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Wonen op de zorgboerderij 

Met alle onzekerheden die 2012 met zich meebrengt voor zorgboeren, blijft in ieder geval het 

persoonsgebonden budget voor wonen op de zorgboerderij gehandhaafd. Voor veel mensen is 

deze woonvorm een uitkomst. Jongeren met gedragsproblemen, mensen met een geestelijke of 

lichamelijke handicap, maar ook dementerende ouderen voelen zich thuis op het platteland. Wat 

betekent dat, wonen op een zorgboerderij en wat komt er bij kijken? 

Dat de rust, regelmaat en ruimte van het platteland 

stimulerend werkt was natuurlijk al langer bekend. Het 

aantal zorgboeren die begeleiding biedt op de boerderij voor 

mensen met verschillende soorten handicaps groeit nog 

steeds en de resultaten zijn erg positief. De combinatie zorg 

en wonen op het platteland is een vrij nieuw fenomeen. Van 

de naar schatting 800 geregistreerde zorgboeren die 

aangesloten zijn bij de Federatie Landbouw en Zorg 

Nederland bieden 100 van hen de mogelijkheid aan om te wonen op de boerderij.  

Kansen voor boeren 

Van zorg en wonen op het platteland profiteert niet alleen de zorgcliënt, ook voor ondernemers is 

het een interessante ontwikkeling. Het geeft hen de mogelijkheid om bedrijfsrisico’s te spreiden en 

te zorgen voor meer continuïteit in de bedrijfsvoering. Het zorgwonen past daarnaast heel goed in de 

24-uurs mentaliteit van de boer zelf, die ook op zijn bedrijf woont en werkt.  

Zorgboerderij ‘Hesselshoeve’ in het Drentse Wapse wordt gerund door de familie Hessels. Zij 

combineert zorgwonen met een 110 stuks melkvee. Hessel, Herma en meewerkende zoon Johan 

vinden dat met de komst van de zorgtak op hun bedrijf, het ‘boer zijn’ een nieuwe invulling heeft 

gekregen. Het samen leven, delen, werken en zorgen op de boerderij is leuk voor de cliënten, maar 

geeft ook hen voldoening. 

Beschermd Buitenleven 

De familie Hessels wordt samen met vier andere woonzorgaanbieders geportretteerd in de brochure 

‘Beschermd Buitenleven; Vijf zorgboeren over wonen op de zorgboerderij.’ In deze uitgave van  

Wageningen UR, in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw, worden de resultaten van 

het project Beschermd Buitenleven gepresenteerd. In dat project verkenden onderzoekers welke 

mogelijkheden van wonen en zorgen op de boerderij er zijn, en welke ervaringen bestaande 
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woonzorgboeren al hadden opgedaan.  Het ‘in huis halen’ van mensen met een zorgvraag is een stap 

die je weloverwogen maakt. De onderzoekers willen met deze brochure starters op deze markt op 

weg helpen met de informatie die ze nodig hebben om de juiste afwegingen te maken. 

Thuis op de zorgboerderij 

Binnen de groeiende markt van woonzorg-trajecten op het platteland zijn er ook weer nieuwe 

ontwikkelingen. Naast de doelgroepen van mensen met een verstandelijke beperking, een 

psychische aandoening of met een verslaving is er een nieuwe groep die veel baat blijkt te hebben bij 

de voordelen van het platteland: Voor dementerende ouderen is er nu ook plek op de 

woonzorgboerderij. Ook hiervoor heeft de Taskforce, dit keer in samenwerking met LEI Wageningen 

UR en Vilans, een kenniscentrum voor de zorg, een brochure uitgebracht: ‘Thuis op de zorgboerderij; 

Handreiking kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. 

Beide brochures zijn te downloaden via de website van de Taskforce Multifunctionele Landbouw 

(www.multifunctionelelandbouw.nl). Op deze website treft u ook meer informatie over 

zorglandbouw.   

 

http://www.multifunctionelelandbouw.nl/zorglandbouw/handleidingen/
http://www.multifunctionelelandbouw.nl/

