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H
et zonnetje schijnt en
de bewoners van Huize
Plantage in de Henri
Polaklaan zitten bui-
ten. Het is een mooi ge-

zicht: de statige voorgevel, de groe-
ne bankjes, de witte bloesem die
door de lucht zweeft. Het verzor-
gingshuis ligt midden in de stad,
Artis en de Hortus Botanicus liggen
letterlijk om de hoek, maar in de
Henri Polaklaan is het muisstil. Als-
of de tijd er even stilstaat.

Niet alle bewoners zitten buiten,
Albert Goedkoop (88) is een omme-
tje maken, Tiele Rümke (79) is nog
even naar Artis en een aantal zit
binnen op hun kamer. Directeur Jo-

han de Jong (58) zit buiten. Hij komt
net van een crematie van een oud-
bewoner. Hij was er met nog vijf col-
lega’s. “Zo doen we dat meestal. De
medewerkersgroep is net als de be-
wonersgroep heel klein. Dat schept
een band.” Bewoners komen door-
gaans niet op elkaars crematie.
“Dat is te confronterend.”

In Huize Plantage werken meer
mensen (vijftien) dan dat er bewo-
ners (tien) zijn. En dat zegt wellicht
al genoeg: Huize Plantage is een bij-
zonder verzorgingshuis. De Jong
legt de filosofie erachter graag uit:
“Mensen moeten hier zoveel moge-
lijk hun leven kunnen voortzetten.
Dat betekent dezelfde sfeer, hetzelf-
de bed, maar ook dezelfde vloerbe-
dekking als dat nodig is. Zodat ook
een demente vrouw kan denken: ja
dit is mijn huis. Mensen kunnen
hier waardig oud te worden.”

Daar hangt wel een prijskaartje
aan: een maand verblijf in Huize
Plantage kost rond de 4000 euro, af-
hankelijk van de grootte van de ka-
mer. Maar dan heb je ook wat. 24

uur per dag staat er een professio-
neel team voor bewoners klaar, de
activiteitenbegeleiding wordt op de
persoon zelf afgestemd en hun ka-
mer (veertig tot vijftig vierkante me-
ter) mogen bewoners geheel naar
eigen smaak inrichten.

Tiele Rümke is inmiddels terug
van haar middagje Artis. Een week
geleden nog maar verhuisde ze van
haar woonplaats Utrecht naar Hui-
ze Plantage. Rümke, spijkerbroek
met spijkerblouse, vindt het er ge-
weldig. “Zo’n fijne sfeer, mijn drie
dochters in dezelfde stad, Artis en
de Hortus om de hoek en dan zit ik
ook nog eens aan de patio. Ik kan zo
vanuit mijn raam naar buiten stap-
pen.” Verzorger van het eerste uur
Constance de Graaf (56) moet la-
chen: “Daar hebben we toch maar
een trapje bij gezet.”

Haar dochter Marijn Rümke (50)
kan niet anders dan instemmen:
“Mijn vader overleed begin dit jaar
en toen moest er ineens van alles
gebeuren. Hier kon ze eerder dan
verwacht terecht. Zij voelt zich hier

op haar plek, wij zijn dolblij met de
zorg die haar hier geboden wordt.”

Hoe exclusief het ook moge over-
komen, in Huize Plantage is ieder-
een welkom, zeg De Jong. “We had-
den hier laatst een bewoner die ge-
woon AOW heeft ontvangen, maar
die haar huis heeft weten te ver-
kopen voor een goede prijs.’’ De
échte rijken, zegt de Jong, komen
niet naar Huize Plantage. “Die heb-
ben zorg in huis.” De meeste bewo-
ners in Huize Plantage bekleedden
hoge functies in de politiek, het
bankwezen of het bedrijfsleven.
Maar aangezien de mannen op dit
soort hoge leeftijden schaars zijn,
wonen er vooral vrouwen van be-
langrijke mijnheren.

Bewoner Goedkoop vindt het
maar niks. Hij is de enige man in
huis en zou graag weer eens met
een buurman een spelletje schaak
spelen of een goede borrel drinken.
Over een maand komen er twee
nieuwe bewoners in de kamer van
de mevrouw van wie zojuist af-
scheid is genomen. “Een echtpaar,”

Zomaar een
dag in Amsta,
een regulier
verzorgings-
huis op de
Amsteldijk.
En ook
zomaar zo’n
dag in Huize
Plantage,
een
particuliere
verzorgings-
instelling in
de Henri
Polaklaan.
Zoek de
verschillen.
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Huize Plantage
Verzorgingshuizen: is particulier 

Naam: Huize Plantage
Vorm: Particulier verzorgingshuis

Bewoners: 10
Verzorgend personeel: 15

Kosten per maand: 4000 euro
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