
PluZorg neemt zorgboerderij 

Rundveemuseum Prinsenstichting over in 

Aartswoud. ’Cliënten blijven in hun 

vertrouwde omgeving’ 

 

Jongeren van Prinsenstichting met begeleiders in een Niedorper stal waar het vee na de brand tijdelijk werd 
ondergebracht.© Foto Mediahuis 

 

Door: Coen van de Luytgaarden  Woensdag 27 juli 2022 Noord-Hollands Dagblad.  

 

AARTSWOUD 

Cliënten van de Prinsenstichting die werkzaam zijn bij het Rundveemuseum in 
Aartswoud, worden overgenomen door de zorgorganisatie PluZorg. In de 
praktijk betekent dit dat zij in hun vertrouwde omgeving blijven. 
 

Prinsenstichting huurt een zorgboerderij waar mensen met een verstandelijke beperking 

wonen en werken. Per 1 november 2022 wordt de huur opgezegd en PluZorg is bereid 

gevonden de zorgboerderij met cliënten en medewerkers over te nemen. 

 



Betrokken partijen hebben hier overeenstemming over bereikt. Directeur Ineke Huibregtsen 

van Prinsenstichting over het akkoord: ,,We zijn blij dat PluZorg de zorgboerderij wil 

overnemen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat cliënten en medewerkers kunnen 

overgaan naar PluZorg.’’ 

’Heel fijn’ 
Dat biedt cliënten immers de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, met 

begeleiding van vertrouwde medewerkers. ,,Dat is heel fijn voor de cliënten, hun verwanten 

en de medewerkers. Via een zorgvuldig proces betrekken en informeren we alle betrokkenen. 

Samen met hen willen we tot een zo goed mogelijke afronding komen.” 

Jan Steven van Dijk, directeur PluZorg beschouwt de zorgboerderij in Aartswoud als ’een 

mooie aanvulling voor PluZorg’. Van Dijk: ,,Deze zorgboerderij past in het profiel van 

agrarisch georiënteerd zijn, staat in onze regio en biedt ons de mogelijkheid om ons aanbod 

uit te breiden. Bij PluZorg mag je eigenwijs, eigenaardig en eigenzinnig zijn. Onze locaties 

kennen een hoge mate van zelfstandigheid, waarbij PluZorg faciliteert. Dat past ook bij het 

team van Aartswoud.” 

Lees ook: Felle brand in schuur van Rundveemuseum in Aartswoud, koeien gered [video] 

Ook Elly Deutekom van het Rundveemuseum koestert hoge verwachtingen. ,,Wij willen het 

Rundveemuseum laten functioneren zoals tot nu toe het geval is. Daarbij is de samenwerking 

met de cliënten en de medewerkers op het gezamenlijke erf heel belangrijk. Dat bepaalt de 

uitstraling en de sfeer van ons museum. We hebben na de gesprekken veel vertrouwen in de 

toekomst.” 

PluZorg beschikt over kleinschalige zorgboerderijen en bedrijven in Noord-Holland. Bijna 

alle bedrijven liggen in een landelijke omgeving waarbij dieren, natuur en het buitenleven de 

basis vormen voor de geboden zorg. 

Brand getroffen 
In februari 2021 werd het Rundveemuseum getroffen door brand. Hierbij brandde een groot 

deel van de accommodatie af. Door rookontwikkeling en stress sneuvelden eveneens enkele 

runderen. 

Voor cliënten van Prinsenstichting was een heldenrol weggelegd omdat zij de brand 

ontdekten en via hun begeleiders alarm sloegen. Nadien pendelden zij wekenlang naar 

Niedorp waar het geredde vee tijdelijk onderdak genoot. 

In de tussentijd werd het Rundveemuseum grondig gerestaureerd, vernieuwd en 

gemoderniseerd. Onder meer met een educatieve ruimte en verbeterd sanitair. 

Een van de doelstellingen van de Stichting Rundveemuseum Aat Grootes is het behoud van 

oude rundveerassen zoals de Witrik, Roodbont en Lakenvelder. Er vinden regelmatig 

demonstraties plaats en educatieve manifestaties. 
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