B-kamers en de 

vergaderruimte zijn inderdaad verre van stan-

daard. ‘Je kunt bij ons slapen in een bedstee, 

in de nok van de voormalige hooizolder of in 

een knusse koeienkamer, in het gedeelte waar 

ooit de koeien sliepen. En onze kleinschalige 

vergaderruimte heeft iets weg van een gezel-

lige woonkamer. 

Boerderij de Zalm in Schalkwijk trekt, zo is 

inmiddels de ervaring, een eigen publiek. 

“We krijgen vooral mensen die de uniekheid 

van onze plek weten te waarderen en het 

persoonlijke contact leuk vinden.”

Seats4silence

Bij Boerderij de Zalm kun je ook gratis 

seats4silence reserveren. Seats4silence zijn 

werkplekken in de buiten lucht die een aantal 

ondernemers in het Kromme Rijngebied ter 

beschikking stellen aan rustzoekers.

Voor meer info: www.seats2meet.com ■
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In balans
Even tot stilstand komen bij Boer-

derij de Zalm is weer in balans 

komen. Naast maatwerkarran-

gementen bieden we een aantal 

vaste arrangementen met ver-

schillende thema’s, zoals Mommy 

Dearest, Burn out, Inspiration, 

Love, Live, Laugh, Pure & Silence 

en Lean, Mean, & Fit. En er is al-

tijd veel ruimte voor improvisatie. 

Voor meer info:

www. boerderijdezalm.nl/reba-

lance.


