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Inleiding

In deze notitie wordt de aanpak beschreven om tot een overzicht te komen van praktische
voorbeelden waar natuur ingezet wordt ten behoeve van de gezondheid van mensen.
De basis voor het overzicht wordt geleverd door de praktijkvoorbeelden uit deeladvies 2 Natuur en
Gezondheid (N&G). Deze voorbeelden zijn in 2007 geplaatst op de website
www.natuurengezondheid.nl, die sinds 2007 helaas niet onderhouden is . O nderdeel van ons
advies is deze website onder te brengen bij een partij die hem duurzaam kan aanvullen en
actualiseren. Dit zowel vanuit de praktijkvoorbeelden als vanuit het onderzoek. De website heeft
de nodige bekendheid en scoort hoog op Google.
Voor dit project zijn de zestien reeds bestaande beschrijvingen zoveel mogelijk geactualiseerd.
Drie beschrijvingen zijn afgevallen omdat een update niet mogelijk bleek of het voorbeeld door
nieuwe inzichten als minder relevant werd beschouwd.
Daarnaast zijn 21 nieuwe beschrijvingen (juni 2009) opgeleverd. Sommige beschrijvingen zijn wat
langer dan de streeflengte van één á twee A4’tjes bijvoorbeeld vanwege de mogelijke vluchtigheid
van informatiebronnen. Naast de 37 beschreven praktijkvoorbeelden staan nog enkele
beschrijvingen “on hold” op verzoek van de eigenaar/uitvoerder van het voorbeeld. Deze kunnen
later na toestemming toegevoegd worden. Het merendeel betreft reeds bestaande voorbeelden,
enkele zijn in de planfase en de moeite waard om toch nu al te beschrijven.
De beschrijvingen van de 37 praktijkvoorbeelden zijn opgenomen in dit document. I n de bijlagen
vindt u een overzicht van de praktijkvoorbeelden in tabelvorm. In bijlage 2 zijn de
praktijkvoorbeelden gesorteerd op doelgroepen; in bijlage 3 zijn ze gesorteerd op ziekten en
aandoeningen.
Het RIVM/Centrum voor Gezond Leven (CGL) heeft interesse getoond om de beschrijvingen op te
nemen. De beschrijvingen dienen daartoe omgezet/uitgebreid te worden en zijn dan meer
gefocussed op aanwezigheid van documentatie als handleidingen, verslagen, evaluatie- en
kwaliteitsrapporten. Het voorbeeld van Natuursprong is reeds omgezet en ingediend als startpunt
voor opname in de database van het CGL: http://www.loketgezondleven.nl/i-database/. Inmiddels
is de goedkeuring van deze eerste ‘natuurinterventie’ ontvangen. Daarnaast kunnen de 37
beschrijvingen in hun originele vorm opgenomen worden op een geactualiseerde en duurzame
versie van www.natuurengezondheid.nl en andere relevante sites als www.groenendestad.nl en
mogelijk de databases van bijvoorbeeld de GGD en Movisie.
Terminologie
Met praktijkvoorbeelden Natuur en Gezondheid worden hier natuurtypes en natuuractiviteiten
bedoeld die gezondheidswinst voor de mens opleveren. De term “Good Practices” zou ook gebruikt
kunnen worden. De term “Best Practices” wordt bewust niet gebruikt omdat ze onderzoek,
benchmarking en optimalisatie veronderstellen. Zo ver zijn we momenteel nog niet. Het is wel een
doel om naar te streven. Dit kan gerealiseerd worden met praktijkgericht onderzoek.
In het afgelopen jaar is de term ‘groen’ een belangrijkere rol gaan spelen in de discussies,
publicaties en bijeenkomsten rond Natuur en Gezondheid. Met ‘G roen’ wordt een ruimer begrip
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bedoeld dan ‘Natuur’. Met groen gaat het ook over stadsgroen, plantsoenen, recreatiegebieden,
daktuinen, binnentuinen etc.
Doelen beschrijving van prakt ijkvoorbeelden


Concretiseren van het thema N&G.
Inspiratiebron voor navolging (opschalen of in geval van nationale programma’s in het



buitenland, vertalen naar de Nederlandse situatie).
Materiaal voor nader onderzoek (ten behoeve van bewijsvoering, optimalisatie en ontwikkeling



stappenplannen/do’s en dont’s /handleidingen etc ., bijvoorbeeld al gedaan voor speelbossen en
natuurspeelplaatsen).
Select iecriteria praktijkvoorbeelden
De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd om tot een gestructureerde verzameling
praktijkvoorbeelden te komen:


Voorkeur gaat uit naar praktijkvoorbeelden waar onderzoek naar de optredende
gezondheidseffecten gedaan is (zowel specifiek onderzoek op het praktijkvoorbeeld zelf en/of
op de gezondheidswaarde van het type natuur (de groep als bijvoorbeeld zorgboerderijen))
en/of waar ervaringen van gebruikers en begeleiders op het gebied van gezondheid en/of
welbevinden uit naar voren zijn gekomen. O nderzoek en/of ervaringen duiden op
gezondheidswinst voor gebruikers .



Een zo groot mogelijke spreiding van doelgroepen en ziekten en aandoeningen.
Een zo breed mogelijke spreiding wat betreft beoogde of ervaren gezondheidseffecten van



praktijkvoorbeelden.
Een zo groot mogelijke spreiding over relevante typen natuur.






Een zo volledig mogelijke dekking van mogelijke natuur/doelgroepcombinaties .
In eerste instantie voorbeelden uit Nederland; als daar geen goed praktijkvoorbeeld van te
vinden is, wordt er ook naar het buitenland gekeken.

Bronnen prakt ijkvoorbeelden
Sinds 2003 zijn praktijkvoorbeelden verzameld uit de volgende bronnen:









Kranten- en tijdschriftartikelen, publicaties, onderzoeksverslagen etc.
Symposia, congressen en andere bijeenkomsten.
Contacten N&G Nederland, Cost E-39, Cost 866 en IUFRO .
Internet.
Huidige initiatieven terreinbeheerders en andere natuurorganisaties, zoals SBB en IVN .
Huidige initiatieven gezondheidsorganisaties , zoals NIGZ en GGD’en.
Achterliggende voorbeelden van onderzoek.
Netwerken als het “Children & Nature Network”, Natuur en Gezondheid in Beweging, Ruimte
voor de Jeugd etc.

Indeling praktijkvoorbeelden
Bij de praktijkvoorbeelden uit deeladvies 2 Natuur en Gezondheid (2007) is een indeling
gehanteerd vanuit ‘natuurtypes ’: bij welke soort natuur zijn welke N&G-praktijkvoorbeelden te
vinden. Denk aan bos, park, kinderboerderij, binnentuin etc . In de bijlage staat de tabel met de
indeling die destijds is gebruikt. Deze indeling is met name nuttig voor organisaties uit de groene
hoek en geven ook aan waar nog leemtes zitten: nog niet voor ieder natuurtype zijn adequate
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praktijkvoorbeelden gevonden, maar wellicht zijn die ook niet relevant om alle doelgroepen,
ziekten en aandoeningen te kunnen bedienen.
In het project ‘Natuur op recept’ hebben we de praktijkvoorbeelden ook geordend op een manier
die aansluit bij de gezondheidswereld. E r is een overzichtstabel ontwikkeld met twee ingangen:
‘doelgroepen’ en ‘ziekten en aandoeningen’.
Beschrijving praktijkvoorbeelden
De volgende template is gebruikt om tot een eenduidige beschrijving te komen, die enerzijds zo
volledig en relevant mogelijk is voor de gebruikers van dit overzicht en anderzijds niet te lang en
onoverzichtelijk wordt:











Beschrijving.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen.
Doelstellingen op het gebied van gezondheid.
O nderzoek naar gezondheidseffecten.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapporteerd.
O rganisatie en financiering.
Kansen.
Belemmeringen.
Succesfactoren.
Contactinformatie.

Uit bouw prakt ijkvoorbeelden N&G
De huidige verzameling praktijkvoorbeelden kan verder uitgebouwd en ontwikkeld worden:
Verbreding: door middel van nieuwe bronnen en uitwerking van onderstaande “leads ” (tabel



3) om een vollediger dekking te krijgen van alle mogelijke doelgroepen. Het doel is daarbij
niet om tot honderden voorbeelden te komen, maar tot een volledige dekking met één of
enkele voorbeelden per perspectiefvolle doelgroep/natuurtype-combinatie. O fwel: wat kun je
in of met natuur doen voor wie om gezondheidswinst te realiseren. Bij een groter aantal


voorbeelden is het raadzaam om een zoekfunctie te integreren.
Verdieping: de huidige verzameling praktijkvoorbeelden kan een verdiepingsslag krijgen door
richtlijnen en handleidingen te ontwikkelen per doelgroep/natuurcombinatie voor onder andere
ontwerp, realisatie en beheer. Voor speelbossen en natuurlijke speelplaatsen bestaat al iets



dergelijks.
De huidige verzameling praktijkvoorbeelden krijgt meerwaarde door een koppeling met
onderzoeksresultaten. Dat kan op verschillende niveaus gebeuren: specifiek onderzoek naar
één praktijkvoorbeeld, wat al voor enkele voorbeelden gebeurt, onderzoek dat toe te wijzen is
aan een groep van praktijkvoorbeelden (bijvoorbeeld waar bewegen of ontwikkeling van
kinderen een rol speelt of een natuurtype als volkstuinen) en onderzoek dat op alle
voorbeelden van toepassing is of kan zijn. In dit document betreft het bevindingen en
uitspraken betreffende gezondheidseffecten van gebruikers en begeleiding en deels onderzoek
dat nog te verifieren is middels gedegen wetenschappelijk onderzoek. Met de uitvoering van
deze aanbeveling krijgen de praktijkvoorbeelden vaste en richtinggevende waarde.
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Programma van eisen voor dat abase/website praktijkvoorbeelden N&G
 Duurzaam onderhouden met aanvullingen en verbeteringen.









Kritische redactievoering.
Goede actuele presentatie.
Identificatie gebruikersgroepen en voor hen specifieke eisen aan database.
Eenvoudig te gebruiken door gebruikersgroepen.
Verschillende extracties voor diverse doelgroepen: gemeenten, natuurverenigingen etc.
Toegankelijk via websites en links daar naartoe.
Herintroductie tijdens aansprekend evenement of congres met veel publiciteit.
Koppelen aan bestaande nieuwsbrieven met nieuwe voorbeelden, kennis , ervaringen en
inzichten om onder de aandacht te houden (communicatieplan).

2

Beschrijving 21 nieuwe prakt ijkvoorbeelden

2.1

Active England

Beschrijving
Het Active England programma had als doel gemeenschapsparticipatie te bevorderen van sport en
lichamelijke beweging in heel Engeland. Meer dan 240 projecten werden gesponsord door het
programma. Active England's bredere doelstellingen waren het verbeteren van gezondheid en
welzijn in het algemeen door het actief promoten van gezonde beweging. Vijf Active England
projecten waren gefocused op het verhogen van activiteiten niveau’s in de bossen en andere
natuurgebieden. Dit waren:



Bedgebury, Kent.
Haldon Forest Park, Devon.




Rosliston, Derbyshire (the National Forest - als deel van het ‘Get Active in the Forest’ project).
Great Western Community Forest, Wiltshire (als deel van het ‘Active Swindon’ project).



Greenwood Community Forest, Nottinghamshire (als deel van het ‘Parklife’ project).

De bovengenoemde locaties hebben de bestaande infrastructuur verbeterd en/of hebben een scala
van evenementen, activiteiten en trainingen georganiseerd om nieuwe gebruikers aan te trekken
en hen aan te moedigen om een gezondere leefstijl aan te nemen. Voorbeelden zijn:
gezondheidswandelingen (health walks), tai chi sessies, welzijnswerk, avontuurlijke
speelterreinen, fietspaden voor de familie etc.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Het Active England Programma was gefocused op belangrijke doelgroepen die
ondervertegenwoordigd waren in sport. Dat waren vrouwen en meisjes , ethnische minderheden,
de groep jonger dan 16 jaar, boven de 45 jaar, mensen met een laag inkomen en mindervaliden.
‘Forest Research’ was gevraagd door de ‘Forestry Commission’ (Engelse Staatsbosbeheer) om de
vijf projecten op natuurlijke bosachtige terreinen te monitoren en te evalueren met een kritische
focus op deelname van doelgroepen.
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Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
De projecten, die drie jaar duurden, deelden gezamelijke doelstellingen:



Toegenomen bewegingsactiviteit van belangrijke ondervertegenwoordigde groepen.
Toegenomen deelname aan bewegings- en sportactiviteiten.

Onderzoek naar gezondheidseffect en
De ‘Forestry Commission’ heeft een range van onderzoek uitgevoerd en gesponsord betreffende
de sociale aspecten van bosbouw, inclusief een sociaal onderzoeksprogramma betreffende
gezondheid en welzijn.
De bevindingen kunnen worden gevonden op: http://www.forestresearch.gov.uk/activeengland en
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/active_england_summary_report.pdf/$FILE/active_england
_summary_report.pdf.
De analyse verdeelt de projecten in twee groepen:
1. De lokaal georganiseerde projecten in Bedgebury, Haldon and Roliston waarbij de
infrastructuur verbeterd is , materiaal is aangeschaft en begeleide activiteiten en evenementen
zijn georganiseerd.
2. De ‘Community Forest’ projecten waar begeleide activiteiten en evenementen zijn
georganiseerd, maar geen veranderingen hebben plaatsgevonden in de infrastructuur.
Result aten
 Er was een significante toename in de deelname van de groep 16 - 44 die de lokale projecten
bezocht (Bedgebury, Haldon and Rosliston), van 39.7% naar 59.4% van alle bezoekers . Dit
toont een toename aan van gezinsgebruik (p<0 .001) wat daarmee een significante toename
van het aantal deelnemers onder de zestien suggereert, die deze drie locaties hebben
bezocht. Het betekent ook dat het aantal bezoekers boven de 45 verhoudingsgewijs is gedaald


op deze drie locaties .
Al de locaties toonden een lichte toename van bezoeken van ethnische minderheden, met een
significante toename (p<0.001) voor de lokale projecten. De toenames daarentegen waren
vaak niet voldoende om te kunnen zeggen dat de ethnische minderheden goed



vertegenwoordigd waren op deze lokaties.
Er was geen significante verandering in het percentage van geregistreerde mindervaliden of



‘blue badge holders ’.
Een significant groter aantal van bezoekers aan het ‘Community Forest’ dan bezoekers aan de
lokale projecten, verklaarden dat zij langdurige gezondheidsproblemen hadden (p<0.05)
terwijl voor de lokale activiteiten een toename van het aantal jongere bezoekers de afname



kan verklaren van het aantal bezoekers met langdurige ziekten (p<0 .001).
Er was een grotere vertegenwoordiging van mensen met een laag inkomen bij bezoekers van
het ‘Community Forest’ dan voor de lokale activiteiten. Er was een grotere vertegenwoordiging
van lage inkomens bij bezoekers van het ‘Community Forest’ dan bij de lokale projecten. Dit



weerspiegelt de meer stedelijke context van de ‘Community Forest’ locaties.
Er was een significante toename van deelname aan activiteiten als fietsen, gebruik van
speelterreinen en mountainbiking bij de lokale projecten. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan
de investeringen in infrastructuur en materiaal. Deze activiteiten trekken waarschijnlijk meer
mensen aan van de doelgroepen dan de meer traditionele sporten.
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De algehele verhouding van vrouwelijke bezoekers nam in Greenwood CF toe van 44% naar
57%. Daarentegen bleef de verhouding van mannen en vrouwen gelijk bij de lokale projecten.
Er was een extreem groot aantal vrouwen die Roliston bezochten met een ratio van 3 :1 in
vergelijking met mannen, waarschijnlijk veroorzaakt door de kindvriendelijke activiteiten en



faciliteiten op die locatie.
Er was een significante toename van het aantal bezoekers als gemonitord en gerapporteerd
door de projectstaf in Bedgebury (van ongeveer 182.000 in 2006/7 naar 273.000 in 2007/8),
Haldon (van ongeveer 80 .000 in 2006/7 naar 224.000 in 2007/8) en Rosliston (van ongeveer
129.340 in 2005/6 naar 189 .905 in 2007/8). De andere projecten hebben geen data
verzameld van het totale aantal bezoekers .

Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Het evalueren van ‘zachte uitkomsten’ was geen doel op zich, maar er zijn een aantal gebieden
geidentificeerd waar de projecten een positieve impact op hadden.
Dit zijn onder meer:
Toegenomen motivatie.







Zelfwaardering.
Zelfvertrouwen.
Sociale deelname.
Interactie.

Organisat ie en financiering
Het Active England programma is gefinancierd door Sport England en de Big Lottery Fund met een
budget van meer dan £94 million. De belangrijkste ontvangers van financiering waren de lokale
autoriteiten, andere publieke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Active England heeft ook
enkele projecten gefinancierd die zich richten op het opbouwen van organisatiecapaciteit en
individuele vaardigheden en enkele projecten die niet geheel aan de Sport England criteria
voldeden. Alle vijf genoemde projecten hebben met Forest Research samengewerkt om bij te
dragen aan de evaluatie. Active England was succesvol in het zich verzekeren van substantiële
partnerschap financiering en heeft daardoor de waarde van het programma meer dan verdubbeld.
Een deel hiervan kan toegewezen worden aan bestaande grote programma’s waar Active England
meer steun heeft verleend.
Kansen
Begeleide activiteiten op regelmatige basis lijken beter geschikt om duurzame veranderingen in
gedrag te bewerkstelligen dan eenmalige evenementen die een groot publiek trekken.
Belemmeringen



Een persoon is moeilijk te plaatsen als hij tot meerdere doelgroepen behoort.
Een toename van het aantal kinderen onder de zestien kan het aantal van boven de 45 (ook
een doelgroep) doen verminderen.

Succesf act oren
 Deelnemers voelen zich comfortabeler bij begeleide activiteiten.


Zelfs nu de specifieke financiering is geëindigd, blijken sommige activiteiten toch duurzaam te
zijn.
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Cont actinf ormat ie
Forest Research Social and Economic Research Group
Liz O ’Brien
Farnham Surrey, GU10 4LH
Tel: (44) 01420 22255 of 0044 1420 22255 vanuit Nederland
Fax: 01420 23653
E-mail: liz.obrien@ forestry.gsi.gov.uk

2.2

Speelplaatsen in Amsterdam Zuidoost, Herinrichting Diemerbos
en speelbos Diemerbos

Beschrijving
In Amsterdam Zuidoost zijn drie ruimtelijke ontwikkelingen gaande. I n ZO zijn tussen flats
(natuurlijke) speelplaatsen aangelegd, het Diemerbos gaat heringericht worden en
Staatsbosbeheer ontwikkelt een speelbos in het Diemerbos dat waarschijnlijk in 2010 gerealiseerd
gaat worden. Er is op 20 april 2009 een kennisatelier georganiseerd door GGD Amsterdam en
Staatsbosbeheer, mogelijk gemaakt door het NIGZ. Deze eenmalige activiteit was bedoeld om
verschillende partijen bijeen te brengen om contacten te leggen en kennis uit te wisselen en zo
een verbinding te leggen tussen stadsdeel Zuidoost, het Diemerbos en het nieuwe speelbos in het
Diemerbos .
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Bewoners stadsdeel Amsterdam Zuidoost.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het creëren en faciliteren van een gezonde, natuurlijke speelomgeving in de vorm van het
speelbos en mogelijk een verbinding creëren tussen het groen in Amsterdam Zuidoost en het
Diemerbos .
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet van toepassing.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Een en ander is in de planfase ten aanzien van de herinrichting van het Diemerbos en het
speelbos.
Organisat ie en financiering
Momenteel wordt er gewerkt aan de herinrichting en de uitbreiding van het Diemerbos . De
gemeente Amsterdam is gedelegeerd opdrachtgever namens de provincie. Stadsdeel Zuidoost
participeert ambtelijk en neemt deel aan de (bestuurlijke) stuurgroep. Staatsbosbeheer ontwikkelt
het speelbos .
Kansen
Er lopen enkele gelijktijdige ontwikkelingen in dit gebied: de herinrichting en de uitbreiding van
het Diemerbos , de ontwikkeling van een speelbos wat wordt getrokken door Staatsbosbeheer en
het feit dat het aangrenzende Stadsdeel Amsterdam Zuidoost een deel van de openbare ruimte
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tussen de hoogbouw groen en speelvriendelijk heeft heringericht. Dit laatste staat los van de
herinrichting van het Diemerbos. Er zijn in dit stadsdeel diverse, deels natuurlijke, speelplaatsen
gecreëerd en andere faciliteiten om tot rust te komen, te bewegen en te sporten. Deze drie
ontwikkelingen sluiten goed op elkaar aan qua ligging, doelgroepen en doelstellingen. De drie
elementen kunnen goed worden verbonden voor de buurtbewoners . Eventueel met een “kindlint”:
een route waarlangs kinderen zelfstandig, veilig én prettig naar allerlei opvang- , onderwijs- en
vrijetijdsvoorzieningen kunnen lopen en/of fietsen. Hierbij kan ook visueel de afstand tussen het
stadsdeel, het bos en het speelbos verkleind worden door schakels te maken tussen de
verschillende waterpartijen.
Belemmeringen
Een grote afstand van het stadsdeel tot het speelbos of de perceptie van grote afstand.
Succesf act oren
Samenwerking van diverse betrokken partijen.
Cont actinf ormat ie
Staatsbosbeheer
Hannie Verburgt
Tel.: 020 7073700
E-mail: h.verburgt@staatsbosbeheer.nl.
Speelbos Diemerbos (Staatsbosbeheer)
Adriaan van Koeverden
Tel.: 020 7073757
E-mail: a.koeverden@staatsbosbeheer.nl.
Herinrichting Diemerbos (Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening)
Marianne Griffioen
Tel.: 020-5527711
E-mail: griffioen@dro.amsterdam.nl.
GGD Amsterdam
Frits van den Berg
Tel.:020 5555469
E-mail: fvdberg@ggd.amsterdam.nl.
NI GZ
Inge Verdonk
Tel.: 0348-439845
E-mail: iverdonk@nigz.nl.
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2.3

Baanfit

Beschrijving
Baanfit is een door het UWV en bedrijfsleven erkend IRO reïntegratiebedrijf en begeleidt mensen
met een burnout of WW- ,WIA- of WAO uitkering naar herstel of een nieuwe baan c .q. eigen
bedrijf. Iedere coach heeft jarenlange werkervaring in reïntegratie, burnout-begeleiding en
begeleiden van mensen naar een leuke baan of een eigen bedrijf. Daarbij is altijd het uitgangspunt
mensen hun eigen kracht opnieuw te laten voelen. De kracht ligt in de persoonlijke benadering:
het vermogen van de Baanfitcoach om de mens achter de vraag te zien en aan te spreken. Natuur
en groenbeleving worden toegepast in burnoutbegeleiding. Mensen met werkgerelateerde
klachten, waaronder burn-out, stress, RSI of chronische vermoeidheid worden geholpen met een
door Baanfit in 2000 ontwikkeld fysiek en mentaal herstelprogramma (lopen in de natuur,
empowerment, mentale coaching, conditietraining en ademhalings- en ontspanningsoefeningen).
Het betreft een totaalpakket voor een betere balans tussen lichaam en geest. De werkwijze van
Baanfit is gebaseerd op looptherapie: fysieke inspanning, maar dan wel in combinatie met mentale
coaching in de vrije natuur. Zowel de natuurbeleving als de insteek vanuit de sportwereld zorgen
voor de juiste balans tussen lichaam en geest. Looptherapie is een uitstekende manier om beter
contact met lichaam en gevoelsleven te krijgen en daarmee het gevoel van eigenwaarde te
vergroten. Het doorbreekt een dwangmatige gedachtestroom (piekeren) en stimuleert het
probleemoplossend denken. Een probleem wordt als het ware meer op afstand gezet, waardoor je
op een andere wijze kan gaan denken.
Meerwaarde natuur bij bewegen



Geeft rust omdat er geen geluid is (alleen de vogels , de wind tussen de bomen).
Goede afleiding omdat je van alles ziet (in het voorjaar opent de natuur zich, veel bomen in



de knop).
Je maakt de jaargetijden bewuster mee (seizoenen in de natuur manifesteren zich duidelijk),



je leeft meer in het nu.
O ndergrond waar je op loopt is steeds anders (maakt het bewegen ook leuker).



De mensen die je ontmoet zijn veel aardiger en begroeten je nog gewoon (men is even uit de
'ratrace').



Als je stopt tijdens het bewegen, kan je genieten van de stilte die zijn weerslag heeft op het
ordenen van je gedachten (van chaos naar rust).



De zuurstofopname (gezonde lucht) in de vrije natuur bevordert het lopen (geen uitlaatgassen
e.d.).



De afwisseling maakt het lopen leuker; je loopt verschillende routes en ontdekt steeds weer
nieuwe paden (als metafoor in je eigen leven: nieuwe mogelijkheden na burnout, ontslag of



een verbroken relatie).
De natuur gebruik je als metafoor tijdens het lopen (als je op een driepunt komt, welke route



loop je dan?).
Alleen al bij het zien van al die mooie dingen in de natuur word je vrolijker van (vogels,
herten, wisenten, schotse hooglanders , eekhoorns , spechten, buizerds, zwanen, nijlgansen)
en nodigt uit om anders tegen het leven aan te kijken.



Je kan in de natuur je eigen tempo lopen (op straat wordt je meer aangejaagd); als je stopt is
het lekker rustig en kan je je warmingup doen, zonder afgeleid te worden.

Locaties: Duinen bij Haarlem, Amsterdamse bos , Mijendel, Wassenaar, s ’-Graveland bij NM,
IJmuiden bij het zwembad.
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Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
In combinatie met e persoonlijke coaching werkt het Baanfit-programma bij uitstek bij mensen
met werkgerelateerde klachten, waaronder burnout, werkstress, depressie, hyperventilatie en
angst- en paniekaanvallen, RSI of hronische vermoeidheid. O ok hoogsensitieve personen kunnen
worden geholpen.
 Baanfit bestaat negen jaar en heeft ongeveer 2.500 cliënten geholpen.


Er zijn trainers beschikbaar om pieken in de vraag op te vangen.

Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
De missie van baanfit is: mensen met bovengenoemde klachten weer gezond, gelukkig en fit
krijgen.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
 De RUG heeft Baanfit in het verleden benaderd voor onderzoek betreffende het effect van


natuur bij reïntegratie.
Input van Baanfit (destijds Bofit) is gebruikt voor de publicatie “Van buiten wordt je beter”.

Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd



Fysiek omt men beter in zijn eigen vel te zitten (de conditie verbetert).
Mentaal groeit men door het verkrijgen van nieuwe inzichten (kansen zien in plaats van



'beren').
Emotioneel wordt men rustiger.

Organisat ie en financiering
Het Baanfitteam bestaat uit:
 Ramon van Bergem (1961): O prichter/beroepscoach NO BCO .



Daphne van Goolen (1970): Loopbaancoach NO LOC. Tevens life- en mental coach.
Saskia Veluwenkamp (1973): Trainer/loopcoach EFAA.

UWV of werkgevers betalen voor de cliënten.
Kansen
 Bedrijven nemen deze vorm van reïntegratie steeds serieuzer.



Dat wat nog niet begeleid gebeurd, gaan begeleiden.
O pschalen.

Belemmeringen



Perceptie gevaren in- en van de natuur.
(Te) populaire publicaties.



Misbruik van het concept/gebrekkige uitvoering.

Succesf act oren
 Afwisseling van- en binnen de lokatie.



Veiligheid door begeleiding ten aanzien van verdwalen en lastig worden gevallen.
Gebruik van een natuurlijke omgeving.



Door het maken van afspraken is het voor velen een “stok achter de deur”. Men gaat ook als
het regent.
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Cont actinf ormat ie
Ramon van Bergem
Tetterodeweg 27
2051 EG Haarlem
023-5443559
www.baanfit.nl

2.4

C hopwell Woods gezondheidsproject

Beschrijving
Het doel van dit project was het verbeteren van de gezondheid en welzijn van lokale
gemeenschappen rondom het Chopwell bos (Chopwell Wood) in Noordoost-England en het bouwen
van een ‘evidence base’ in relatie tot beboste terreinen en gezondheid. Het project heeft vijftien
maanden gelopen vanaf mei 2004.
Het project bevatte twee elementen op aangeven van de twee GGD’en (Primary Care Trusts):
 Een verwijsschema door de huisarts waarin huisartsen uit Gateshead patiënten konden
verwijzen waarvan zij dachten dat zij voordeel zouden hebben van lichaamsbeweging in en
naar Chopwell Wood door te fietsen, wandelen, Tai Chi of het verrichten van


onderhoudswerkzaamheden. Alle activiteiten werden begeleid door getrainde leiders .
Vier scholen in Derwentside hebben elk vier bezoeken aan Chopwell Wood verricht om
activiteiten uit te voeren, te leren over gezondheid en voeding, stress reductie en aanvullende
therapie. Deze bezoeken ondersteunden de Gezonde Scholen Standaard (Healthy Schools
Standard). Dit is een overheidsinitiatief om de physieke en emotionele gezondheid van
leerlingen te bevorderen.

Het Ministerie van Gezondheid publiceerde in 2005 ‘Choosing activity’: een actieplan betreffende
beweging dat mensen aanbeveelt om ten minste dertig minuten per dag, tenminste vijf dagen in
de week matig intensief te bewegen om gezondheidsvoordeel te verkrijgen. Voor kinderen zou dit
elke dag tenminste een uur matig intensief bewegen moeten zijn. O nderzoek toont aan dat
lichaamsbeweging het aantal hartziekten doet verminderen evenals beroerte, diabetes, enkele
vormen van kanker en obesitas . Dit werk was gebaseerd op een evaluatie van het Chopwell Wood
gezondheidsproject in Noordoost-Engeland en belicht mogelijkheden voor de Forestry Commission
om samen te werken met gezondheidswerkers om mensen aan te moedigen lichamelijk actiever te
worden. De evaluatie is verricht door het ‘P rimary Care Development Centre’ van de Northumbria
Universiteit.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Lokale bevolking en schoolkinderen.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid


Mensen lichamelijk actiever krijgen.
Het verbeteren van het mentale welzijn.



Het bevorderen van een gezonde leefstijl.
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Onderzoek naar gezondheidseffect en
229 leerlingen van vier lokale basisscholen hebben deelgenomen aan het project en hebben elk
vier bezoeken afgelegd. Na het project was er een significante toename van het percentage
leerlingen die het Chopwell bos als een gezonde plek ervaarden, van 74% voor hun bezoeken naar
87% na hun bezoeken. Na het project was er een toegenomen gebruik van Chopwell bij gezinnen,
meestal omdat de kinderen hun ouders vroegen hen naar het Chopwell bos te brengen om hen te
kunnen laten zien wat zij hadden gedaan. O uders en staf waren van mening dat het project een
toegenomen bewustzijn had veroorzaakt van een gezonde leefstijl en waardering van natuur bij
jonge mensen. 21 mensen werden doorverwezen door vijf huisartsenpraktijken dicht bij het
Chopwell bos; dertien van de doorverwezen mensen kozen ervoor om deel te nemen aan
activiteiten in het Chopwell bos . Nog eens twintig mensen van huisartspraktijken verder
verwijderd van Chopwell kozen er ook voor om naar Chopwell te komen. De patiënten
ondergingen een programma van dertien weken met lichamelijke activiteiten. De belangrijkste
redenen voor verwijzingen waren hart- en vaatziektenziekten, gewicht, depressie, bloeddruk en
rugpijn. Dertig van de 35 mensen die naar Chopwell waren verwezen hebben het volledige
programma van dertien weken voltooid. Nog eens 128 mensen hebben zichzelf verwezen en
namen deel aan wandelen, fietsen en Tai Chi activiteiten. Dit nadat ze hadden gelezen over het
project. De evaluatie leverde bewijs van hoe het project verschillende leeftijdsgroepen voordeel
bood. De korte termijn voordelen waren onder andere een groter bewustzijn van
gezondheidszaken en het genieten van lichamelijke activiteit. De evaluatie van het project werd
echter niet doorgezet nadat het project was afgelopen waardoor het moeilijk is om over
langetermijn effecten te spreken.
Rapport en en publicat ies


O ’Brien, E and Snowdon, H. (2007). Health and well-being in woodlands: a case study of the
Chopwell Wood Health Project. Arboricultural Journal 30, 45-60.



O ’Brien, E . (2005). Trees and woodlands: nature’s health s ervice. 50 pp. Forest Research,
Farnham. Te downloaden van http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-5ZBBG5.



Snowdon, H . (2005). Evaluation of the Chopwell Wood Health Proj ect. 77 pp. Northumbria
University, Report for Forestry Commission England.



http://www.forestresearch.gov.uk/chopwellhealth.
Social and Economic Research G roup, Forest Research www.forestresearch.gov.uk.

Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
“Het was leuk het bos (Chopwell) te verkennen, te verdwalen en j e weg terug te vinden. Dat was
echt uitdagend.” Een leerling van een school dicht bij Chopwell Wood.
Organisat ie en financiering
Een partnerschap van de Forestry Commission, Gateshead Primary Care Trust, Derwentside
Primary Care Trust en de Friends of Chopwell Wood werd in 2004 opgezet.
Kansen
Verwijzingen door huisartsen en de Gezonde School Standaard (Healthy School Standard) zijn
nationale initiatieven en daarom zou de aanpak van Chopwell Wood ook in andere gebieden
kunnen werken als effectieve partnerschappen worden ontwikkeld.
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Voor toekomstige projecten en interventies wordt het volgende aanbevolen:
 Zorg ervoor dat het waarnemen en evalueren vanaf het begin is ingebed in de projecten en
interventies. Longitudinale evaluatie die doorloopt nadat het project is afgelopen, is cruciaal
om te begrijpen of de toename van lichamelijke beweging en wijzigingen in percepties


duurzaam zijn.
Breng partners in een vroeg stadium samen om projecten te ontwikkelen die aan de



doelstellingen van alle deelemende partijen voldoen.
Erken dat projectleiders een essentiele rol spelen zowel operationeel met deelnemers aan het
project, als strategisch met belanghebbenden betreffende publiciteit en organisatie.

Belemmeringen
Bustransport organiseren voor de schoolkinderen.





Doktoren ertoe krijgen om mensen te verwijzen naar buitenactiviteiten.
Perceptie van veiligheid en gezondheids risico’s in de natuur.

Succesf act oren
Partnerschap van de Forestry Commission met twee GGD ’en.
Cont actinf ormat ie
Forest Research Social and Economic Research Group
Liz O ’Brien
Farnham Surrey, GU10 4LH
Tel.: (44) 01420 22255, 0044 1420 22255 vanuit Nederland
Fax: 01420 23653
E-mail: liz.obrien@ forestry.gsi.gov.uk
http://www.forestresearch.gov.uk/peopleandtrees
http://www.forestresearch.gov.uk/fr/INFD-6HCDBW

2.5

Doe-tuinen

Beschrijving
Een Doe-tuin geeft de mogelijkheid om zonder al te grote tijdsinvesteringen (een doe-tuin is
slechts 25 m2 groot), op bescheiden schaal zelf te planten, groenten, vruchten en bloemen te
kweken. Een doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de praktijk kennis op te doen over natuur en
milieu. De doe-tuin is een ontmoetingsplek voor mensen met een gemeenschappelijke
belangstelling voor tuinieren en de natuur. Men deelt ervaring en kennis met elkaar. Het op
natuurlijke wijze verbouwen van eigen groenten en snijbloemen dichtbij huis geeft steeds meer
mensen voldoening. O p elke locatie beheren de tuinders gezamenlijk het tuincomplex en de
gereedschappen. Zij kiezen daar een tuincommissie voor die, in nauw overleg met de Stichting
Doe-tuinen Haarlem, de algemene zaken behartigt.
O p zes verschillende complexen in Haarlem worden de kleine moestuintjes verhuurd voor € 20,-per jaar.
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De locaties in Haarlem zijn:
 Abel Tasmankade/Kees Bunétuin (18 tuinen).



Van Dortstraat/Corn.Westendorptuin (88 tuinen).
Leidsestraat/Nassautuin (18 tuinen).



Paul Krugerkade/Nelson Mandelatuin (27 tuinen).
Schalkwijk/Poelbroektuin (134 tuinen).



Noordersportpark/Schotertuin (180 tuinen).



Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Doordat de tuintjes zo klein zijn, zijn ze uitermate geschikt voor mensen die een “normale
volkstuin” te groot vinden als ouderen, kinderen en mindervaliden.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
De Stichting Doe-tuinen Haarlem biedt de mogelijkheid om in de praktijk, dicht bij huis , kennis op
te doen over natuur en milieu, biedt “Groene trefpunten” zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten
waarmee de sociale samenhang in de wijken wordt bevorderd. De doelgroepen worden door het
op bescheiden schaal tuinieren ook tot beweging aangezet. Daarmee hebben de Doe-tuinen een
belangrijke activerings functie.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet van toepassing op de doe-tuinen, maar wellicht is het onderzoek met betrekking tot
volkstuinen relevant.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Een mevrouw van 80 jaar vertelt dat het doe-tuintje door het kleine oppervlak en de lage prijs,
tuinieren, wat ze altijd al graag wilde, mogelijk maakt.
Organisat ie en financiering
De stichting overkoepelt zes zelfstandige tuincomplexen en kent een algemeen reglement voor het
gebruik van alle doe-tuinen. Ieder tuincomplex kiest een eigen tuincommissie en kent een op het
algemeen reglement afgestemd eigen reglement. Het stichtingsbestuur is voor alle complexen de
rechtspersoon en heeft daartoe een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het
bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van vier personen die niet gebonden zijn
aan een bepaalde tuin en een algemeen bestuur waarin iedere tuin met 1 zetel vertegenwoordigd
is . De gemeente Haarlem heeft de zes locaties voor de doe-tuinen ter beschikking gesteld. In
2005 heeft de gemeente echter, in het kader van bezuinigingen en privatisering van het stedelijk
beheer, besloten om de Doe-tuinen af te stoten. De tuinders werd gevraagd zelf een stichting op
te richten die de taken van de gemeente kon overnemen. Dat is gedaan en op 9 september 2005
is de stichting Doe-tuinen opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
Kansen
Tijdens de begrotingsbehandeling van november 2007 heeft de Haarlemse gemeenteraad een
motie aangenomen waarin het college van B&W wordt gevraagd om, in samenwerking met de
stichting, een lokatie te zoeken voor uitbreiding van Doe-tuinen in Haarlem. Als experiment is de
wens om op deze nieuwe lokatie ook O uder & Kind tuinen gaan uitgeven. De bedoeling van deze
nieuwe soort Doe-tuinen is dat (groot)ouders en (klein)kinderen samen een tuintje kunnen gaan
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houden. Er wordt momenteel gekeken naar de haalbaarheid van een nieuw complex Doe-tuinen in
het Westelijk Tuinbouwgebied. Er wordt gedacht aan ongeveer 80 nieuwe Doe-tuinen, waarvan
dan 40 worden bestemd voor O uder & Kind tuin. O ok deze tuintjes worden weer ongeveer 5 x 5
meter en voor € 20,-- per jaar in bruikleen gegeven.
Belemmeringen
De grond is in eigendom van de gemeente Haarlem en wordt niet in bruikleen gegeven.
Succesf act oren
Door de geringe grootte is het voor de doelgroepen ook haalbaar een tuintje te hebben. Het
sociaal contact is gegarandeerd door de nabijheid van de andere tuinen. De zes locaties hebben
een goede spreiding door de stad en zijn daardoor voor iedereen te bereiken. Elk jaar wordt een
rondrit per fiets langs alle doe-tuinen georganiseerd voor bekendheid en draagvlak.
Cont actinf ormat ie
Reinoud Ruijterman
Dolfijnstraat 26
2024 VV Haarlem
Tel.: 023 5273246 of 06 40650800
E-mail: doetuinen@upcmail.nl
www.doetuinenhaarlem.web-log.nl

2.6

Gezondheidspark Hengelo

Beschrijving
Aan de westrand van Hengelo ligt tussen de bestaande stad en de A35 de locatie voor het
Gezondheidspark, een gebied van 35 ha waar verschillende gezondheidszorggerelateerde
bedrijven en instellingen die gezamenlijk hun producten, diensten en faciliteiten zullen aanbieden
binnen een parkachtige setting. Het stedenbouwkundig plan voegt nieuwe landschappelijke en
stedenbouwkundige kwaliteiten toe aan het oorspronkelijke en thans aanwezige landschap. De
aanwezige historische gelaagdheid van middeleeuwse routes, oude beeklopen, essen (lichte
verhogingen in het landschap ter plaatse van oude nederzettingen) en eikenlanen vormen de
basis . Een oorspronkelijke beekloop is omgevormd tot een brede waterpartij. Naast de functie
voor waterberging voegt het water een stedenbouwkundige kwaliteit toe aan het gebied.
Het gezondheidspark krijgt zijn identiteit mede door het t herapielandschap. Alle buitenactiviteiten van de zorgaanbieders zullen waar mogelijk aansluiten op de openbare ruimte. Deze
buitenactiviteiten samen vormen de drager voor therapeutische routes door het gebied. Het
parkachtig karakter is een kwaliteit in de beleving en het gebruik. Betrokkenheid en
verbondenheid van patiënten, bewoners, werknemers en bezoekers met het park dragen bij aan
het genezingsproces , de verzorging en aan de duurzaamheid van de kwaliteit van het park. Het
park herbergt een synergie van functies, variërend van een manege tot een tuin voor mensen met
Alzheimer en van een zorgboerderij tot een kijktuin of een plek voor opa om ook vanuit een
rolstoel te kunnen vissen. Het Gezondheidspark wordt daarmee een samenhangend geheel met
een brede maatschappelijke context en met een helende werking, waar ook oudere mensen zo
lang mogelijk datgene kunnen blijven doen wat ze graag zouden willen. Dit hele systeem werkt op
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alle niveaus door: van jong tot oud en van verzorgen en genezen tot preventie. Het
Gezondheidspark, ofwel het ‘therapeutisch landschap’ is een verzamelbegrip voor een ensemble
van het landschap, de routes , de tuinen en de zorgboerderijen. Het park biedt huisvesting aan
verschillende zorginstellingen, zoals medische sportscholen en commerciële klinieken. Het wordt
ontwikkeld in een gebied waar in de afgelopen twintig jaar al een aantal gezondheidsinstellingen is
gevestigd, waaronder het streekziekenhuis , het Rode Kruis en de Arbodienst. Een therapeutische
route vormt het verbindende element in dit gebied, gebruikmakend van de bestaande
natuurhistorische waarden. Het park staat niet geïsoleerd, maar is in de omgeving verankerd.
Recentelijk is de t herapeut ische route ontworpen binnen het Gezondheidspark te Hengelo, in
een nauw samenwerkingsverband tussen de Gemeente Hengelo, het Streekziekenhuis MiddenTwente en een aantal zorgaanbieders , waaronder Trivium. De naam ‘therapeutische route’ is wat
zwaar aangezet, want iedereen kan er gebruik van maken. Hij heeft bovendien praktische waarde
en vormt een belangrijke toegangs weg naar het station. De route bestaat uit een kleine cirkel over
de terp naar verzorgingstehuis Trivium en lussen naar het oosten en westen. Er bestaan een
stedelijke en een landelijke pool. De route, die een totale lengte heeft van twee kilometer, is goed
herkenbaar door eenduidig materiaalgebruik, verlichting en bebording. Hij volgt zijn eigen logica,
ligt vrij van de autowegen en verbindt waar mogelijk op een speelse manier de therapeutische
tuinen, erven, pleinen en boerderijen. Het pad heeft een communicatieve functie en maakt het
park transparant. Waar mogelijk worden lussen over het terrein van de instellingen gelegd. Het
pad gaat langs het water, leidt de wandelaar langs rust- en kijkplekken en exposities in de
buitenruimte, een boerderij met horecafunctie; er valt wat te beleven.
Het is de bedoeling langs de route een aantal t herapeut ische t uinen te ontwikkelen. Een
therapietuin kent diverse doelen die concreet invulling kunnen krijgen, afhankelijk van de aard van
de doelgroepen. Algemeen geldt dat het actief beleven van de structuur en de orde, zoals die
bestaat in de beplanting, rust genereert. Een kind met ADHD bijvoorbeeld, dat onvoldoende rust
heeft ervaren, kan weer het gevoel krijgen van controle over zichzelf, juist door het beleven van
die structuur en orde. O ok kan een therapietuin dienst doen als een veilige plek, waar iemand
zichzelf kan zijn. Je kunt hiervoor een bezinningshoek creëren, in een wat afgelegen gedeelte. Een
activiteitenzone biedt ruimte aan tal van aangepaste tuinactiviteiten. Zo biedt een gedeelte met
terrasstructuur op rolstoelhoogte rolstoelgebruikers de mogelijkheid te tuinieren. Dit hoeft niet
alleen een oefentherapie te zijn voor de fijne en grove motoriek, maar werkt bovendien
therapeutisch door om te gaan met levend materiaal, dat zowel een kiem- als een stervensproces
kent. Dit helpt mensen bijvoorbeeld om ‘los te leren laten’. Tuinieren kan ook herinneringen
ophalen en verloren vermogens opwekken. Daarnaast kunnen er delen worden ingericht voor het
voeren van een gesprek, waaronder ook groepsgesprekken. O ok een speelhoek voor kinderen van
patiënten, begeleiders of bezoekers , kan een onderdeel vormen van de therapietuin. De
verschillende mogelijkheden zijn gekoppeld aan de diverse therapeutische behandelingen, van
ergotherapie en psychotherapie tot sociaal-emotionele ondersteuning. Het buiten vertoeven, de
omgang met de natuur, het zien en aanraken van planten en dieren heeft een groot effect op het
psychosomatisch welbevinden. Er is voor elke handicap een specifieke inrichting te bedenken, van
trimparcours tot rondgaande paden voor alzheimerpatiënten. Tuinen worden op een actieve en
passieve wijze gebruikt. Ze kunnen dienen voor eten, gezelligheid en ook voor meditatief verblijf.
De therapeutische tuinen horen bij de instelling die ze bezit en beheert. Het personeel gebruikt ze
direct voor de zorg aan de patiënt en het ‘fleurt’ hun werk letterlijk op. Therapeutische tuinen
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kunnen een onmisbaar onderdeel worden van de wereld van de patiënt die langere tijd nodig heeft
om te herstellen. O ok bij senioren dragen ze in hoge mate bij aan de algehele kwaliteit van het
leven, mensen worden ook ouder en dat met een verminderde zorgvraag. Bijna voor elke vorm
van revalidatie kan een therapeutische tuin van nut zijn:





Motorische revalidatie.
Zintuiglijke prikkeling (wind, zon, geur), ook voor blinden.
Spraak- en taalrevalidatie bij activiteiten in de tuin.
O ndersteuning bij psychische stoornissen.

Tal van hulpmiddelen als een grindbed met stapstenen, wegen en paden met verschillende
hellingspercentages kunnen de motorische revalidatie ondersteunen. Een zintuigelijke prikkeling
komt onder andere tot stand in de kleuren– en geurenhoek, maar ook tijdens het tuinieren zelf,
tijdens het contact met de aarde, de zaden en de planten. Gesprekshoeken, met prieeltjes en
allerhande zitbanken bieden ruimte aan groepsgesprekken of juist een veilig en besloten gesprek
met een vertrouwenspersoon. Voor diverse psychische stoornissen heeft een groene omgeving op
veel fronten een positieve, therapeutische werking.
O ok in het Gezondheidspark Hengelo wordt een verbinding tussen groenbeleving en de zorg
voor en contact met dieren nagestreefd. O ok dieren hebben, net als groen, een positieve
invloed op het welbevinden van de mens. Een zorgboerderij, maar ook de verderop gelegen
manege, kan verder geïntegreerd worden in het concept. In die boerderijen staat het zorgconcept
centraal. De werkzaamheden zijn voor lichtgehandicapte mensen een invulling van hun leven. Er
staan in het Gezondheidspark drie boerderijtjes die men in dat concept kan opnemen. Ze zijn te
klein voor verblijf, maar wel geschikt als activiteitenruimte.
St and van zaken medio 2009
O p dit moment is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Een creatief proces waarbij vorm, visie
en bestaande landschappelijke waarden zijn samengebracht in een zuiver stedenbouwkundig
ontwerp. Het bestemmingsplan is in procedure. De rotonde op de Deldenerweg is aangelegd en er
zal worden begonnen aan de aanleg van de civiele infrastructuren en de wegen. Daarna volgt de
aanleg van de gebouwen van Jeugdzorg Jarabee en DeEick, orthopedagogie. De Cooperatieve
Vereniging van Eigenaren is in oprichting.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Het landschap is dienstbaar aan allen die in het toekomstige gezondheidspark verblijven en wonen
en aan de mensen uit de buurt. Het park wordt 35 Ha groot (exclusief Streekziekenhuis Twente).
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Bij mensen met stoornissen en handicaps worden door middel van tuintherapie gewenste
veranderingen, ontwikkelingen en acceptatieprocessen gestimuleerd.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Nog niet van toepassing.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Nog niet van toepassing.
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Organisat ie en financiering
Het betreft een samenwerkingsverband tussen het gezondheidspark, de gemeente Hengelo, het
Streekziekenhuis Midden-Twente en een aantal zorgaanbieders , waaronder Trivium. Hengelo gaat
de therapeutische route als innovatief object voor subsidie indienen bij de Europese Unie. Het valt
nader te bezien welke eigendoms- en beheersstatus de therapeutische route verkrijgt.
Kansen
Samenwerking en verbinding van de diverse instellingen en terreinen kan een enorm synergetisch
effect geven.
Belemmeringen
Financiering en afstemming vele partijen.
Succesf act oren/sterke punten
Met het gezondheidspark komt een ensemble tot stand van verschillende functies die elkaar
versterken en waarbij de therapeutische route een verbindend element vormt.
Cont actinf ormat ie
Op ten Noort Blijdenstein architecten, Utrecht, directeur en hoofdadviseur
Hans ter Beek
HBK@ONB.nl
landschapsarchitect
Gunter Schwandt
GST@ONB.nl
http://www.degroenestad.nl/cgi-bin/neosense.exe/therapietuin.pdf
http://www.onb.nl/docs/werkgebieden/s_gezondheidspark_hengelo/gezondheidspark_hengelo.htm

2.7

Helende tuin Martini Ziekenhuis, Groningen

Beschrijving
Het Martini Ziekenhuis is een healing environment: een omgeving waarin mensen zich prettig
voelen. Deze omgeving komt het herstel en welbevinden van mensen ten goede en vermindert
stress. Kenmerkend voor een healing environment is het gebruik van veel (dag)licht, kleur en
natuurlijke elementen. Dit geeft het ziekenhuis een warme, menselijke uitstraling. Verder heeft
het gebouw een logische indeling en is er aandacht voor cultuur, sport en zingeving. De tuin die in
het open binnengebied is aangelegd is ontworpen door Michael van Gessel, in samenwerking met
Natuurmonumenten. De tuin neemt in het healing environment-concept een bijzondere plaats in.
Kenmerken van healing environment
 Veel daglicht (30% meer daglicht dan in de reguliere ziekenhuisbouw dankzij de lange, smalle
bouwblokken) en goed gebruik van zonlicht (bijvoorbeeld: opkomende zon aan kant waar
cardiologiepatiënten liggen).


Kleurgebruik: kleurcombinaties van achtien kleuren uit het kleurenpalet dat kunstenaar Peter
Struycken speciaal voor de nieuwbouw ontworpen heeft.
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Geluidsreductie (dubbele huidgevel aan de kant van de Paterswoldseweg).
Uitzicht: ramen tot bijna aan de vloer (+ ramen die open kunnen).



O verzichtelijkheid: een logische indeling van het gebouw, goede bewegwijzering en veel
oriëntatiemogelijkheden.



O ntspanningsmogelijkheden: aandacht voor natuur, cultuur, sport en zingeving.

De natuurlijke omgeving van de healing environment bestaat uit een groen plein aan de voorkant
van het gebouw en een binnentuin. Er is veel gebruik gemaakt van gras dat in de binnentuin een
bloemenrijk grasland oplevert en bij de entree kort gemaaid, ook begaanbaar is voor rolstoelen en
rollators. Het Martini Ziekenhuis is gebouwd volgens het Martini Health Design. Martini Health
Design heeft twee pijlers:
Healing environment.

1.
2.

IFD-bouw.

Door industriële, flexibele en demontabele bouw kan het ziekenhuis in de toekomst soepel
inspelen op andere eisen die gesteld worden aan de zorg en daarmee ook aan het gebouw. Het
Ministerie van VROM heeft het ziekenhuis als demonstratieproject voor IFD-bouw aangemerkt.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Patiënten, bezoekers en staf van het ziekenhuis . Door de centrale ligging van de tuinen komen alle
gebruikers en bezoekers van het ziekenhuis ermee in aanraking.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Natuur neemt in het concept healing environment een belangrijke plaats in. Natuur is rustgevend,
zorgt bij kinderen tot een betere ontwikkeling, bevordert sociale contacten en helpt moeilijke
gesprekken te initiëren.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Zie onder andere het rapport van Agnes van den Berg: O ntwerpen met groen voor gezondheid,
http://www.agnesvandenberg.nl/publicaties .html.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De tuinen zijn zeer recent aangelegd.
Organisat ie en financiering
Voor de aanleg en het beheer van de tuin in het open binnengebied heeft het Martini Ziekenhuis
nauw samengewerkt met Natuurmonumenten. Het Martini Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in
Nederland dat samenwerkt met Natuurmonumenten. Het ontwerp is bewust onderhoudsarm
gemaakt. Het gras buiten heeft bestrating uitgespaard en binnen wordt het slechts één keer per
jaar gemaaid en afgevoerd om een bloemrijk grasland te krijgen. O ntwerp en onderhoud passen
binnen het normale budget van het ziekenhuis voor de omgeving.
Kansen
De tuinen zijn medio 2009 opgeleverd. Men streeft naar handhaving van de status quo.
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Belemmeringen
Niet van toepassing.
Succesf act oren
O ntwerp en onderhoud van de tuinen passen binnen het normale budget van het ziekenhuis voor
de omgeving. Het betreft een simpel concept zonder vermenging met andere functies als spelen.
Er zijn geen aparte banken of paden aangelegd. Het groen vormt eilanden in een meanderende
verharde bestrating van asfalt dat ook onderhoudsarm is.
Cont actinf ormat ie
Ontwerp
Michael van Gessel
Tel.: 06 53811888
E-mail: Michael@vanGessel.com
Martini ziekenhuis
Bob van Moorsel
E-mail: b.moorsel@nzh.nl
http://www.martiniziekenhuis.nl/default.c fm?sid=196

2.8

Mendeltuin

Beschrijving
O p het schoolterrein van het Mendelcollege zijn op diverse plaatsen tuinen en vijvers aangelegd.
Er is ook een binnentuin voor groep één en twee, een dijkje met natuursloot, een vlechtheg, een
stukje bos, een educatieve tuin met planten gerelateerd aan de vakken biologie, godsdienst,
geschiedenis en klassieke talen. Vroeger was de Mendeltuin een officiële heemtuin. O p het Mendel
zijn een VMBO -T, een HAVO en een VWO . O ok is er tweetalig onderwijs . De tuin is in 1974
ontworpen door de handvaardigheidsleraar Ton Engelman, die sinds kort ook weer actief is in de
tuin. Van de tuin wordt gebruik gemaakt door onder andere de vakken Biologie, Wiskunde,
Natuurkunde en de beeldende vakken.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
O ngeveer 1 .700 leerlingen van 12 t/m 18. Tevens de leerkrachten.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Gezond buiten zijn en leren ontdekken.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet van toepassing.
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Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Sommige kinderen gaan een rustig plekje zoeken, andere vinden de lesactiviteiten en het werk
leuk. Vooral de dieren krijgen veel aandacht. Kikkers of eenden in de vijvers , vogels en soms loopt
er nog een vos de eerste dag na de vakantie rond. Fred Tjon Affo verzorgt de nestkasten en
inventarisatie van vogels .
Organisat ie en financiering
Er is een tuincommissie van twee biologiedocenten. De hoofdconciërge en een betaalde tuinman
hebben ook een taak bij de verzorging van de tuin. Bij toerbeurt houden leerlingen en conciërges
de tuin vrij van zwerfafval. Verder wordt gebruik gemaakt van leerlingen en leerkrachten op
vrijwillige basis (maar dit tegenwoordig in veel mindere mate). Er is geen vast budget.
Kansen



Meer gebruik van het botanische deel.
O ntwikkeling van de grasstrook aan de Reaallaan tot tuintjes (maar dat zal veel werk en
kosten opleveren en de vraag is of dat wenselijk is en binnen de plannen van de school past).

Belemmeringen



Geen vast budget.
O orspronkelijk was de tuin 1 ,52 ha groot (1520 M2). Door de bouw van een nieuwe vleugel en
parkeerterrein voor de fietsen en noodbouw is een kwart van het groene oppervlak
verdwenen.



Door het ontbreken van een amenuensis bij sommige vakken, is het moeilijk voor een leraar
om buiten overzicht te houden op de ongeveer dertig leerlingen.



Bij spannende activiteiten als bijvoorbeeld met een politiehond buiten, is er binnen in de klas
geen aandacht meer voor de les.

Succesf act oren



Gemotiveerde groep docenten die geniet en meewerkt.
Al het buiten is vanuit binnen zichtbaar voor toezicht.



Diversiteit van tuinen, vijvers, flora en fauna.
Relatief groot oppervlak (het heeft iets te betekenen).



Er worden geld en mensen voor ingezet.



Cont actinf ormat ie
Mendel college, Haarlem
Marcel Slaterus
Michiel Holleboom
Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem
Tel: 023-5258421
Fax: 023-5263767
E-mail: info@mendelcollege.nl
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2.9

Natuursprong

Beschrijving
Staatsbosbeheer wil de jeugd in staat stellen de natuur te beleven door middel van spelen en
bewegen waarbij zij meer draagvlak voor natuur beoogt. Uit de NMP-monitor blijkt dat een kwart
van de bewoners van de G31-gemeenten heeft aangegeven dat er in hun buurt geen groen
aanwezig is om in te spelen. Bij gezondheid is spelen en bewegen in de natuur uitgangspunt
waarbij het project zich richt op het bereiken van alle kinderen in (middel)-grote steden, ook die
kinderen die om sociaaleconomische redenen niet of nauwelijks buiten komen en een
bewegingsachterstand hebben. Doel van dit speel- en beweegprogramma is een actieve bijdrage
leveren aan de gezondheid van mensen door het ter beschikking stellen van
Staatsbosbeheergebieden. Daarbij is ondermeer gekozen voor aandacht voor de leefstijl van
kinderen. Tevens wil Staatsbosbeheer herkenbaar zijn als aanbieder van een groene, gezonde
ruimte voor kinderen om te bewegen en te spelen.
Locatie: Pilots hebben plaatsgevonden in het mastbos in Breda en de uiterwaarden te Nijmegen.
De Stads waard in Nijmegen is een uiterwaardengebied langs de Waal. Het strand en het water
nodigen niet alleen op zomerse dagen uit voor een bezoek, maar had ook op de kinderen die
meededen aan Natuursprong een grote aantrekkingskracht. Het gebied is vrij open, maar
vanwege de grootte, het wat glooiende landschap en de diverse bosschages niet in een keer te
overzien. Ten behoeve van de pilot was een deel van het natuurgebied afgescheiden van de rest,
zodat kinderen en dieren (er lopen Galloway runderen en Konikspaarden) niets van elkaar hoefden
te vrezen. O nder begeleiding was het mogelijk door het gebied te struinen en in bomen te
klimmen. Spelletjes werden gedaan op het gras , bij de toegang tot het gebied en op en bij het
strand.
Het Speelbos Boeverijen in Breda maakt deel uit van het Mastbos en is voorzien van een aantal
‘speelaanleidingen’, zoals een waterpomp, kabelbaan, touwbaan en mogelijkheden om hutten te
bouwen. O ok zijn er picknicktafels en banken aanwezig. De aard van het terrein brengt met zich
mee dat het minder snel in een oogopslag is te overzien. In Speelbos Boeverijen is tijdens de pilot
gebruik gemaakt van een aantal aanwezige speelaanleidingen en zijn er spelletjes gedaan op het
grasveld nabij de waterpomp.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Alle kinderen in (middel)-grote steden, ook die kinderen die om sociaaleconomische redenen niet
of nauwelijks buiten komen en een bewegingsachterstand hebben. Focus op leeftijd 4 - 12. Aan de
pilot in Nijmegen hebben, over vijf dagen verdeeld, in totaal 67 kinderen tussen zes en twaalf jaar
deelgenomen. In Breda is de pilot op vier dagen aangeboden en hebben in totaal 151 kinderen
tussen vier en twaalf jaar meegedaan. De kinderen komen uit alle inkomensgroepen. O pvallend is
dat ongeveer de helft van alle kinderen een allochtone achtergrond heeft. Veel kinderen komen uit
wijken waar groen wel in de buurt is bijvoorbeeld een stadspark, maar waar ze zelf weinig komen.
O ok sport- en spelvoorzieningen ontbreken vaak in de eigen omgeving.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Meerwaarde creëren voor de motorische ontwikkeling, speelgedrag en preventie overgewicht bij
kinderen.
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Onderzoek naar gezondheidseffect en
Uit de monitor van de Nota Ruimte (Ruimtelijk Planbureau en het Milieu en Natuur Planbureau,
2006) blijkt dat in de periode 1996-2000 in bijna tweederde van de vijftig grootste Nederlandse
gemeenten minder dan 75m2 groen aanwezig was (in een straal van 500 meter rond het huis).
Veel groen was verdwenen of naar de stadsranden verschoven. Tevens nemen de groene gebieden
rond de stedelijke gebieden (de zogenaamde rijksbufferzones) geleidelijk af, ten gunste van rood.
De verwachting is dat de druk op het stedelijk groen nog toe zal nemen, omdat de bevolking
toeneemt en het de bedoeling is dat het bestaand bebouwd gebied intensiever wordt bebouwd.
Helaas is bij gebrek aan landelijke trendcijfers onbekend of Nederlandse kinderen meer of minder
buiten zijn gaan spelen door de jaren heen, al wordt vaak beweerd dat kinderen nu minder buiten
komen dan vroeger. O p basis van het 0 tot 12-jarigen onderzoek kan er wel iets gezegd worden
over het huidige buitenspeelgedrag van kinderen. Hier is onderscheid gemaakt tussen die drie
leeftijdsgroepen - baby’s van 14 maanden, peuters van drie jaar en kinderen van vijf t/m twaalf
jaar die naar de basisschool gaan. Hierbij zijn alleen de cijfers van de vijf t/m twaalf- jarige
relevant. Zie de volgende tabel.
Uit de tabel kan worden opgemaakt dat kinderen van vijf tot en met twaalf toch aanzienlijk veel
buiten spelen. Echter, deze cijfers hebben betrekking op heel Nederland. Met name in (middel)grote steden zijn de mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen beperkt van omvang en laat
de kwaliteit van de buitenspeelruimte te wensen over. Uit onderzoek naar de invloed van natuur

op de gezondheid van kinderen blijkt er met name meerwaarde te zijn voor motorische ontwikkeling, speelgedrag en preventie overgewicht bij kinderen (Alterra, Kom je buiten spelen, 2007).
Hierin is ondermeer de volgende praktijkgerichte interventie genoemd: het ontwikkelen van speelen beweegprogramma’s voor buitenschoolse opvang en kinderen in achterstandswijken in een
groene omgeving waar kinderen (onder toezicht van volwassenen) in de natuur actief kunnen zijn.
Deze aanbeveling komt grotendeels overeen met de doelstelling van het project.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De kinderen en ouders zijn zeer enthousiast.
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Organisat ie en financiering
 Staatsbosbeheer draagt zorg voor de terreinen.



NISB heeft het beweegprogramma ontwikkeld.
Jantje Beton heeft kennis van de doelgroep en zet onder meer de Jantje Beton-dagen in.

Er zullen kosten gemaakt worden in verband met de terreinaanpassingen benodigd voor de
uitvoering van het speel- en beweegprogramma op de locaties alsmede voor de uitvoering van het
speel- en beweegprogramma. Partijen hebben zich verplicht hiervoor fondsen en subsidies te
werven in onderlinge samenwerking. Daarbij vraagt NISB subsidie aan bij het Ministerie van LNV.
De uitvoering van de projectadministratie ligt bij Staatsbosbeheer.
Kansen


O ver ‘tien’ jaar is regionaal/lokaal het aanbod ingebed en is er een structuur beschikbaar van
waaruit het “speel- en beweegprogramma in Staatsbosbeheergebieden” wordt aangeboden.



O ver ‘tien’ jaar is er per regio een pool van professionele begeleiders beschikbaar die
deskundig zijn om het speel- en beweegprogramma uit te voeren in samenwerking met de



bos wachters (of andere veldwerkers) van de beschikbaar gestelde Staatsbosbeheer gebieden.
O ver twee jaar is er een landelijk coördinatiepunt/een beheersorganisatie welke
verantwoordelijk is voor de continuïteit van het project per regio qua menskracht en afname
van het project (makelaarsfunctie): ingebed in een bestaande structuur bijvoorbeeld bij
Staatsbosbeheer en Jantje Beton voor lange termijn.

Belemmeringen
 O vervragen van de bos wachters.


Blijvende commitment van de drie partijen.
Financiering.



Commitment van lokale partijen voor een voldoende aanbod van kinderen.



Succesf act oren
 Voldoende aanbod van kinderen en participerende gemeentelijke organisaties.



Voldoende professionele begeleiding.
Duurzame financiering.

Cont actinf ormat ie
Staatsbosbeheer
Erna van der Wiel
Tel.: 06 1067 4731
E-mail: e.wiel@staatsbosbeheer.nl

2.10

NME C entrum Haarlem

Beschrijving
Scholen uit het primair onderwijs, andere instellingen en particulieren kunnen hier terecht voor
diverse activiteiten en ondersteuning op het gebied van natuur- en milieueducatie. Het natuur-en
milieucentrum is gevestigd in de Haarlemse Stadskweektuin. Het beheert daar het parkgedeelte,
met haar oude historie en twee (sub)tropische kassen. De tuin wordt gebruikt voor diverse
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educatieve activiteiten. O p het grote voorterrein vindt jaarlijks een groot evenement plaats dat in
het teken staat van het natuur- en milieuvriendelijk tuinieren, in de ‘sortimentstuin’ kan men
haast maandelijks deelnemen aan een excursie (wisselende thema’s ), er is een natuurpad voor de
kleintjes (kabouterpad), een kleine beestjestuin en een bijenstal waar schoolgroepen worden
ontvangen en er is een dierenweide met enkele boerderijdieren en voliéres. O ok de kassen worden
gebruikt voor educatieve activiteiten, zoals lesprojecten waarbij vooral de exotische nutgewassen
centraal staan en workshops .
Het Natuur- en Milieucentrum beschikt over een grote hoeveelheid leskisten die door het
basisonderwijs geleend kunnen worden. Verder kunnen de scholen bij het centrum terecht voor
lesprojecten, advies en lesondersteunende documentatie. O p drie schooltuincomplexen ontvangt
het centrum jaarlijks circa 800 leerlingen uit de groepen zes en zeven van het basisonderwijs .
O nder begeleiding van het centrum tuiniert elk kind een seizoen lang op zijn of haar eigen tuintje.
Diverse Haarlemse scholen tuinieren in de tuin naast de school en worden daarbij door het
centrum ondersteund. In haar expositieruimte organiseert het natuur- en milieucentrum met
regelmaat tentoonstellingen of projecten met natuur- en milieuthema’s voor met name het
basisonderwijs . Verder beheert het centrum twee kinderboerderijen, de Schoterhoeve
(www.schoterhoeve.nl) en de Houthoeve (www.houthoeve.nl). Daar worden vele educatieve
activiteiten voor de basisscholen of individuele bezoekers georganiseerd en het is voor
schoolgroepen mogelijk bepaalde boerderijdieren ter verzorging in de klas te krijgen, waaraan een
lesproject is gekoppeld. Vrijwel het volledige aanbod staat op de website www.nmewijzer.nl.
Locatie: centraal in de stad.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Allen, maar voornamelijk basisschool kinderen. Jaarlijks trekt de tuin enkele 10.000’en bezoekers
(toevallige bezoekers en deelnemers activiteiten). Vrijwel alle 70 Haarlemse basisscholen maken
gebruik van het educatieve aanbod.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
“Het goed leren omgaan met de leefomgeving draagt bij aan de gezondheid.”
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet van toepassing.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Het Centrum wordt intensief gebruikt omdat het schoon, veilig, groen en zeer divers is en centraal
in de stad ligt.
Organisat ie en financiering
Het Haarlemse Natuur-en Milieucentrum (NMC) Ter Kleef maakt deel uit van de gemeentelijke
Hoofdafdeling Wijkzaken. Financiering van het NME is de verantwoordelijkheid van de gemeente
Haarlem.
Kansen



Meer scholen op bezoek.
Aanbod aanpassen aan de huidige tijd met klimaat, milieu- en duurzaamheid thema’s .
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Belemmeringen
 Geringe personeelsbezetting.


Sterk gebaseerd op de inzet van vrijwilligers .

Succesf act oren
Zeer groot en divers aanbod van natuurelementen en programma’s op een relatief klein




oppervlak.
Goede bereikbaarheid voor stadsbewoners.



Schoon, heel, veilig en groen.

Cont actinf ormat ie
Kleverlaan 9
2023 JC Haarlem
Tel.: 023- 5114640
Fax: 023-5115059

2.11

Parklife

Beschrijving
Parklife was onderdeel van het Active England programma. Parklife streefde naar het verbeteren
van de gezondheid van mensen in en rond het ‘G reenwood Community Forest’ gebied. De
projectleider werkte samen met zes lokale autoriteiten en met de ‘Forestry Commission’.
Park- , sport- en gezondheidsmedewerkers hebben met vrijwilligers samengewerkt om 52
innovatieve evenementen op te leveren die mensen aanmoedigden hun lokale park te gebruiken
en zodoende lichamelijk actiever te worden. De 52 evennementen waren divers en innovatief om
diverse nieuwe en aangename vormen van activiteit in het park te introduceren. Dit waren
“Nordic” walking, bmx en mountain biking, “street”dancing, werken aan een betere omgeving en
milieu, Tai Chi en nog veel meer.
Het project vond plaats op zeven lokaties in- of dichtbij het ‘Community Forest’:





Kings Mill Reservoir.
Bull Farm Park, Mansfield.
Bramcote Hills O pen Space.
Bestwood Country Park.



Sherwood Pines Country Park.
Sherwood Forest Country Park.



Vicar Water Country Park.



Aantrekkelijke evenementen werden georganiseerd om mensen aan te moedigen deel te nemen
aan de lichamelijke activiteiten, waaronder cricket en evenementen die bestaande faciliteiten van
het park gebruikten zoals trimroutes en navigatielessen. Het werd scholen mogelijk gemaakt deel
te nemen en een schooltransportfonds maakte het mogelijk dat enkele scholen binnen Greenwood
gratis transport hadden om de lokaties te bezoeken.
Een nieuwe set van niet- begeleide gezondheidswandelingen was beschikbaar voor iedereen die
een wandeling wilde maken in de parken en natuurlijke terreinen van Greenwood, Sherwood and
verder weg. De gezondheids wandelingen zijn ontwikkeld door de ‘Walking for Health’ groepen in
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Ashfield, Mansfield en Newark & Sherwood. Sue Garratty, Coordinator van ‘Walk O n to Better
Health’ in Ashfield, vertelde: “De routekaarten bevallen goed omdat ze sterk zijn en j e kan er een
uit halen als j e gaat wandelen. De wandelingen hebben een oplopende moeilij kheidsgraad en er
zijn zowel korte wandelingen op vlak terrein als langere wandelingen. Elke route heeft een
speciaal deel waar j e kan versnellen om j e hartslag omhoog te krij gen.” De routekaarten laten
zien waar poorten, hekken en obstakels zijn evenals de ondergrond en hellingsgraad van de
wandeling. Zodoende kan iedereen de voor hem of haar geschikte wandeling kiezen.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
2.819 mensen van allerlei leeftijden namen deel aan de evenementen, waaronder 850 leerlingen
van de 25% meest achtergestelde scholen uit Greenwood and Nottingham. 92 Vrijwilligers hielpen
bij de organisatie en uitvoering van de evenementen en achttien mensen haalden een kwalificatie
door het ontwikkelen van specifieke vaardigheden.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het belangrijkste doel van Active Engeland was deelname aan sport en lichamelijke beweging te
bevorderen van alle bevolkingsgroepen en vooral van de ondervertegenwoordigde groepen.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Er was een significante verbetering van zelfgerapporteerde fitheid van bezoekers aan Bestwood en
Kings Mill, met significante afname van het aantal respondenten dat zichzelf als erg onfit of onfit
beoordeelden.
Respondenten die eerder deelnamen aan 'Park Life' evenementen, benadrukten hoezeer zij de
gezondheidwandelingen waardeerden, maar waren kritisch over het gebrek aan faciliteiten in
Bestwood. Gebruikers rapporteerden duidelijke fysieke en mentale gezondheidvoordelen door de
gezondheidswandelingen. Gebruikers benadrukten het belang van groepsactiviteiten om zodoende
nieuwe mensen te ontmoeten, vriendschappen te ontwikkelen en wederzijdse steun te verlenen.
Gebrek aan zelfvertrouwen en angst voor asociaal gedrag werden door gebruikers geciteerd als de
voornaamste belemmeringen om vaker deel te nemen. Dit herbevestigt het belang van
groepsactiviteiten en ‘gefaciliteerde toegang’.
http://www.forestresearch.gov.uk/pdf/active_england_greenwood_site_report.pdf/$FILE/active_e
ngland_greenwood_site_report.pdf
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd.
‘I k voel me veel j onger geworden!’





‘Je kan ook nieuwe mensen ontmoeten.’
‘I k doe mee omdat het een verplichting betreft, waar j e heen móet.’ (Betreffende de
gezondheidswandelingen).

Organisat ie en financiering
Park Life werd financieel ondersteund door ‘Sport England’ en het ‘Big Lottery fund’ middels het
Active England Programma.
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Kansen
Nieuwe lokaties zullen ontwikkeld worden zoals Rookery Park in Ashfield en de renovatie van
Gelding Tip. Nieuwe bosachtige terreinen zullen ontwikkeld worden met behulp van de lokale
bevolking zodat de gehele omringende gemeenschap deze kan gebruiken en van genieten.
Belemmeringen
Gebrek aan faciliteiten, niet genoeg tijd, asociaal gedrag/onveilig voelen bij de gedachte aan
alleen wandelen en het weer werden als de meest belemmerende factoren gerapporteerd om de
bosachtige terreinen te bezoeken.
Succesf act oren
Een grote varieteit aan activiteiten met voldoende publiciteit.
Cont actinf ormat ie
Fores t Res earch Social and Economic Research Group
Liz O ’Brien
Farnham Surrey, GU10 4LH
Tel.: (44) 01420 22255, 0044 1420 22255 vanuit Nederland
Fax: 01420 23653
E-mail: liz.obrien@ forestry.gsi.gov.uk
Greenwood Hous e, 1-3 Diamond
Avenue, Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire NG17 7GN
Tel.: 01623 758231
Fax: 01623 751846
E-mail: greenwood@nottscc.gov.uk
www.greenwoodforest.org.uk

2.12

Postzegelparken, Amsterdam

Beschrijving
O penbare postzegelparken zijn kleine recreatieve buitenruimten. Het zijn oases in de stad. Ze
onderscheiden zich van plantsoenen en pleinen omdat ze klein zijn, maar er toch veel aandacht is
besteed aan de inrichting. Ze hebben een duidelijke identiteit: je ziet meteen waarvoor de plek is
bedoeld. Door hun ligging bieden postzegelparken een zekere geborgenheid. Ze zijn te vinden in
inhammen, hoekpunten of passages. O ok vrijliggende plekken waarbij de beschutting bestaat uit
een bomendak dienen vaak als parkje. Uitnodigende postzegelparken zijn goed toegankelijk, ze
grenzen aan een voetgangersroute en zijn autovrij. Het woord postzegelpark is een verzamelbegrip dat niet alleen slaat op parkjes. De terreintjes kunnen ook een overwegend stenige
inrichting hebben, met enkele bomen of muurbegroeiing. O ok hoeven postzegelparken niet altijd
in de buitenruimte te liggen. Publiek toegankelijke binnenruimten als atria kunnen eveneens een
oase vormen. Een extra voordeel van dit soort plekken is dat ze het hele jaar door bruikbaar zijn
zoals de eens met oleander aangeklede binnenstraat van het stadhuis . Tenslotte kunnen postzegelparken zowel op openbare als particuliere grond worden aangelegd. Zelfs gemakkelijk
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bereikbare daktuinen kunnen tot een postzegelpark worden omgevormd. Postzegelparken kunnen
dus nogal van uiterlijk verschillen: van pleintjes met bomen tot ommuurde tuinen. Een goed postzegelpark stimuleert de contacten in de buurt, meer dan een groter park of plein zou doen. Ze
hebben bij uitstek een buurtfunctie, omdat ze dichtbij zijn en klein van omvang. De kwaliteit van
de openbare ruimte is belangrijker naarmate de stad compacter en groter wordt. Mensen stellen
mooie beschutte plekken in de stad op prijs. De buurten gaan er beter uitzien en worden groener.
Met postzegelparkjes wil de gemeente de leefbaarheid verbeteren, de veiligheid vergroten en
zorgen dat inwoners zich betrokken voelen. In sommige gevallen is het tijdelijk inrichten van een
postzegelpark een mogelijkheid om een plek zo lang mogelijk voor de buurt te behouden,
bijvoorbeeld wanneer bouwwerkzaamheden lang duren of normaal gebruik niet mogelijk is . Een
plek kan dan toch nog waardevol zijn. Aandacht voor postzegelparken was er al in de jaren zestig
en zeventig van de 20e eeuw in grote steden in Amerika en Japan. Daar heerste een soort
pocketpark- beweging. In de drukke Amerikaanse en Japanse steden werd een pocketpark toen al
gezien als goed initiatief bij het gebrek aan ruimte en groen.
Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten waarop moet worden gelet bij het inrichten
van een plek.


Identiteit: Hoe eenvoudig de plek ook wordt ingericht, zij hoort een duidelijke bestemming te
krijgen. Het gaat om ‘kleurrijke’ plekken met een duidelijke identiteit, zoals een mooi parkje of
pleintje, een boekenmarkt, schaakplein of theatertje. Als een inrichting te neutraal is ontstaat
een niemandsland zonder sociale controle. Het is dan onduidelijk waarvoor de plek is bedoeld.
Dit werkt ongewenst gebruik in de hand waardoor andere bezoekers zich er niet meer veilig
voelen en de plek gaan mijden.



Toegankelij kheid: Een goede toegankelijkheid is cruciaal. Als bezoekers eerst door een
gebouw heen moeten lopen om een binnenplaats of een tuin te bereiken, ligt het
postzegelpark niet op een goede plaats. De plek moet direct aan een straat of steeg grenzen
of via poorten toegankelijk zijn zoals bij het Begijnhof. Minder toegankelijke plaatsen kunnen
wel als aanvullend worden beschouwd op de goed toegankelijke postzegelparken, zoals de
tuin achter het Theaterinstituut aan de Herengracht, waarvan buurtbewoners met een passepartout gebruik mogen maken. De tuin is zelfs voor iedereen open als het carillon van de
Westerkerk speelt.



Zintuigen: Een plek wordt aantrekkelijk gevonden als een beroep wordt gedaan op alle
zintuigen en op één daarvan in het bijzonder. Het accent kan liggen op het zicht (beeld), het
gehoor, de smaak, de reuk of het evenwichtsgevoel. Een accent op een of meer zintuigen
bepaalt in belangrijke mate de identiteit van de plek. Ligt het accent op het zicht, dan gaat het
bijvoorbeeld om postzegelparken die er mooi of grappig uit zien of een riant uitzicht hebben.
Ligt het accent op het gehoor, dan biedt de plaats rust of levende muziek. Geur en smaak
kunnen bijvoorbeeld worden aangesproken door het planten van bloemen of het aanbieden
van lekkere hapjes en drankjes. Wordt het accent gelegd op het evenwichtsgevoel, dan heeft
de plek bewegende onderdelen: een pleintje vol schommels , schommelstoelen of andere
bewegende onderdelen (verende tegels, bedriegertjes e.d.). O p alle zintuigen behoort de plek
een zekere aantrekkingskracht uit te oefenen. Welk accent voor welke plek geschikt is, hangt
af van de locatie zelf, van wat de omgeving te bieden heeft en waar de omwonenden behoefte
aan hebben.
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Inrichting afstemmen op gebruik: Als het postzegelpark grenst aan een drukke looproute, ligt
het voor de hand de plek voor intensief gebruik in te richten. Toepassing van duurzame
materialen is dan noodzakelijk. L igt de plek in een rustiger deel van de stad, dan kan het
gebruik op twee manieren worden gestimuleerd: door functies eromheen (winkels , een school,
een drukke entree) of door het geven van een specifieke bestemming aan de plek omdat er
iets te beleven moet zijn. Denk aan een rolschaatsbaan, een ijsbaan, speelplaats, terrassen,
een boekenmarkt of een verzameling beeldende kunst. De inrichting zal echter moeten
worden afgestemd op de potentiële gebruikers . Als een plek als speelplaats wordt ingericht, is
het belangrijk ook daarvoor geen neutrale inrichting te kiezen. Een duidelijke identiteit is ook
hier belangrijk.



Groen: Stedelingen stellen groen in het algemeen erg op prijs , ook als ze het postzegelpark
zelf niet gebruiken. Aanplant van bomen en muurbegroeiing liggen voor de hand, liefst met
soorten die ook in de winter groen blijven. Struiken en hagen maken een ruimte vaak kleiner,
minder overzichtelijk en lastiger in het beheer door het achterblijven van zwerfvuil. Deze
beplanting kan alleen worden toegepast als de ruimte wat groter is en het onderhoud
uitzonderlijk goed.





Voorwaarden voor functioneren: Een plek wordt goed gebruikt als er iets te beleven valt, in
actieve of passieve zin. De ruimte moet ‘kleur’ bekennen om goed te functioneren.
Postzegelparken die goed functioneren zijn geliefd.
Locatie: O m te beginnen heeft het inrichten van postzegelparken niet alleen zin in de dichtst
bebouwde delen van de stad waar de ruimte schaars is. O ok in de uitbreidingsgebieden als
IJburg, in wijken waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt, zoals in de Westelijke Tuinsteden en
Amsterdam Zuidoost, maar ook in kantoorwijken en aan de rand van de stad zijn postzegelparken wenselijk. In minder dicht bebouwde stadsdelen kan een aangeklede plek in de
behoefte aan beschutting voorzien.

Alle plekken met voldoende potentiële gebruikers binnen een straal van 400 meter komen in
principe in aanmerking. Biedt een postzegelpark speciale voorzieningen dan is de plek aantrekkelijk voor mensen uit een veel wijdere omtrek. Potentiële plekken hebben meestal al een
bepaalde kwaliteit, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van volwassen bomen. De parkjes moeten
in alle gevallen goed bereikbaar zijn, bij voorkeur zonder dat bezoekers drukke verkeerswegen
hoeven over te steken.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Iedereen profiteert van deze plekken. Niet alleen in de dicht bebouwde stad, maar overal in
Amsterdam zijn bewoners en bezoekers gebaat bij een aantrekkelijke openbare buitenruimte in de
eigen buurt. O m aangenaam en in alle rust of juist tussen veel andere mensen te zijn, te spelen of
om langs te lopen. Ze zijn vooral belangrijk voor mensen uit de buurt die geen tijd of mogelijkheid
hebben om naar groenvoorzieningen te gaan die verder weg zijn. O mdat postzegelparken bij
uitstek een buurtvoorziening zijn, zijn ze vooral belangrijk voor mensen die geen tijd of niet de
mogelijkheid hebben om de verder weg gelegen groenvoorzieningen te bezoeken. Vooral ouderen,
minder validen, kinderen en werknemers hebben daarom belang bij postzegelparken.Uitnodigende
parkjes en pleintjes in drukkere delen van de stad zijn ook voor toeristen en voor klanten van
bedrijven en winkels van belang. Ze trekken mensen aan. Dat geeft niet alleen een veiliger
gevoel, maar levert ook meer klanten voor de winkeliers. Een goed postzegelpark wordt een
trefpunt en verbetert de sfeer in de buurt. Er zullen in Amsterdam vanuit de centrale stad 25
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postzegelparken gerealiseerd worden. Daarnaast zijn diverse stadsdelen ermee bezig zodat er in
2010 in totaal zo’n veertig zullen zijn.
Doelst ellingen op gezondheidsgebied
Ruimtes voor rust, ontspanning, ontmoeten en beweging in de stad bieden, voor voornamelijk
omwonenden.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Healthy parks, healthy people: http://www.parkweb.vic.gov.au/resources/mhphp/pv1.pdf.
Het Grote Groenonderzoek:
http://www.dro.amsterdam.nl/wat_doen_wij/groen_stedelijke/het_grote
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Niet van toepassing.
Organisat ie en financiering
O m oneigenlijk gebruik te voorkomen moeten zulke postzegelparken niet alleen duurzaam worden
ingericht, maar ook goed worden onderhouden en eventueel na zonsondergang worden
afgesloten. Er zullen daarom goede afspraken moeten worden gemaakt over openingstijden,
beheer en dergelijke. Gezien de speciale eisen die aan postzegelparken worden gesteld, is het niet
vreemd dat de kosten voor inrichting en beheer gemiddeld hoger liggen dan die bij gewone
parkjes of pleintjes . Het materiaalgebruik is exclusiever en bij intensief gebruik is meer beheer en
onderhoud vereist. O ver de inrichtingskosten zijn moeilijk algemene uitspraken te doen. Die zijn
sterk afhankelijk van de omvang van de plek, het ontwerp, de mate van verharding, de
bestemming en het eventueel ‘s nachts afsluiten. Het college van B&W van Amsterdam heeft in
2008 geld voor buurtparken beschikbaar gesteld.
Kansen
Amsterdam heeft heel veel plekken die aantrekkelijke postzegelparken kunnen worden. Veel
potentiële plekken zijn nu nog niet voorzien van materiaal van een hoge kwaliteit en soms niet
goed onderhouden of ze zijn ingenomen door geparkeerde auto’s of fietsen. De meeste plekken
zijn niet of onvolledig ingericht, of niet aantrekkelijk genoeg. De gemeente Amsterdam gaat de
komende jaren de aanleg van postzegelparken stimuleren, zowel met geld als met informatie. Per
stadsdeel zijn de plekken geïnventariseerd die geschikt zijn om als postzegelpark te worden
ingericht. Het aanpassen en verbeteren van bestaande restruimten ligt voor de hand. Maar in de
gebieden waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt, is het waarschijnlijker dat geheel nieuwe
postzegelparken worden aangelegd. Tenslotte zijn er criteria opgesteld voor het financieel
stimuleren van projecten. Deze criteria zijn:





Duidelijke identiteit.
O nderdeel vormen van of grenzen aan een voetgangersnetwerk.
Een duidelijke entree bij afzijdige ligging.
Gemakkelijk toegankelijk, ook voor gehandicapten.



O verzichtelijke inrichting, zonder dode hoeken (tevens gewenst in verband met het
onderhoud).



Duurzaam en zorgvuldig materiaalgebruik.
Voldoende zitgelegenheid (keuzevrijheid).
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Aanwezigheid van groen tenzij de plek van zichzelf al letterlijk voldoende kleur heeft.
Bijzondere verlichting; ook ’s avonds moeten postzegelparken mooi zijn om naar te kijken,



ook al zijn ze dan soms afgesloten.
Afstemming op de wensen van de beoogde gebruikers .






Ze zijn door hun beperkte omvang goed te beheren.
Goed beheer en onderhoud. Alleen met regelmatig onderhoud en duidelijke beheerafspraken
kunnen postzegelparken een succes worden. Hoe mooi een plek ook is , hij wordt niet bezocht
als er geen onderhoud wordt gepleegd. Bij zeer intensief gebruikte plekken zal dit zelfs
dagelijks moeten gebeuren. Bij het beheer zullen vaak meerdere partijen een inspanning
leveren. Er zijn daarom heldere afspraken nodig over wie waarvoor verantwoordelijk is . Wil
een postzegelpark echt van de buurt zijn, dan moeten de omwonenden bij het beheer worden
betrokken, naar hun mogelijkheden en behoefte. Beheer en onderhoud kunnen echter nooit
geheel op de schouders van omwonenden worden gelegd. De basis moet worden gevormd
door professionele krachten. Alleen dit biedt een garantie voor degelijkheid, kwaliteit en
continuïteit.

Daarnaast kunnen voor het goed functioneren van postzegelparken van belang zijn:
 Aanwezigheid van water (fonteinen e.d.).



Concentratie van activiteiten.
Kunstuitingen.



Verkrijgbaarheid van eten en drinken.
Fietsenrekken en toilet in de nabijheid.



Electriciteit- en watervoorzieningen.



O ok in Amsterdam wordt de bebouwing steeds compacter. Daardoor is de aandacht voor een
groene openbare ruimte de afgelopen jaren in Amsterdam toegenomen. Er is meer kwaliteit op
een beperkt oppervlak noodzakelijk en de inrichting van parkjes en pleintjes is daarom belangrijk.
Particulieren en bedrijven, zoals winkels , hotels en banken, hebben belang bij het verbeteren van
de woon- en werkomgeving.
Belemmeringen
Bouwdruk/concurrentie om ruimte.





Financiering voor meer postzegelparken.
Afspraken ter attentie van Beheer en onderhoud.

Succesf act oren





Enthousiaste trekkers van afdeling DRO (Dienst Ruimtelijke O rdening), GRW Amsterdam.
Breed draagvlak, betrokkenheid van de bevolking, ook door verkiezing.
Nieuwe status en aandacht.
Betrokkenheid bestuur Amsterdam (Marijke Vos).

Cont actinf ormat ie
Mevrouw G . Wijten
DRO , Amsterdam
Tel.: 020 552 7959
E-mail: g.wijten@dro.amsterdam.nl
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www.amsterdam.nl/postzegelpark
http://www.dro.amsterdam.nl/wat_doen_wij/groen_stedelijke?ActItmIdt=102037

2.13

Sloterplas/Sloterpark

Beschrijving
De Sloterplas is een van de parels van de Westelijke Tuinsteden. Het aan drie stadsdelen
grenzende Sloterpark biedt voor ieder wat wils: de wandelaar, de jogger, de waterrecreant.
Recentelijk is het Sloterpark opgeknapt. De paden rondom het park en het zicht op de plas zijn
verbeterd. Voor sportievelingen is het rondje Sloterplas aangelegd, een 5 ,8 kilometer lang
sportparcours . In de zomerperiode biedt het park diverse evenementen zoals de Triatlon en de
Parkstadrun. Het Sloterpark wordt de komende jaren nog verder verbeterd. Het Sloterpark is met
een oppervlakte van 91 ha het grootste park van Amsterdam. Het gebied Sloterpark bestaat uit de
plas, het omringende stadspark, het Sportpark O okmeer en het zuidelijke deel van de O sdorper
Binnenpolder. Het gaat al met al om een enorm gebied: in totaal 378 ha groot. Het Ruimtelijk
Toetsingskader Sloterpark gaat in hoofdzaak over water, routes , groen en voorzieningen. Dit
toetsingskader maakt het mogelijk om: meer water aan te leggen, zodat meer plekken geschikt
zijn om te zwemmen en het park met kleine bootjes is te doorvaren; doorgaande fiets- , wandelen vaarroutes te verbeteren en nieuw aan te leggen, zoals het Geuzenveldse Pad, het Rondje
Sloterplas en een route door het Ruige Riet; de verschillende groene parkdelen een nog duidelijker
eigen karakter te geven dat zich laat typeren als stadspark, natuurpark, groene corridor, sportpark
en polder; op bepaalde plekken in het park voorzieningen te realiseren die goed passen bij het
groentype zoals speelplekken, gebouwen voor binnensporten, nutstuinen en horecagelegenheden.
Het Geuzenveldse pad is onderdeel van een doorgaande fietsroute die helemaal vanaf het centrum
van de stad doorloopt via Halfweg en Spaarnwoude tot aan de kust. Er is ook verbinding met de
Tuinen van West (het gebied ten westen van de Sloterplas waar momenteel een nieuw recreatiegebied wordt gerealiseerd) via fiets-,wandel en vaarroutes . De plas zal beter worden benut voor
waterrecreatie en activiteitenaanbod op het water. De Sloterplas is een aantrekkelijk gebied in
Amsterdam voor sport, cultuur, recreatie en stedelijke ontmoeting. Het heeft de potentie een
grotere betekenis te hebben als één van de stedelijke parkachtige recreatiegebieden binnen
Amsterdam. Er zijn trekpleisters nodig voor alle Amsterdammers, die tevens functioneren als
ontmoetingsplek en de allure van het landschapsdecor van deze binnenstedelijke plas en zijn
oevers laten beleven.
De ambitie bestaat uit de transformatie van de ‘naoorlogse nieuwbouwplas’ naar een attractieve
en goed bezochte ‘stadsplas ’, met een duidelijke betekenis voor heel Nieuw-West en de rest van
Amsterdam als aantrekkelijk uitloopgebied op recreatie- en vrijetijdsvlak. Dit alles onder de
gezamenlijke noemer ‘levendigheid aan het water’. Het betreft een uniek gebied in Amsterdam. In
het kader van de stedelijke vernieuwing maakt Nieuw- West momenteel een aanzienlijke transformatie door. Zowel qua bevolkgingssamenstelling als woning- en voorzieningenaanbod verandert
er veel. Er wordt flink geïnvesteerd in type woningen en functies die tot nu toe in Nieuw- West
werden gemist. De openbare groene ruimte wordt hierbij niet vergeten. Het is immers één van de
karakteristieke kwaliteiten van de Westelijke Tuinsteden. De Sloterplas , die in feite het centrale
recreatieve middelpunt van Nieuw West vormt, verdient in dat kader ook een kwaliteitsimpuls .
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Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Bewoners omliggend gebied en bezoekers uit de rest van Amsterdam en regio (metropolitane
ambitie).
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Doel van de verbeteringen is dat meer mensen naar het park zullen komen om van het groen en
de ruimte te genieten, te sporten, zich te ontspannen en te vermaken.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Als één van de interventies heeft KEI op initiatief van de dienst RO en Amvest het gebied rondom
de Sloterplas opgepakt als mogelijke business case. Initiatieven rond de plas zijn erg versnipperd
en er is te weinig financiële slagkracht bij de overheid om de kwaliteit van het gebied te verhogen.
De KEI-business case bood de lokale partijen een nieuwe kijk op dit parkgebied door op zoek te
gaan naar de kansen. De Business case verbindt publieke en private belangen in een gebied ten
gunste van een overstijgend, gemeenschappelijk belang. Aan de deelnemers van dit spel,
bestaande uit lokale stakeholders aangevuld met ondernemende KEI-partners , werd de vraag
voorgelegd op welke manier dit grote binnenstedelijke groen- en blauwgebied aangepakt kan
worden zonder financiële inbreng van de overheid en hoe een draaiende motor kan worden
gecreëerd die niet afhankelijk is van een eenmalige omvangrijke subsidie, maar die het gebied
blijvend kan regenereren. De deelnemers van de Business case waren het met elkaar eens dat het
gebied een bovenregionale trekker nodig heeft om meer reuring aan de plas te veroorzaken. O p
dit moment hebben het water en het groen van dit binnenstedelijke park een suboptimale
kwaliteit. Daarnaast wordt het park zeer parochiaal gebruikt, door een kleine “grijze” autochtone
groep. Voorzitter Carol Hol (Concire) gaf aan dat het Sloterpark weer een merknaam moet worden
in de regio zoals het Vondelpark dat is. Door op zoek te gaan naar de onderscheidende,
aanzuigende kwaliteit van de Sloterplas en omgeving creëerden de deelnemers een aantal
concepten die de verdiencapaciteit van het gebied zouden kunnen vergroten. Zo werden
concepten als het Welnesspark G reen West, the Healthy University en Health Useum bedacht als
mogelijke waardemakers.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Een en ander is nog in ontwikkeling.
Organisat ie en financiering
Het Sloterplas overleg, van de huidige drie stadsdelen, twee woningcorporaties en de Centrale
stad (middels drie wethouders en vertegenwoordiging vanuit de Dienst Ruimtelijke O rdening
Amsterdam, de Dienst Maatschappelijke O ntwikkeling en het Project Management Bureau) dient
om de vele partijen bijeen te brengen en af te stemmen. Het Sloterplasoverleg wordt gefaciliteerd
door de ACT (ambtelijke coördinatie team). Er is twee miljoen euro beschikbaar gesteld door de
centrale stad. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst waarbij betrokken partijen geld
storten in het “Sloterplasfonds” om te investeren in concrete ‘interventies ’ die versneld en
zichtbaar een impuls geven aan de levendigheid aan de Sloterplas . LNV heeft in het kader van
groen voor de prachtwijken geld ter beschikking gesteld voor de aanleg van een natuurlijke
stadsspeeltuin. Aan de acties die indertijd zijn geformuleerd in het kader van het Masterplan
Sloterplas waren geen financiën verbonden. Door de centrale stad is toen geld beschikbaar gesteld
voor de realisatie van het rondje Sloterplas. Eén van de interventies uit het huidige
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Sloterplasfonds betreft het voltooien van dit rondje.(voorzien van
informatieborden/verlichting/oplossen knelpunten in de route).
Kansen
De drie betrokken stadsdelen gaan fuseren tot één stadsdeel, waardoor de organisatie
eenvoudiger wordt.
Verder




Inspelen op locale cultuur en behoeften.
Verbindingen leggen met het water.
Veel mensen liepen of fietsten al een ‘rondje Sloterplas ’. Deze route was echter niet zo
herkenbaar en van slechte kwaliteit. Het nieuwe Rondje Sloterplas is een aantrekkelijke route
voor wandelaars, joggers, fietsers en skaters. Het nieuwe Rondje Sloterplas is mooier,
duidelijker en veiliger.

Onderdelen



Het nieuwe Rondje bestaat in het kort uit de volgende onderdelen:
Eigen pad voor voetgangers en joggers.



Eigen pad voor fietsers en skaters . De middenstrook tussen fietspad en voetpad is op
transparante wijze beplant.



Tussenruimte tussen beide paden, die fraai is ingericht met seizoensgebonden bloemen en
beplanting.



Markering op de paden, zodat iedere wandelaar, jogger, fietser of skater kan bijhouden
hoeveel (kilo)meter hij of zij heeft afgelegd.



Bestrating en straatmeubilair, zoals bankjes en prullenbakken, maken het rondje herkenbaar.
Straatmeubilair en verlichting staan in de strook tussen voetpad en fietspad.





Het zicht op de plas is verbeterd.
Langs het Rondje is verlichting gekomen.



Een deel van het eiland waarop het zwembad ligt (President Allendelaan) is bij het Rondje
getrokken via twee nieuwe bruggen.



De oevers zijn beter benut (met name Sloterparkbad).
Voetpaden en rijwielpaden zijn (duidelijk) gescheiden.









Er is een onderkomen Scouting (kop Noorderhaven).
Kunstwerken.
Herstel van ecologische verbindingen langs Meer en Vaart.
Integratie loswal Lelylaan bij groenstructuur.
Veilig stellen verenigingsleven.
O ntwikkeling zwemgelegenheid.



O ntwikkeling kindvriendelijk gebied.
Centraliseren van diverse sporten op locatie van de sportvelden (huidige bebouwing is



versplinterd).
Groene corridor van park naar polders (versterken).



Beter gebruik van terrein bij zwembad; openbaar (doorgang van park naar noordoevers).
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Belemmeringen
Het betreft hieronder de belemmeringen voorafgaand aan de realisatie van bovenstaande
interventies.
 Plas en park zijn gescheiden van de wijk.





Blauwalg.
O nderhoud oevers .
Rommeligheid noordhaven.
Verkeersoverlast.



Toezicht parkeerplaatsen.
Geluidsoverlast in buurt van gebouwen (onder andere muziek uit auto’s , motorboten,



voetbal).
O penlucht kamperen vissers (zonder sanitaire voorzieningen).


















Zwerfvuil (met name na weekend).
Toegankelijkheid zwembadterrein.
O prukkende vercommercialisering.
Deels verwaarloosde infrastructuur.
Verpaupering als gevolg van overlast.
Toegankelijkheid plas.
Niet kindvriendelijk gebied.
Tegenstrijdige ideeën en plannen bij de Stadsdelen.
Vercommercialisatie leidt tot verminderde betrokkenheid.
Gebrek aan toezicht.
Het moet goed onderhouden worden om het karakter te behouden.
Boervriendelijkheid tuinen van West moet gewaarborgd blijven.
Slechte waterkwaliteit (baggeren en riolering).
Verwildering.



Voor hengelaars heeft het niet de gebruikswaarde die het zou kunnen hebben (natuur vs
hengelaars ).



Voor kanoverkeer van Sloterplas naar Ringvaart zijn nog barrières die weggenomen kunnen
worden.



Parkeren bij sportvelden te gespreid.
Geen tijdelijke voorziening voor recreanten (sanitair).





Drainage.
O nvoldoende handhaving.



Geen groene doorgang bij zwembad en meer openbaar terrein.
O verlast barbecues.



Vier routes : looproute, skeelerroute, ruiterroute en vaarroute.



Succesf act oren
Samenwerking diverse partijen.
Verder





Veel groen, water, lucht en rust (natuurbeleving).
Vrij uitzicht (ruimtelijkheid).
Afwisseling landschappelijk en watersportvoorzieningen.
Internationale allure.
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Diversiteit aan niet commerciële activiteiten.
Veelzijdige belevingswaarde.
Voldoende infrastructuur aanwezig.
Aanwezigheid georganiseerd verenigingsleven.
Landelijk open gebied dichtbij de stad.
Veenweidegebied met eeuwenoud karakter.
Natuurgebied beschermd door goede ligging tussen sportpark en recreatief park.
Verschil in toegankelijkheid van drie verschillende gebieden (natuur, park en sport).
Groot aantal activiteiten.
Gelegen in Amsterdamse hoofdgroenstructuur (beleidskader waarmee dit gebied beschermd
wordt tegen bebouwing).

Cont actinf ormat ie
DRO Amsterdam
Mevrouw N . Bosch,
Tel.: 020 5527953
E-mail: n.bosch@dro.amsterdam.nl
GGD Amsterdam
Frits van den Berg
Tel.: 020 5555469
E-mail: fvdberg@ggd.amsterdam.nl
Kei business cas e
Jeroen van der Velden, adviseur KEI
Tel.: 010 282 51 54
http://www.kei-centrum.nl/view.cfm?page_id=2643
http://www.lsg.info/sloterplas .htm
http://www.goslo.nl/

2.14

Schooltuinen Amsterdam

Beschrijving
Er zijn dertien schooltuinlocaties in Amsterdam, verspreid over zeven stadsdelen. Zie voor de
verspreiding en adressen: http://www.anmec .nl/index.php?id=121. Hier tuiniert 95% van de
leerlingen van groep 6/7 . Sommige tuinen bieden ook andere activiteiten aan, zoals een
kabouterpad voor groep 1 en 2 en een open dag of tuinieren voor wijkbewoners. Het
jaarrondprogramma is afgestemd op de kerndoelen voor het basisonderwijs en gemakkelijk in te
passen in het onderwijsprogramma. Leerlingen volgen een jaar lang lessen op de schooltuinen. De
kern van het programma is praktisch bezig zijn en zelf ervaren en ontdekken. Elke leerling zorgt
voor zijn eigen tuintje en volgt de jaarcyclus van planten en dieren. O ok doen ze onderzoekjes
naar bijvoorbeeld bodemdieren. In het programma wisselen theorie en praktijk elkaar af. Het
schooltuinboek is leidraad bij de lessen. Het programma draait om twee basisbegrippen,
milieuzorg en ecologie. Er zijn zes thema's:



mens en milieu;
bodem;
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weer;
kleine beestjes ;
zaden/ontkieming;
bouw van een plant/voortplanting.

Het Amsterdams NME Centrum ondersteunt stadsdelen, educatief medewerkers en tuinlieden bij
de organisatie en inhoud van het schooltuinwerk.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De leerlingen van groep 6 /7. 95% Van de leerlingen van groep 6/7 tuinieren op de schooltuinen.
Alleen stadsdeel Zeeburg ontbreekt. Ruim 6 .000 leerlingen volgen jaarlijks het schooltuinprogramma.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Er zijn drie nagestreefde gezondheidseffecten:


O p de voeding: bewuster en betere keuzes.
O p beweging: er wordt elke week 1 ,5 uur gewerkt op de tuin en men loopt van school naar de



tuin en terug (als < 30 minuten, anders met de bus).
O ntstressen, agressiviteit en drukte kwijtraken.



Onderzoek naar gezondheidseffect en



Een stagiare voeding en diëtiek onderzoekt in 2009 het effect op de voeding.
Wellicht is (een deel) van het volkstuinenonderzoek te vertalen naar de schooltuintjes .

Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Moeder van een van de scholieren die als begeleidster mee is: “Het is leuk dat de kinderen een
gevoel krijgen hoe groente groeit en dat ze er invloed op kunnen uitoefenen. Eva eet niet graag
courgette, behalve als het uit haar eigen tuintj e is .” Eén van de scholieren: “Het is leuk dat j e
eers t de kale grond hebt en dan komen die groene puntj es erbovenuit.”
Organisat ie en financiering
Elk stadsdeel heeft zijn eigen schooltuin of maakt gebruik van schooltuinen van naburige
stadsdelen. De schooltuinmedewerkers zijn in dienst van het stadsdeel. Het Amsterdams NME
Centrum ondersteunt het schooltuinwerk als onafhankelijke stichting.
De stadsdelen financiëren elk hun eigen tuincomple. Elk stadsdeel draagt zelf de kosten die
voortvloeien uit de aanstelling en inzet van de lesgevende(n) die verbonden is (zijn) aan hun
stadsdeel. Stadsdelen verrekenen onderling de volgende kosten:


De kapitaallasten die op de tuinen en de daarop aanwezige opstallen ten behoeve van het
schooltuinwerk rusten.



De materiële en personele, inbegrepen overhead, kosten die samen hangen met de exploitatie
van de tuinen.




De vervoerskosten die worden gemaakt door de deelnemers .
De kosten voor de inroosteringsadministratie (uitgevoerd door het Amsterdams NME



Centrum).
Kosten voor de inhoudelijke ondersteuning van het Amsterdams NME Centrum zoals
ondersteuning van educatief medewerkers en lesmateriaal.
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Kansen
 Er is momenteel veel aandacht voor groen en de stad.



Verbinding van schooltuinen met functies in de wijk.
Er is een voorstel tot tot kwaliteitsborging van het schooltuinwerk.

Belemmeringen
Door bezuinigingen bij het IVN worden dit jaar waarschijnlijk de schooltuinendag voor
kennisuitwisseling en bijscholing van de medewerkers niet gehouden.


Als schooltuinen naar de rand of buiten de stad verhuizen is het risico dat de afstand voor de
scholen te groot wordt en er ook niet meer gelopen wordt.



Vandalisme en diefstal van planten en bloemen.
In 2003 dreigde een grote bezuiniging. Door actie van ouders en scholen is dat teruggedraaid.



Voor meer informatie over de acties, zie:
http://www.podiumonline.nl/index.php?item=9122&page=15).
Succesf act oren


Amsterdam maakt geen gebruik van/is niet afhankelijk van vrijwilligers .
Er is meer lokale betrokkenheid doordat stadsdelen zelf verantwoordelijk zijn en de kosten



dragen.
Centrale ondersteuning en kennis van het NME centrum.



Cont actinf ormat ie
Margot Alting
Plantage Middenlaan 2E
1018 DD Amsterdam
Tel.: 020 622 54 04
Fax: 020 427 99 29

2.15

Sportloods

Beschrijving
Sportloods begeleidt mensen die vragen hebben en begeleiding wensen op het gebied van sport
en bewegen. Sportloods loodst mensen (terug) in bewegen. De beweeg- en sportprogramma’s
worden voornamelijk in de duinen van Zuid Kennemerland aangeboden. Bij Sportloods worden
mensen intensief begeleid, individueel en/of in een klein groepje. Iemands motieven, beginsituatie(beweegniveau) en gewenste doelen zijn het vertrekpunt voor een op maat gemaakt
bewegingsprogramma. Voordat men start met een trainingsprogramma vindt er altijd een
persoonlijk gesprek plaats. Er wordt getraind volgens afspraak. Cliënten kunnen thuis opgehaald
worden. Het trainen in de natuur, motiveert en stimuleert. De omgeving (heuvels , zand, boomstammen enz.) wordt gebruikt als trainingsmiddel. Het dagelijkse weer en de jaargetijden
stimuleren de zintuigen en zorgen voor positieve stimuli bijvoorrbeeld een zonnig ontspannen
gevoel bij een vroege lentedag, een trots en overwinnaars gevoel na een training in een herfstbui.
De ervaring is dat cliënten door de persoonlijke begeleiding, maar ook zeer zeker door het
bewegen in de natuur, trouw zijn aan de trainingen. Cliënten geven aan meer oog te hebben voor
de omgeving en de verschillende seizoenen en dit als prettig te ervaren. De trainers merken dat,
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als je buiten werkt, geen dag hetzelfde is. Men heeft hierdoor de mogelijkheid om veelzijdig en op
elk niveau trainingen aan te bieden.
Sportloods biedt onder andere:



Reconditioneringsprogramma “Meer dan fit” (curatief).
Personaltraining/lifestyle coaching (preventief).



Bewegingsagogie voor kinderen en volwassenen.
Fitheid in bedrijf.



Bewegen voor peuters en kleuters samen met een ouder “Struinen in de duinen”.



Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Iedereen met een specifieke bewegingsvraag: Van jong tot oud, gezond, ziek (geweest).
geblesseerd, fit, vermoeid, met beperkingen bijvoorbeeld fysiek, emotioneel of gedragsmatig met
vragen over gezondheid, ontwikkeling of prestatie. Enkele tientallen cliënten worden begeleid. De
beschikbare capaciteit is flexibel inzetbaar.
Voorbeelden van cliënten
 Cliënt vraagt om begeleiding bij het opnieuw gaan hardlopen na een dotterbehandeling.


Cliënt, een jonge vrouw wil zich fitter en sterker voelen na zwangerschap en bevalling. Ze
vindt het moeilijk om tijd vrij te maken en gemotiveerd te blijven en is meerdere keren bij een



sportschool gestopt met trainen.
Cliënt wil zijn hardloop mogelijkheden verbeteren, technisch beter leren lopen. Een marathon



lopen.
Cliënt met hersenaandoening door ongeval wil graag hardlopen onder begeleiding in verband



met geheugenstoornis en motorische beperking (PGB).
Cliënt wil zich fitter/gezonder voelen maar heeft weinig positieve ervaringen met bewegen en



heeft nooit aan sport gedaan. Buiten bewegen lijkt haar wel fijn.
Cliënte wil na behandeling van borstkanker reconditioneren.



Cliënt met Alzheimer wil fysiek gestimuleerd worden en thuissituatie even ontlasten. Cliënt
wordt thuis opgehaald voor een wandeltraining en het drinken van een kopje koffie (PGB).



Cliënt wil begeleid en gecoacht worden op het gebied van fitheid, belasting en belastbaarheid
in het dagelijks leven en werk (vergoeding via werkgever).

Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Van het programma Wandel- en conditietraining


O ptimaliseren van de lichamelijke fitheid en conditie.
Verminderen van kortademigheid en lichamelijke vermoeidheid.



Hervinden van plezier in sport en bewegen.



Van het programma Persoonlij ke conditietraining
 Bevorderen van gezond bewegingsgedrag.


Verantwoord sporten en bewegen door veel persoonlijke aandacht.
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Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
 “Elke week wat sterker voelen”.



“Genieten”.
“Dankzij twee maal per week wandelen in de duinen heb ik minder last van zuurstofgebrek”.



“Het programma helpt me op weg naar een nieuwe balans”.
“Het geeft me zoveel energie, goede ademhaling, het werkt verruimend en mijn conditie is al



veel beter”.
“Het trainen in de duinen geeft me een fris gevoel en vanaf elke duintop heb j e een prachtig



uitzicht”.
“Soms zie ik tegen een training op maar altijd ga ik voldaan naar huis ”.



“Buiten met mensen werken verveelt nooit en wat zijn die duinen toch prachtig”.



Organisat ie en financiering
Sportloods is een onderneming van Mirjam Barbiers: sportlerares en bewegingsagoog en Drs . Jaap
Slooten: fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. De trainingen worden gegeven door Jaap en
Mirjam. De cliënten betalen de trainingen zelf. Uitzonderingen zijn:



Soms is een werkgever bereid om geheel of gedeeltelijk de trainingen/coaching te vergoeden.
PGB.

Voor vrouwen met een laag economische status die ernstig ziek zijn geweest is een subsidieregeling mogelijk.
Kansen


Doorverwijzing vanuit medische sector van cliënten.
Er wordt in deze tijd meer uitbesteed op het gebied van beweging en gezondheid.



Meer emotionele problemen door de crisis.



Belemmeringen
PGB’s liggen onder vuur.




Makelaars PGB’s zullen verdwijnen.

Succesf act oren
Kleine en flexibele organisatie.




Persoonlijk, één op één contact met cliënten.
Mooie, afwisselende natuur dichtbij.



Medische achtergrond van begeleiders.



Cont actinf ormat ie
Mirjam Barbiers
Tel.: 06-22064923
Jaap Slooten
Tel.: 06-12750230
Bloemendaalseweg 247
2051 GC O verveen
sportloods@planet.nl
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2.16

Stille plekken, Amsterdam

Beschrijving
Stilte in de stad. Geen ander geluid dan ruisende bomen, een fontein of spelende kinderen in de
verte. Het ministerie VROM heeft aan de gemeente Amsterdam gevraagd om met onderzoek en
inventarisatie van stille plekken in de stad te beginnen. De gemeente is hiermee vanaf september
2008 aan de slag gegaan. Kun je stille plekken beschermen? Hoe dan? Wat zijn stille gebieden in
de stad? Wáár zijn ze? Wat vinden bewoners daar zelf van? Dat zijn enkele vragen die konden
worden beantwoord. De dienst O nderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam deed het
onderzoek onder Amsterdammers naar hun beleving van stilte in de stad. Verder komt er een
overzichtskaart van stille gebieden in Amsterdam. De kaart wordt medio 2009 op
http://www.atlas.amsterdam.nl/asp/get.asp?xdl=Stadsplattegrond gepubliceerd.
Locatie: Zie voor enkele locaties: http://www.amsterdam.nl/stilleplekken.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Stadsbewoners.




Aantallen en capaciteit zie de kaart.

Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Mensen hebben behoefte aan rust en groen, bij voorkeur niet te ver van huis . Dat adviseerde de
Gezondheidsraad twee jaar geleden. Het advies wijst op het belang van stille plekken voor de
gezondheid. Stille gebieden kunnen geluidshinder en andere vormen van stress compenseren. We
moeten er voor zorgen dat stille plekken blijven bestaan want anders verdwijnt het verschil tussen
drukte en stilte waardoor de ‘lawaaideken’ zich verder over Nederland uitbreidt, schreef de
Gezondheidsraad. Mensen moeten dan steeds verder weg om buiten in hun vrije tijd nog stilte te
beleven. Een Europese Richtlijn vraagt dat overheden actieplannen maken waarin staat hoe stille
gebieden beschermd worden. Buiten de stadscentra bestaan al de bekende ‘stiltegebieden’. O ok
kunnen gemeenten stille gebieden in de stad aanwijzen en beschermen. Amsterdam maakt
hiermee een begin door de mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Een onderzoek naar de
beleving van stilte in de stad is afgerond en medio 2009 is een overzichtskaart van stille gebieden
in Amsterdam beschikbaar.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
De meerderheid van de inwoners van Amsterdam kan een rustige plek vinden in hun
woonomgeving. Dat blijkt uit een onderzoek naar de beleving van stilte in de stad van de
gemeentelijke Dienst O nderzoek en Statistiek. Duizend Amsterdammers werkten mee aan dit
onderzoek. De helft van de ondervraagden vindt dat ze in een rustige buurt woont en 82% kent
een stille plek in de woonbuurt. In het centrum zijn dat wat minder, maar ook daar weet 63% een
rustige plek te noemen. Het meest genoemd werden: het Begijnhof, gevolgd door het Vondelpark,
de Sloterplas of het Sloterpark en het Westerpark.
De helft van de respondenten bezoekt de genoemde plek tenminste wekelijks . In 95% gaat het
om groene of waterrijke gebieden. O verigens weet 20% van de ondervraagden geen stille plek te
noemen. Stille plekken worden belangrijk gevonden, 75% hecht eraan. De behoefte aan stilte en
rust is vooral afhankelijk van leeftijd: jonge mensen hechten minder waarde aan stilte in de buurt
of de stad dan mensen van middelbare leeftijd en ouder. Bij jonge mensen speelt de dagelijkse
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drukte wel een rol in de waardering voor rust: jonge mensen met een druk leven vinden stilte
belangrijker dan jonge mensen met genoeg vrije tijd.
De helft van de ondervraagde Amsterdammers vindt dat ze in een rustige buurt woont. De
Europese Richtlijn O mgevingslawaai is de directe aanleiding voor het onderzoek en voor de
bijhorende actie ' Stille Plekken'. Zie ook het onderzoek van de gezondheidsraad, “Stille gebieden
en gezondheid”: http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/stille-gebieden-en-gezondheid
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
“Deze stilte (op de NDSM-werf) is er een die meer in het oog springt dan in het oor. Doordat het
één van de weinige plekken in Amsterdam is die nog niet ontwikkeld is , vind j e er een sfeer die j e
doet denken aan wat voor geluid er vroeger zou zijn.” “I k ben een druk mens en naast mijn werk
volg ik een cursus en doe ik vrijwilligerswerk. Ik heb de stilte van Huis te Vraag erg hard nodig om
alles in balans te houden. Ik ben er wekelij ks en helemaal in de herfst.”
Organisat ie en financiering
De inventarisatie is door de gemeente Amsterdam gedaan in opdracht van VROM.
Kansen
Grote populariteit in grootstedelijke omgeving.





Door gesloten bouwblokken in oude stad zijn er veel mogelijkheden voor stille plekken.
In het Amsterdamse geluidsbeleid mag er slechts aan één kant van een gebouw lawaai zijn.
Dit geldt voor bestaande en nieuwbouw.

Belemmeringen
 Bouwdruk/bouwwijze.


Meer gebruik airco’s door klimaatverandering die lawaai produceren.

Succesf act oren
Beleid.




Amsterdam als voorloper in Nederland.
Huidige cultuur van afwisseling lawaai en stilte in de stad.



Publicaties als “Stil Amsterdam” van Thom Breukel.



Cont actinf ormat ie
Frits van den Berg
GGD Amsterdam
Tel.: 020 5555469
E-mail: fvdberg@ggd.amsterdam.nl
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2.17

Werkplezier wandeling

Beschrijving
Wandeling van een hele of halve dag in de natuur waarbij op een creatieve manier, deels met
metaforen uit de natuur, naar de werksituatie wordt gekeken en aan vergroting van het werkplezier wordt gewerkt. In overleg met de organisatie wordt een programma op maat samengesteld. Locatie: Natuur: Veluwezoom, O isterwijkse Vennen en Haagse Bos.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
 O rganisaties en bedrijven.


Maximaal twaalf mensen per begeleider.

Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Fysiek in beweging is mentaal in beweging. Door de natuur wandelen ontstresst. Dat biedt de
mogelijkheid om op een andere manier bewust te worden van de werksituatie. Vergroting van het
werkplezier is het resultaat en dat leidt tot aantoonbaar minder gezondheidsklachten.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Zie State-of-the-Art van Jolanda Maas 2009 voor toegevoegde waarde van natuur bij bewegen.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Uitspraak van cliënt: “Heerlij k die stilte, ik kom helemaal tot rust.”
Organisat ie en Financiering
O rganisatie van de wandeling door Teamwandeling, een initiatief van Jettie van den Houdt en
Vivian Siebering, beide werkzaam als zelfstandig communicatietrainer/coach. De deelnemende
organisatie betaalt een vast bedrag per dag(deel).
Kansen
Nieuwe locaties, meer bekendheid, samenwerkingsverbanden.
Belemmeringen
Niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Daar valt een aangepast programma voor te
maken.
Succesf act oren
In beweging in de natuur maakt dat je op een informele manier over de werksituatie en
samenwerking kan praten. Door de langere wandeling zijn diverse ontmoetingen met diverse
doelstellingen mogelijk.
Cont actinf ormat ie
Vivian Siebering en Jettie van den Houdt
Tel.: 06 46375025
E-mail: info@visietrainingen.nl
www.teamwandeling.nl
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2.18

Phoenix Futures Conservation Therapy Programme (CTP)

Beschrijving
In dit programma werken cliënten van de ‘Phoenix Futures ’ verslavingseenheid in teams om te
helpen bij natuurbeheer. Het biedt cliënten en locale gemeenschappen concrete resultaten,
evenals voordeel voor de natuurlijke omgeving. De cliënten volbrengen taken die passen binnen
de beheersplannen van de locale partners. Doelstellingen worden overlegd met de deelnemers. Als
nodig worden begeleiders ingezet om ten aanzien van het werk te adviseren en de nodige
vaardigheden te trainen. Grote constructietaken zijn het meest populair omdat die het mogelijk
maken taken te vervullen die de partners zonder hulp niet zouden kunnnen volbrengen.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Mensen met drugs- en alcoholproblemen in de UK. CTP deelnemers leveren meer dan 14.000 uren
beheers werk in de natuur per jaar.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het doel van het programma is om cliënten zichzelf weer te laten ontdekken doordat zij tastbare
resultaten behalen met hun werk in de natuur en het werken in een therapeutisch team. Het is
een nieuwe en alternatieve behandeling ten opzichte van traditionele settings . De CTP is een
krachtig middel voor de cliënten om te herstellen door het opbouwen van zelfwaardering en
zelfvertrouwen.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Het CTP wordt onderbouwd door de onderliggende theorie van Jon Hall Msc, gepubliceerd door
English Nature (nu Natural England) als onderzoeksrapport nummer 611 in 2004. Dit rapport
ontvouwt een theoretische basis voor een natuurtherapieprogramma, met de eerste ervaringen
van deelnemers. Er is een voortdurend evaluatieprogramma om de toegevoegde waarde te
kwantificeren van deze therapie aan het therapeutische proces.
Res ultaten en conclusies
Het rapport vermeld dat het cognitieve-gedragstherapeutische model effectief is om
therapeutische programma’s van cliënten te ondersteunen en versterken. Er worden langdurige
voordelen voor het individu gerapporteerd die betrokken zijn bij de natuurlijke omgeving; de
teamgeoriënteerde activiteiten; en de tastbare resultaten van de taken in de natuur als
bijvoorbeeld het maken van een muurtje.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
“De natuur was een zucht van frisse lucht om me te herinneren wat ik ooit had en weer kan
hebben, maar dan veel beter. Het geeft me niet alleen wat ik lichamelij k nodig heb, maar het is
ook geestelij k erg therapeutisch. Het helpt mijn herstel.” “Sinds ik aan het CTP deelneem heb ik
vertrouwen opgebouwd in alle delen van mij n leven als het geloven in mijzelf, vaardigheden om in
teams te werken en de vaardigheid om me ergens aan te verbinden. I k vind het erg therapeutisch
om buiten iets positiefs te doen en te weten dat het resultaat daarvan nog j aren zichtbaar zal zijn.
Werken in de natuur heeft me enorm geholpen, het is een belangrij k deel van mijn herstel.”
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Organisat ie en financiering
Phoenix Futures is de belangrijkste zorgaanbieder aan mensen met alcohol- en drugsproblemen.
Sinds 2001 heeft Phoenix Futures het CTP samen met Natural England georganiseerd en recent
ook als partnership met de ‘National Trust’ en de ‘South Lanarkshire County Council’. English
Nature is de pleitbezorger van de overheid voor natuurbeheer. Het CTP wordt alleen door
vrijwillige donaties gefinancierd. Liefdadigheidsfondsen, legaten en andere steun, onderhouden het
programma nationaal. Locale autoriteiten waarderen het programma omdat het bijdraagt aan hun
plaatselijke doelen. Zij zijn bereid om het programma financieel te steunen als zij het belang
inzien van het natuurbeheer voor de plaatselijke gemeenschap waarbij een gebied bijvoorbeeld
toegankelijker wordt en tegelijk incidenten en misdaad verminderen in de regio.
Kansen
Twee nieuwe programma’s zijn in mei 2008 gestart. Nieuwe partnerschappen.
Belemmeringen
Niet vermeld.
Succesf act oren


De activiteit: een belangrijke therapeutische factor is uitgestelde beloning, het “eigendom”
van de activiteit en concrete, positieve resultaten.



De omgeving: de kracht van het in de natuur zijn en daar iets te maken wordt vaak
ondergewaardeerd.



Relaties (communicatie): werkelijke binding met mensen en teamwork met gelijken in echte
levens- en werksituaties.



Financiers.

Cont actinf ormat ie
Jon Hall
Tel.: 0114 2296121
E-mail: jon.hall@phoenix- futures.org.uk
www.english-nature.org.uk
http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/enjoying/health/ournaturalhealthservice/default.aspx

2.19

De bos-zorgboerderij van Merete Larsmon, Noorwegen

Beschrijving
Het bedrijf is geschikt om takken te oogsten voor kransen en ander decoratiemateriaal. Dit leidt
tot een grote variëteit van handwerkzaamheden. Met haar kennis van decoratie met natuurlijke
materialen kan mevrouw Larsmon een grote diversiteit van taken en lichamelijke activiteiten
bieden voor alle mogelijke cliënten. Het betreft een één op één benadering. De cliënten zijn van
maandag tot donderdag aanwezig van 9 .00 - 14.30. Nieuwe cliënten worden met speciale
aandacht verwelkomt, hun naam staat al op de kapstok etc . De cliënten gebruiken geen machines
behalve speciale veilige apparatuur om hout te splitsen. Eén keer per week is er muziektherapie.
Een grote wereldkaart en kranten zijn educatieve elementen. Het credo bij het werk is “Iedereen
zal er een goede dag van maken.” Cliënten worden in beweging en actief gehouden door ze
verschillende activiteiten op diverse lokaties van de boerderij te laten verrichten. Diverse dieren
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zijn aanwezig om te voeren, te aaien etc. De cliënten hebben hun eigen speciale werkkleding. Er is
een medisch assistent van de gemeente aanwezig. Er is een speciale kamer om in terug te trekken
bij conflicten.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Cliënten zijn verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt. De capaciteit is zes tot acht personen uit
de gemeente die ongeveer 3 .000 inwoners heeft.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het bieden van waardevolle activiteiten waardoor geen regressie optreedt.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Naar deze specifieke boerderij wordt geen onderzoek gedaan. Naar zorgboerderijen in het
algemeen wel.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De aanwezigheid en het werken op de boerderij creëert een relatie met- en kennis van de natuur.
De lichamelijke taken en het rondbewegen op de boerderij genereren zowel geestelijke als fysieke
voordelen. De variëteit van haalbare taken geeft voldoening, een betere lichaamsbeheersing,
moed, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
Organisat ie en financiering
De uurprijs wordt elk jaar samen met de gemeente vastgesteld. Er zijn geen vaste tarieven in
Noorwegen. De faciliteiten op de boerderij en het budget van de gemeente bepalen de prijs .
Voorbereiding en schoonmaken worden meegenomen bij de vaststelling van het tarief. De
gemeente introduceert de cliënten. De gemeente organiseert ook het transport.
Kansen
In Noorwegen worden cliënten boven de achttien niet in instellingen gehuisvest. Ze hebben een
persoonlijke assistent. De gemeenten moeten actief op zoek naar dagactiviteiten als op een
zorgboerderij.
Belemmeringen
Het vinden van gemotiveerde assistenten. Paardentherapie moest gestopt worden omdat de
gespecialiseerde fysiotherapeut niet gefinancierd kon worden.
Succesf act oren
Sterke, deskundige, gemotiveerde, flexibele en creatieve begeleiding van cliënten. De boerderij
met de verschillende gebouwen, terreinen en dieren biedt een grote variëteit van mogelijkheden
voor cliënten.
Cont actinf ormat ie
Mrs. Merete Larsmon
E-mail: merete@skogselskapet.no
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2.20

Groene dakspeeltuin basisschool

Beschrijving
Het betreft een dakspeelplein van 15 bij 35 meter met natuurlijke elementen: een regenton voor
bewatering van planten en als bron voor speelelementen als een watervalletje, bolderkarren met
planten erop zodat ze op diverse plaatsen kunnen staan afhankelijk van weer en seizoen,
zitplekken rond een boombak etc . Locatie: Basisschool Globetrotter, Rotterdam ligt in een sterk
versteende en groenarme wijk.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Basisschool, met name de groepen 1 - 4 . Tevens de NSO voor alle kinderen van de basisschool.
zes groepen van 25 leerlingen die op verschillende tijden hun speelpauze hebben.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
De docenten willen dat de kinderen ook de natuur leren ervaren.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Zie de publicaties van Agnes van den Berg, Kom je buiten spelen & Spelen in het Groen.
Verder artikelen van Kees Both, gepubliceerd in ´De wereld van het jonge kind´:





Jan 2005: Kindergarten - tuin voor kinderen.
Feb 2006: Natuureducatieve schoolterreinen in Zuid-Limburg - Leve de verscheidenheid.
April 2007 Waterbeheer en natuurbeleving op schoolterreinen: Spelen met water.
Mei 2007 Waterbeheer en natuurbeleving op schoolterreinen: Speelwater bij school.

Gezondheidseffecen door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De aanleg moet nog plaatsvinden.
Organisat ie en financiering
De deelgemeente Feijenoord gaat op basis van het plan zoeken naar de benodigde financiering
van ongeveer € 30.000,-- voor realisatie van het project.
Kansen
De kinderen krijgen een groene speelomgeving op een unieke locatie.





De speelplaats en elementen daarvan worden gekoppeld aan het lesprogramma.
De kinderen leren (de planten) te verzorgen.

Belemmeringen


Financiering.
De natuurlijke elementen zijn kwetsbaar voor weer en wind en teveel of te weinig water.



O p lange termijn zou de aandacht kunnen verslappen voor onderhoud en gebruik.



Succesf act oren
 Het hele docententeam staat erachter (breed gedragen).


Docenten zijn flexibel qua keuze en inzet van natuurlijke elementen.
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Cont actinf ormat ie
Ir. Mathieu A. Gielen
Tel.: 010 4144214
E-mail: mathieu@wolkenrijders .nl
www.wolkenrijders.nl

2.21

Paardentherapie

Beschrijving
Bij paardentherapie wordt het paard als behandelinstrument ingezet. De bewegingen van het
paard worden doelmatig ingezet. Het paard vormt de basis van ondersteuning tijdens de therapie.
O m op het dier te blijven zitten gebruikt de cliënt zijn buik- en lagere lichaamsspieren voor balans
en coördinatie. Voor een deel van de cliënten kan dit het begin zijn van (weer) rechtop kunnen
zitten en lopen. Het paard kan ook ingezet worden bij psychische en emotionele problemen.
Tenslotte wordt het paard ingezet bij “gezonde mensen” waarbij het inzicht verijkend,
ontspannend en zelfvertrouwen versterkend werkt. Er kan op het paard worden gereden met
begeleiding of men kan met het paard in contact komen door bijvoorbeeld het paard te leiden en
ernaast te lopen.
Locatie: Bij voorkeur buiten in de natuur.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De therapie kan gebruikt worden voor mensen met hersenverlamming, autisme, achterstand in
ontwikkeling, leerproblemen, herstellend van een beroerte en traumatisch hersenletsel. O ok kan
het gevoel- en zichtproblemen verbeteren. O ok bij “gezonde mensen” heeft paardrijden en het
omgaan met paarden (grondwerk) een meerwaarde ten opzichte van andere lichaamsbeweging en
sport.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Verbetering van klachten en waarden als onder doelgroepen en beschrijving genoemd.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Uit een onderzoek op een therapeutisch meis jesinternaat voor dertien- tot zeventienjarigen in
Copper Canyon (VS) blijkt dat het EQ van meisjes stijgt door paardentherapie. Studenten die
deelnamen aan het onderzoek scoorden na acht weken paardentherapie hoger op een EQ -test dan
voor de therapie. In totaal namen 38 studenten deel aan de studie, 24 van hen kregen paardentherapie. De overige studenten - de controlegroep - volgden geen therapie. De score van de
controlegroep was na acht weken gelijk aan de eerste score. De 24 studenten die deelnamen aan
de paardentherapie scoorden beter op onder meer stressbeheersing en aanpassingsvermogen. De
leiding van het onderzoek was in handen van George Davies, mentor op de school. “De resultaten
tonen aan dat studenten die paardentherapie volgen beter functioneren in het dagelij kse leven en
meer genieten”, aldus Davies. “Het programma is vooral geschikt voor studenten die minder goed
reageren op de traditionele ‘praattherapie’.” Bron: Horsetalk
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Gezondheidseffecen door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
 “Elk beetj e vooruitgang is fantastisch om als ouder mee te maken. Ik heb zijn bovenlichaam


sterker zien worden en hij is beter gaan zitten.”
“Hij houdt ervan hier te komen. Motivatie is geen enkel probleem.”



“Deze kinderen rijden op een paard, hoe cool is dat?”
“Het is heel bijzonder wat het paard bij me heeft weten los te maken, ontroering, inzicht. I k



voel me echt geraakt.”
“Ongelofelijk hoe het paard mijn gedrag spiegelt, ik heb heel prettig kunnen oefenen met mijn



eigen thema's .”
“I k heb een stukj e in mijzelf overwonnen.”






“I k voel me tevreden en relaxed, zowel gevoelsmatig als fysiek.”
“I k voelde me volledig geaccepteerd door het paard, dat raakte me diep.”

Organisat ie en financiering


Er zijn vele en verschillende bedrijven die met verschillende doelstellingen paardrijden en
grondwerk bieden als therapie, ontspanning of managementtool.



In Amerika bestaat er de “American Hippotherapy Association”, waarvan meer dan 650
fysiotherapeuten lid zijn.



Paardentherapie is arbeidsintensief met meestal een één op één begeleiding.

Kansen
Bredere acceptatie en vergoeding door zorgverzekeraars.
Belemmeringen
Veiligheid is de belangrijkste factor. Paarden moeten zorgvuldig worden uitgekozen en getraind.
Elk paard beweegt op zijn eigen manier en past wel of niet bij de therapie van een cliënt.
Succesf act oren
Het paard is een hypersensitief dier voor de lichaamstaal, bewegingen en emotie van de berijder
of begeleider. Het geeft een goede feedback, waarvan valt te leren en te verbeteren op fysiek en
psychisch niveau.
Cont actinf ormat ie
Gerda Dekker
Tel.: 024 3510520
www.dekkerconsult.nl
Meer info betreffende het Amerikaans e Hippotherapy
http://edition.cnn.com/2008/HEALTH/06/02/hm.hippotherapy/index.html
http://www.americanhippotherapyassociation.org/
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3

Beschrijving geactualiseerde 16
praktijkvoorbeelden

3.1

Natuur als hulpmiddel bij herstel van verslaving: Artalievegoedgroep, centrum Hamingen

Beschrijving
Het project bestaat ongeveer 27 jaar (2009) en is een onderdeel van een landelijke organisatie,
de Artalievegoedgroep, die werkt vanuit een antroposofische visie. Het introductiecentrum
Hamingen leeft en werkt met verslaafden om zodoende weer gezonde ritmen en gewoonten op te
bouwen. Vijf uur per dag wordt er gewerkt, vooral buiten in de tuin en in natuurgebieden van
Staatsbosbeheer. Door middel van het werk worden de cliënten gewezen op hun gedrag en
gewoonten. Met als doel inzicht in hun persoonlijkheid te krijgen en de mens achter de verslaving
te leren kennen. Er wordt hierbij vooral gestreefd naar stimulatie van het positieve. Aansluitend
aan dit traject kunnen de cliënten (na ongeveer zeven weken) doorstromen naar een
therapeutische gemeenschap om de gewoonten te doorbreken waarna er een
nazorg/deeltijdbehandeling wordt aangeboden voor een veilige terugkeer in de maatschappij.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De doelgroep zijn (ex)verslaafden en gemiddeld zijn er twaalf cliënten per sessie aanwezig.
Maximaal kunnen er per keer zestien cliënten aan het programma meedoen.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Door middel van het werk worden de cliënten gewezen op hun gedrag en gewoonten. Met als doel
inzicht in hun persoonlijkheid te krijgen en de mens achter de verslaving te leren kennen. Er wordt
hierbij vooral gestreefd naar stimulatie van het positieve.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet bekend.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De cliënten benoemen vaak verbetering van conditie, dag/nachtritmen, opmerkzaamheid voor de
omgeving wordt groter wat zich uit in reuk en het ervaren van seizoenen, het voelen van emoties
en tot slot zelfinzicht. Het levende van de natuur kan door de cliënten ervaren worden en ook de
lichamelijke arbeid wat altijd voorhanden is in de natuurgebieden en groentetuin is van groot
belang. O ok het verzorgen van dieren en planten wordt ervaren als een groot goed door de
cliënten.
Organisat ie en financiering
Stichting Arta is de initiatiefnemer. De stichting werkt samen met Staatsbosbeheer, gemeente
Staphorst en agrariërs in de buurt. De financiering is geregeld via de AWBZ.
Kansen
Bij de start was de grootste uitdaging om de omgeving ervan te overtuigen dat er geen overlast
zou zijn ten aanzien van de doelgroep. Momenteel zijn er geen grote uitdagingen. Wel zijn er
mogelijkheden om uit te breiden, wat men gaat doen naast het introductiecentrum.
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Belemmeringen
Niet genoemd.
Cont actinf ormat ie
E-mail: mknevel@artalievegoedgroep.nl
www.artalievegoedgroep.nl

3.2

Gezond werk in het groen

Beschrijving
Diverse organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Provinciale landschappen,
gemeenten, het IVN en organisaties vanuit de gezondheidszorg organiseren werk in de natuur
voor een grote diversiteit van doelgroepen. Het kan een werkdag zijn met oproep voor iedereen
om als vrijwilliger wilgen te knotten tot een therapeutisch programma voor mensen met een Burnout, waarbij werk en cliënt één op één wordt afgestemd.
De meerwaarde van Natuur
O nderzoek heeft aangetoond dat de groene omgeving en het sociale aspect van werken in het
groen, ertoe bijdragen dat mensen langer blijven deelnemen dan ze doorgaans doen aan andere,
meer individuële indoorbewegingsprogramma’s. (Zie onderzoek Green Gym’s en onderzoek A.
O osterbaan Alterra rapport 1253).
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Doelgroepen zijn zeer divers. Dat kan gewoon iedereen zijn of specifieke doelgroepen als
geinventariseerd door R. van Zon binnen Staatsbosbeheer: verstandelijk gehandicapten, autisten,
taakgestraften, gevangenen, mensen van een sociale werkplaats, alcohol- en drugsverslaafden,
enzovoort. Alleen al bij de grootste natuurterreinbeheerder Staatsbosbeheer werken jaarlijks ruim
5.000 vrijwilligers. A. O osterbaan schat het aantal mensen met gezondheidsproblemen dat werkt
in het groen bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland en de
Provinciale Landschappen gezamelijk op 1 .500 á 2.000. Daarnaast nog een aantal van circa 3.000
bij de gemeenten. Naast vrijwilligers en mensen met gezondheidsproblemen is er natuurlijk ook
een grote groep mensen beroepsmatig in het groen werkzaam waarvoor dezelfde
gezondheidseffecten kunnen gelden.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Ritme opdoen, ontspanning door fysieke inspanning, zingeving, sociale contacten opdoen en
vaardigheden trainen etc.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Bij de conclusies van Alterrarapport 1253 schrijft A . O osterbaan: “Zowel bij de terreinbeherende
als bij de gezondheidsorganisaties wordt ervan uitgegaan, dat het werken in een groene omgeving
een positieve werking heeft op bepaalde groepen. Hierbij is wel altijd maatwerk nodig.” Tevens
pleit hij voor verder verdiepend onderzoek naar de werkelijke effecten en resultaten.
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De referenties uit “Gezond werken in het groen” van Anne O osterbaan (Alterra) zijn:
 O osterbaan, A.; Blitterswijk, H. Van; Vries , S. de; 2005. Gezond werk in het groen; onderzoek
naar de inzet van cliënten uit de zorg bij het beheer van bos , natuur en landschap.
Wageningen: Alterra, 2005 (Alterra-rapport 1253) - p. 41.


O osterbaan, A.; Blitterswijk, H. van; Vries , S. de; 2006. Gezond werken in het groen. TSG:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 84 (2006)3 - katern. - ISSN 1388-7491 - p. 70 -



71.
O osterbaan A. 2006. Gezond werken in groen. Resultaten van een inventaris atie. In: “Gezond



door landbouw en groen” boek door J . Hassink.
O osterbaan A, H . van Blitterswijk en C.M. Niemeijer 2006. Onderzoek naar de inzet van
cliënten uit de zorg in het groen bij gemeenten. Wageningen: Alterra, 2006 (Alterra-rapport
1396) - p. 35 .



O osterbaan A, H . van Blitterswijk 2007. Zorgbosbouw, zorgnatuurbeheer en
zorglandschapsbeheer. G roen 63 (2007)1 . - p. 38 – 41.

Door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
In de inventarisatie van R. Van Zon bij Staatsbosbeheer worden de volgende
(gezondheids)effecten genoemd door cliënten uit de zorg en begeleiders:



















Zinvol en gezond buitenwerk.
Dagritme opdoen.
Werkritme opdoen.
Weer kunnen functioneren in de maatschappij.
O ntspanning.
O nthaasten.
Toegang tot de natuur (zouden er anders niet komen).
Contact met samenleving/andere mensen dan vanuit de zorg.
Grenzen leren kennen.
Voor zichzelf kunnen kiezen/-zorgen/zelfstandiger worden/meer zelfvertrouwen krijgen.
Sociale vaardigheden opdoen.
Fysiek op krachten komen.
Weg uit de stad.
Fysiek niet te zwaar werk of juist wel gewenst fysiek zwaar werk.
Zingeving.
Afwisseling.
Vrijheid.
Buiten minder prikkels ervaren dan binnen.



Een eigen plek hebben buiten de instelling of huis.
Cliënten functioneren beter waardoor de zorgbehoefte kan afnemen.



O uders zijn trots op hun kinderen dat ze hieraan deelnemen.



Uit de inventarisatie zijn ook een aantal randvoorwaarden gedestilleerd:
 Nabijheid activiteiten.





Rekening houden met de sterk wisselende inzetbaarheid van cliënten.
Een breed gedragen wil binnen de organisatie om met cliënten te werken.
Zinvol werk met zichtbaar resultaat.
Goede (gescheiden) begeleiding op natuurtechnisch- en zorggebied.
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Duidelijke afspraken en regels .
Cliënten met een vaste vertrouwde begeleider laten werken.

Organisat ie en financiering
O rganisatie en financiering zijn zeer divers . Vrijwilligers of hun organisatie betalen soms voor
deelname of krijgen ervoor betaald tot een loon dat overeenkomt met regulier betaald werk.
O rganisatie kan plaatsvinden vanuit de natuurorganisaties, de zorginstellingen en/of de
gemeenten.
Kansen





Voor terreinbeheerders betreft het zowel goedkope arbeid als arbeidsintensieve begeleiding.
Bij zorginstellingen ontstaat steeds meer interesse in deze werkvormen.
Veel initiatieven zijn ontstaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid.
Het gevoel "Zelf iets concreets goeds te kunnen doen” speelt een grote rol.

Bij grote organisaties is er een zeer groot en divers scala van activiteiten. Vaak zijn deze bottomup ontstaan. Hier valt veel van te leren en de meest sucesvolle voorbeelden op te schalen binnen
en buiten deze organisaties .
Belemmeringen
O nbekendheid met andermans activiteiten. (“wiel opnieuw uitvinden”).





Duurzame financiering van projecten.
Angst voor ziekten en ongevallen/aansprakelijkheid en verzekering daarvan.

Cont actinf ormat ie
R. van Zon
Tel.: 023 5492719
E-mail: rpvanzon@planet.nl
www.vanzon-advies .nl
Onderzoek
A. O osterbaan
Tel.: 0317 477837
E-mail: anne.oosterbaan@wur.nl
www.alterra.wur.nl

3.3

Green Care Amsterdam

Beschrijving
In dit project (duurt drie jaar) worden drie praktijkonderzoeken uitgevoerd, te weten:
 Het opzetten van een participatiemarkt, waarin ook informatie en samenwerking met


zorgboerderijen en leerboerderijen in de omgeving van Amsterdam wordt gestimuleerd.
Een onderzoek naar de karakteristiek van zorgboerderijen en de ontwikkeling van



instrumenten om de effecten van zorgboerderijen te meten.
Een participatief onderzoek waarin gekeken wordt naar de effecten van het leren door
kinderen op een leerboerderij.
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De meerwaarde van Natuur
In alle drie de projecten wordt verondersteld dat het werken en verblijven in de natuur/op een
boerderij positieve effecten heeft. Bij het ene project gaat het om gezonde voeding, bij de andere
projecten om het verzamelen van bewijs dat een boerderij positieve uitwerking heeft op het
welzijn en de gezondheid van mensen.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De doelgroepen zijn hier zeer gevarieerd. Het gaat om consumenten in het algemeen, maar
stadsbewoners in het bijzonder. Het gaat om speciale doelgroepen (verslaafden, dak- en
thuislozen), maar ook om kinderen van het speciaal onderwijs .
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Stadsbewoners en speciale doelgroepen worden in contact met de landbouw/natuur gebracht voor
positieve effecten op de mentale en fysieke gezondheid.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Dit project is opgezet als een praktijk onderzoek, waarin het ontwikkelen en participeren van de
onderzoekers binnen de deelprojecten voorop staat. De onderzoekers werken samen met de
partijen uit de markt aan een goed overzicht van de effecten van landbouw voor gezondheid en
welzijn.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Zowel bij het deelproject zorgboerderijen als de leerboerderij worden data over tevredenheid en
geboekte vooruitgang meegenomen. Dit gebeurt op verschillende manieren: interviews ,
gesprekken met deskundigen en medewerkers binnen organisaties en met de cliënten of kinderen
zelf. Uiteraard is men benieuwd of het effect van het verblijf op een boerderij ook echt te meten
is . In de praktijk ziet men dat het werkt, maar kan dit ook objectief gemeten worden?
Organisat ie en financiering
Dit project is een samenwerkingsverband tussen Gemeente Amsterdam, Landzijde, PRI van
Universiteit van Wageningen en O RGYD procesadvies. De financiering komt van Trans forum.
Kansen
Goed zicht krijgen op de te meten effecten van landbouw, zorg en welzijnprojecten voor
verschillende doelgroepen.
Belemmeringen
O m tegelijk ook aan ontwikkelingen op zorg- en leerboerderijen te werken is meer geld nodig dan
het onderzoeksgeld dat nu beschikbaar is . Financiering vanuit de gemeente is daarvoor
noodzakelijk.
Cont actinf ormat ie
Yvon D. Schuler
Tel.: 0651231903
E-mail: info@orgyd.nl
http://www.trans forum.nl/content/view/84/43/lang,nl/
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3.4

BTC V Green Gym, UK

Beschrijving
BTCV Green Gym biedt lichamelijke activiteit en voordelen voor het geestelijk welzijn door
tuinieren en het verbeteren van de plaatselijke omgeving. Activiteiten van deelnemers zijn onder
andere het planten van bomen, het verbouwen van voedsel op volkstuinen en het creëren van
natuurgebieden. Er zijn meer dan zeventig Green Gyms in de UK. Alle BTCV Green Gyms hebben
de volgende eigenschappen:


Minimaal een wekelijkse sessie (van ongeveer drie uur) van practische activiteiten gedurende
het hele jaar.



Plaatselijke gezondheidsdiensten, waaronder doctoren en verpleegsters , onderschrijven het
programma en bevelen mensen deel te nemen aan BTCV Green Gym.



Gezondheids- en veiligheidsprocedures worden gevolgd, waaronder risicoanalyse, eerste hulp,
en warm- up en cool- down rekoefeningen om blessures te voorkomen.



Zelfvoorzienend zijn is het doel. BTCV traint de deelnemers zodat zij hun eigen plaatselijke
groep vormen die de volledige verantwoordelijkheid neemt om het BTCV programma te
draaien. De groepen worden na de eerste twee jaar geheel door vrijwilligers geleid,
onafhankelijk van BTCV.

Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De doelgroep varieert afhankelijk van de samenstelling en behoeften van de locale gemeenschap.
O ver het algemeen betreft het de volgende doelgroepen:


Inactieve mensen (mensen die minder dan vijf keer per week dertig minuten lichamelijke
activiteit verrichten. Dit is het nationale advies).



Mensen die fitter willen worden, maar niet van de traditionele sportzalen of -centra houden.
Mensen met lichte geestelijke problemen als stress, depressie en angsten.



BTCV heeft ook een ‘School BTCV Green Gym’ opgezet, waarbij inactieve kinderen, zoals die met
overgewicht, deel kunnen nemen aan BTCV Green Gym als naschoolse opvang of als een gymles.
Elke BTCV Green Gym sessie kan ongeveer twaalf deelnemers hebben.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Lichamelijke en geestelijke gezondheidsverbetering door lichamelijke activiteit in de natuur en
voor de plaatselijke gemeenschap.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
De gezondheidsvoordelen zijn onafhankelijk geëvalueerd door de ‘School of Health and Social
Care’ van de O xford Brookes Universiteit. Een samenvatting van de evaluatie van pilotprojecten is
beschikbaar op: http://www2 .btcv.org.uk/gg_summary.pdf.
Een nationale evaluatie is in 2003 gestart, waaruit bleek dat BTCV Green Gym successvol is om
traditioneel buitengesloten groepen deel te laten nemen aan vrijwillig onderhouds werk in de
natuur, waarbij de nadruk ligt op gezondheid. De belangrijkste bevindingen van het interim
rapport (gebaseerd op 538 deelnemers ) zijn:





47% zijn werkloos .
29% van de deelnemers hebben geen officiele opleiding.
9% wordt aanbevolen dooer gezondheidsdiensten.
64% neemt niet deel aan andere vrijwilligersactiviteiten.
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67% is nieuw ten aanzien van vrijwilligerswerk op het gebied van natuurbehoud.
Dagelijkse activiteiten van 14% wordt belemmerd door hun lichamelijke gezondheid.
20% vindt dat hun dagelijkse activiteiten worden beinvloed door hun geestelijke en
emotionele gezondheid.

Het nationale onderzoek toont de lichamelijke en mentale gezondheidsvoordelen aan. De
deelnemers van BTCV Green Gym met de slechtste fysieke en mentale gezondheid, laten de
grootste verbetering zien. 90% van de deelnemers met aanzienlijk lagere dan gemiddelde scores
voor fysieke en mentale gezondheid, laten een verbeterde score zien na ongeveer zeven
maanden.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Mensen die veel zitten verhogen hun niveau van lichamelijke activiteit door ze een




gemakkelijk toegankelijk alternatief te bieden voor de traditionele gymzalen en sportcentra.
Lichamelijke en mentale ziekten worden voorkomen voor risicogroepen, zoals de meer



geïsoleerde mensen, mogelijkheden te bieden van sociaal contact en lichamelijke oefening.
Contact met de natuur wordt mogelijk gemaakt, waarvan bewezen is dat het een herstellend



effect heeft op mentale gezondheid door stress en depressie te verminderen.
Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waaronder zij met mentale gezondheidsproblemen, ontwikkelen meer zelfvertrouwen, sociale en praktische vaardigheden om zo
mogelijk weer aan het arbeidsproces deel te nemen.





Het reduceert het stigma van mentale gezondheidsproblemen door geïntegreerde projecten te
bieden van mensen met mentale problemen samen met anderen van de plaatselijke gemeenschap.
Het creëert zichtbaar onderhouden omgevingen zodat plaatselijke gemeenschappen zich veilig
voelen om ook andere activiteiten te ondernemen ten voordelen van hun fysieke en mentale
gezondheid.



Het doet iets aan de gezondheidsverschillen door mensen te betrekken uit achtergestelde
gemeenschappen en zij die het meest hulp behoeven.

Green Gym deelnemers aan het woord
“Green Gym heeft mijn herstel werkelij k bevorderd, ik voel me fitter, gezonder en het heeft me
geholpen nieuwe vrienden te maken in de tijd dat ik herstelde van een ernstige ziekte.”
“Sinds ik gehandicapt raakte heb ik naar een manier gezocht om iets aan de gemeenschap bij te
dragen. Met Green Gym heb ik dit kunnen doen, evenals iets aan de leefomgeving, twee voor de
prijs van één.”
Organisat ie en financiering
Het concept is in 1997 ontwikkeld door BTCV samen met de huisarts Dr. William Bird. BTCV is een
leidende vrijwilligersorganisatie in de UK en de visie van BTCV is te streven naar een betere
leefomgeving waar mensen worden gewaardeerd en betrokken. Een belangrijk deel van de
activiteiten van BTCV is het bewerkstelligen van gezonde en duurzame gemeenschappen. BTCV
Green Gym is een geregistreerd handelsmerk van BTCV. Projecten worden opgezet door middel
van plaatselijke partnerschappen, BTCV, de plaatselijke autoriteiten, de lokale gezondheidsdienst
en andere gemeenschaps- en vrijwilligersorganisaties . De meeste BTCV Green Gyms worden
opgezet en in het begin geleid door een BTCV Projectleider. Het is hun rol om betrokkenheid van
de plaatselijke gemeenschap te genereren en de ontwikkeling van de BTCV Green Gym groepen.
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Zij bieden training, ondersteuning en begeleiding aan leden van de gemeenschap met de verwachting dat na twee jaar de groep zelfredzaam is . Na deze beginperiode wordt de groep
georganiseerd en geleid door plaatselijke vrijwilligers . Door het verlenen van een vergunning kan
BTCV plaatselijke groepen en andere organisaties ondersteunen en trainen om BTCV Green Gym
groepen te ontwikkelen bijvoorbeeld andere milieu- en natuurorganisaties en lokale autoriteiten.
BTCV verleent ook vergunningen voor Green Gym aan organisaties buiten de UK, zoals in
Australië.
Lokale gezondheidsdiensten als de GGD, doctoren, verpleegsters en geestelijke
gezondheidswerkers bevelen mensen aan deel te nemen aan BTCV Green Gyms. Lokale
autoriteiten stellen vaak openbare ruimte ter beschikking voor activiteiten. BTCV heeft zelf geen
fondsen om BTCV Green Gyms te ontwikkelen. Als er interesse is om een project op te zetten
werkt BTCV samen met lokale partners om fondsen te werven. Het merendeel van de fondsen
komt van loterijen en overheidssteun. Een klein deel van de fondsen komt van lokale autoriteiten
of gezondheidsinstellingen. Startfinanciering is normaal gesproken voor twee jaar waarna de
plaatselijke groep zelfstandig moet opereren. Vanaf jaar drie is nog enige financiering nodig om de
operationele kosten te dekken evenals de mogelijke steun van de BTCV. Startfinanciering is
ongeveer £30.000 per jaar in de eerste twee jaar. Dit omvat stafkosten (salaris, verzekering en
pensioen), overhead (zoals kantoorhuur, verwarming en licht), publiciteitskosten, kosten voor
vervoer en aanschaf van materialen. Daarna is ongeveer £5.000 per jaar nodig.
De ontwikkeling van Green Gym is afhankelijk van het verwerven van fondsen en de steun van
lokale gezondheidsdiensten die vaak meer curatief dan preventief ingesteld zijn. Er is veel
interesse in het project van de landelijke en plaatselijke overheden en de gezondheidszorg. Het
project krijgt veel mediaandacht. BTCV is deel van een partnerschap dat streefde naar
substantiële loterijsteun om 150 BTCV G reen Gyms in Engeland te ontwikkelen. Het resultaat in
2007 was helaas niet succesvol, maar BTCV blijft naar andere financiering zoeken.
Kansen
 Substantiële financiering voor uitbreiding in de UK.


Het ontwikkelen van het concept in andere landen.

Belemmeringen
De belangrijkste zijn:




Financiering.
Het werven van deelnemers.
Het de deelnemers mogelijk maken zelfstandig de verantwoordelijkheid te nemen om een
BTCV Green Gym programma te draaien nadat de financiering van de eerste twee jaar is
geëindigd. Velen aarzelen om deze verantwoordelijkheid te nemen.

Succesf act oren
Het werken in de natuur en voor de plaatselijke gemeenschap met andere leden van deze
gemeenschap werkt therapeutisch.
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Cont actinf ormat ie
Yvonne Trchalik
BTCV Green Gym Development Manager
BTCV, Southwater Country Park, Cripplegate Lane, Southwater, West Sussex, RH13 9UN
Tel.: 01403 730572
E-mail: Y.Trchalik@btcv.org.uk
http://www2.btcv.org.uk/display/greengym

3.5

Senioren actief in groenkamers

Beschrijving
Door mddel van een groenkamer, natuuractiviteiten en een aangepaste tuin krijgen bewoners van
het zorgcentrum de mogelijkheid om dichter bij de natuur te zijn en zelfs de natuur in huis te
halen. In samenwerking met vrijwilligers wordt binnenshuis natuuractiviteiten aangeboden
(zaaien, stekken, planten, bloemschikken enz.) en kunnen bewoners zelfstandig en/of onder
begeleiding aan de slag in de tuin. O ok bewoners die niet meedoen aan de activiteiten kunnen
genieten van de kamer en de tuin.
De meerwaarde van Natuur
Door haar laagdrempelige karakter biedt de natuur mogelijkheden aan alle denkbare doelgroepen.
Zowel mensen met een verstandelijke als lichamelijke beperking kunnen deelnemen. De natuur
doet een appél op alle zintuigen, geen enkel zintuig wordt buiten beschouwing gelaten.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Bewoners van het zorgcentrum, psychogeriatrische bewoners van de PG-verpleegafdeling en 65+
bewoners uit de wijk. Wekelijks zo’n tien deelnemers per activiteit (1 x per week). O verige
bewoners/bezoekers kunnen gebruik maken van de groenkamer voor bijvoorbeeld een verjaardag.
De tuin is vrij toegankelijk voor iedereen en beschikt over een ruim, rolstoeltoegankelijk terras.
In de tuinkamer kunnen zo’n tien deelnemers + begeleiding. Het terras biedt plaats aan 25
mensen en kan uitgebreid worden naar het grasveld.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het initiëren van een nieuwe, op natuurbeleving, gebaseerde dienstverlening die gericht is op
wonen, zorg en welbevinden van senioren, het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van
bewoners en bewoners een zinvolle dagbesteding bieden zijn de doelstellingen. Hierdoor wordt
bijgedragen aan het welbevinden van de bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de
verzorgingstehuizen (senioren).
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Drs . P.J .H. Andreoli van Innosearch development support BV heeft de effecten onderzocht in het
rapport 'Senioren actief in G roenkamers'. Er is door Alterra (Mariette Custers) een onderzoek
gedaan naar de invloed van groen op deelnemers tijdens een activiteit. Tijdens het onderzoek is
gemeten in hoeverre het cortisolgehalte in het bloed daalt tijdens een activiteit in een groene
ruimte ten opzichte van een soortgelijke activiteit in een niet groene ruimte. De resultaten lieten
zien dat contact met natuur een positieve invloed heeft op het herstel van stress. Zie:
http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1629.pdf.
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Divers onderzoek heeft aangetoond dat natuur en groen ontspannend werken, het bewust
inrichten van ruimten met planten enz. heeft een positief effect op het welbevinden.
Vooral levend groen zorgt er vaak voor dat mensen ervoor willen zorgen, dit geeft afleiding en
ontspanning. Een mooi aangelegde tuin met veel kleur en geur geeft de mogelijkheid om er zowel
actief als passief gebruik van te maken. Naast de ontspannende factor geeft natuur ook de
mogelijkheid tot bewegen. Het onderhouden van planten, tuin enz., maar ook het wandelen in de
natuur zorgt ervoor dat mensen meer gaan bewegen. De natuur en het groen zorgen er hierbij
voor dat bewegen aantrekkelijker wordt, door het onderhouden van bijvoorbeeld de tuin komen
deelnemers ongemerkt meer in beweging.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Zowel bewoners van het verzorgingcentrum, vrijwilligers bij de groenprojecten en overige
betrokkenen geven aan dat de groenkamers zinvol zijn en hebben er een positieve tot zeer
positieve ervaring mee. Van vijf geobserveerde proefpersonen bleken vier, op verschillende
manieren, te profiteren van de geboden groene activiteiten bijvoorbeeld doordat ze actiever
werden, meer concentratie kregen en betrokken waren bij de groep. De gebruikers vinden het een
plezierige, ontspannen activiteit waar ze wekelijks naar uitkijken. De activiteitenbegeleider ziet dat
de activiteiten een positief effect hebben op het sociale vlak. Anders dan bij andere activiteiten
zijn deelnemers sneller geneigd elkaar te helpen. Natuur biedt de mogelijkheid om alle zintuigen
van de mens te prikkelen en te stimuleren. De activiteiten zijn dan ook toegankelijk voor iedereen,
ongeacht beperkingen. De activiteiten zijn laagdrempelig omdat bijna iedereen ervaringen heeft
met en herinneringen aan de natuur.
Organisat ie en financiering
SME Advies in samenwerking met Woonzorg Nederland en Zorgcentrum Schoterhof hebben het
project opgezet. Tijdens het Pilotproject is er een eenmalig budget ter beschikking gesteld voor de
opzet van het project. Momenteel wordt het project gefinancierd uit het activiteitenbudget. SME en
Woonzorg Nederland hebben nu geen bemoeienis meer met de organisatie en financiering.
Kansen
Het project kan in de huidige vorm zonder belemmeringen doorgang vinden. I n de toekomst zal
getracht worden meerdere “groenonderdelen” in en om het huis bij het project te betrekken.
Hiervoor zal meer inzet van vrijwilligers nodig zijn omdat dit veel onderhoud en begeleiding vergt.
Er zullen dan ook extra financiën gevonden moeten worden.
Belemmeringen
Het doel van het project was om de natuur een onderdeel te laten worden in het zorgcentrum, een
onderdeel van het dagelijks leven van de bewoners. Dit is maar ten dele gelukt. Dit komt vooral
omdat het niet genoeg leeft onder alle medewerkers . Er is maar een kleine groep medewerkers
bezig met de natuur in huis en helaas wordt er vaak tegen bezwaren aangelopen van andere
medewerkers/leidinggevenden. Zij zien vaak alleen de eventuele nadelen en willen het project
beperken tot de ruimtes waarin het nu plaatsvindt. O mdat er geen apart budget voor het project
is , is het moeilijk om uitbreidingen van het project te financieren.
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Succesf act oren
Met beperkte middelen en een klein budget is al veel mogelijk. Het tehuis heeft een redelijk grote
tuin en ligt vlakbij een park, waardoor er naast de groenkamer ook buiten een en ander aan te
bieden is.
Cont actinf ormat ie
Sabine Gerbrands
Tel.: 023-5128200
E-mail: Sabine.gerbrands@shdh.nl
www.s hdh.nl

3.6

De “Groote Modderkolk”

Beschrijving
In de prachtige landelijke omgeving van Loenen staat de biologische zorgboerderij ‘De Groote
Modderkolk’. Een bijzondere boerderij waar drie partijen en vele enthousiaste vrijwilligers op een
unieke manier met elkaar samenwerken. Verdandi biedt 24 uurs zorg met een totaal van negen
full-time krachten. O p het terrein, dat eigendom is van Vereniging Natuurmonumenten, heeft de
Stichting Verdandi in 2001 een boerderij gekocht en daarbij circa twee hectare van bijhorende
landerijen ter beschikking gekregen. De boerderij wordt bewoond door een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Vanuit haar antroposofische visie biedt de
Stichting Verdandi deze jongvolwassenen met verschillende activiteiten op de boerderij en
landerijen een zinvolle tijdsbesteding, respect en een continue ontwikkeling. De St. Verdandi biedt
een leerwerk traject. Er worden dus werkzaamheden voor Natuurmonumenten verricht en
daarnaast helpen de cliënten met de verzorging van een kudde brandrode runderen en werken op
de landerijen.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
O p de G roote Modderkolk wonen en werken tien jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking en een inwonend echtpaar Kaatman die samen met nog een zevental medewerkers de
begeleiding verzorgen. Dagelijks komen er verder nog ongeveer vijftien mensen met een
verstandelijke beperking naar De Groote Modderkolk.
Doelst ellingen op gezondheidsgebied
Vanuit een antroposofische visie biedt de Stichting Verdandi de cliënten een zinvolle tijdsbesteding
op de boerderij en de landerijen.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Middels het hanteren van zorgbehandelingsplannen worden de ontwikkelingsvraagstukken in beeld
gebracht. De gezondheidseffecten kunnen worden afgelezen aan het feit dat de bewoners en dagbesteders nauwelijks ziek zijn en met veel plezier elke dag weer aan het werk zijn. Het open erf
zijn betekent dat voor een ieder het terrein vrij toegankelijk is en daarmee wordt midden in het
maatschappelijk leven gestaan. O m dit te faciliteren is er een landwinkel en theeschenkerij
ingericht waarvan veel gebruik wordt gemaakt.
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Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Het ziektepercentage is nog geen 1%, maar vooral de ontwikkeling naar zelfstandigheid is merkbaar en dat is ook de doelstelling. Gerichte arbeidstraining.
Organisat ie en financiering
Stichting Verdandi & Natuurmonumenten. Stichting Verdandi is een zelfstandige Stichting en heeft
de toelating via de St. Michaelshoeve O verkempe te Brummen. Verdandi is een AWBZ instelling.
Wat betreft de dagbesteding worden contracten afgesloten met een instelling of een particulier.
Particulieren zijn allemaal via een PGB gefinancierd. De gebouwen zijn via kleinschalig wonen
gerealiseerd.
Kansen
Er is een wachtlijst en veel vragen op het gebied van wonen en werken op een locatie. De groei en
ontwikkeling is dermate groot dat men in voorbereiding is met een tweede project. De vraag ligt
vooral bij wonen en werken. O p termijn stromen enkele mensen door naar begeleid zelfstandig
wonen. Dat zal ook het tweede project zijn.
Belemmeringen
De uitdaging ligt vooral in de ontwikkeling van de zorg en hulpvragers.
Succesf act oren
Er is groene ruimte, professionele begeleiding en een diversiteit van activiteiten en mogelijkheden
voor de cliënten.
Cont actinf ormat ie
Harry Kaatman
Tel.: 055 505 11 68 of 06 20489919
E-mail: info@verdandi.nl
http://www.degrootemodderkolk.nl/

3.7

Zorglandgoed “De Hoge Born”, Wageningen

Beschrijving
De Hoge Born is een nieuwe locatie dichtbij Wageningen, een kleinstedelijke omgeving in het
midden van het land, die een open relatie nastreeft met de maatschappij. De combinatie van
zinvol werk doen, wonen in een groep en behandeling, vormt de kern van het zorgaanbod voor de
doelgroepen op De Hoge Born. O nder het motto: Land goed voor jou! wordt het terrein van de
Hoge Born omgevormd tot een zorglandgoed met onder andere vollegronds tuinbouw, een
tuinbouwkas annex orangerie, kruidentuinen, helende tuinen, patiententuinen, natuurelementen
(elzenbos, wilgensingel, bufferzones, poel), een boomkwekerij, hoogstamfruit en legkippen en
kleinvee. De meerwaarde van het zorglandgoed zijn inspanning en ontspanning, productiegericht
en beleving, zinvolle tijdsbesteding, respect en een continue ontwikkeling.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
O p de Hoge Born is in de zomer van 2004 gestart met dagbehandeling van 6-8 personen met
psychiatrische problemen. Na de verbouwing van de ruime boerderij biedt De Hoge Born plaats
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aan vijftien patiënten die 24-uurs psychiatrische zorg ontvangen onder auspiciën van de Lievegoed
Zorggroep. Tevens zijn er twee bescherm- wonen (RIBW) units in het gebouw waar mensen tot
maximaal twee jaar kunnen wonen. Heimerstein biedt vijftien plaatsen voor arbeidsmatige dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking. De boerderijwinkel is zes dagen per
week een uur geopend en wordt bezocht door gemiddeld 200 klanten per week. Elk jaar worden
de twee open dagen door gemiddeld 700 mensen bezocht.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
De Hoge Born in Wageningen is een therapeutische leef- werkgemeenschap waar Zorg, Landbouw
en O nderzoek worden gecombineerd: psychiatrische behandeling voor volwassenen (deeltijd en
klinisch), beschermd Wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. De
heilzame werking van deze vorm van werkend herstellen en behandeling wordt onderzocht, onderbouwd en verbeterd.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
De afgelopen jaren spraken de gezondheidszorg en de landbouwsector elkaar regelmatig over de
perspectieven die de landbouw voor de zorg zou kunnen bieden. Daarbij ontmoetten zij regelmatig
onderzoekers van Wageningen UR die onderzoek verrichtten naar de mogelijkheden van
zorglandbouw. T wee organisaties uit de gezondheidszorg, de Lievegoed Zorggroep en Heimerstein,
hebben daarom samen met Wageningen UR en het Louis Bolk instituut het initiatief genomen om
een locatie op te zetten waarbij kwalitatief hoogwaardige vormen van landbouw en zorg gecombineerd gaan worden met onderzoek naar de effecten van die zorg op de kwaliteit van leven van
de cliënten.
Juni 2008 is de publicatie verschenen: ‘De Hoge Born verbindt’ over de kwaliteiten en effecten van
deze zorgboerderij. De samenvatting van resultaten vermeldt: “Uit de interviews en de foto’s blijkt
dat de deelnemers zich verbonden voelen met De Hoge Born. Het sociale aspect is cruciaal. De
betrokken, persoonlijke relatie met de begeleiders; de gesprekken en belevenissen met lotgenoten, de veiligheid van de gemeenschap en de echtheid van het contact met de deelnemers van
Zideris . Daarnaast worden het werk en de groene omgeving met haar ruimte en rust genoemd. De
Hoge Born voelt als een warm bad waar je mag zijn wie je bent, waar je jezelf met je problemen
leert accepteren en waar je zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelt. Dit legt een basis voor
verdere ontwikkeling. Bij de meeste deelnemers die langere tijd zijn gevolgd met het
monitoringsinstrument werden significante positieve veranderingen vastgesteld.”
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
In dezelfde bovengenoemde publicatie staat: “O ok de werkbegeleiders kunnen op grond van hun
ervaring de werkzame elementen van de zorgboerderij aangeven. Dat zijn onder meer het
stimuleren van het gezonde in mensen, het bieden van concrete voorbeelden waarin het gezonde
wordt voorgedaan, het opbouwen van een relatie met andere mensen, samenwerken en een
praktische invulling geven aan therapeutische disciplines.”
Organisat ie en financiering
De Hoge Born, het gebouw en 4,7 hectare grond, zijn door Wageningen UR voor 25 jaar in
erfpacht gegeven aan de Lievegoed Zorggroep. Zideris /Heimerstein huurt op haar beurt ruimte
van de Lievegoed Zorggroep. Beide zorginstellingen worden vanuit de AWBZ gefinancierd.
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Wageningen UR en het Louis Bolk instituut zijn kenniscentra, De Lievegoed zorggroep en Zideris
zijn zorginstellingen. Gezamenlijk doel is om van De Hoge Born een kenniscentrum te maken.
Kansen
Twee organisaties uit de gezondheidszorg (de Lievegoed Zorggroep en Heimerstein) hebben
samen met Wageningen UR en het Louis Bolk instituut het initiatief genomen om een locatie op te
zetten waarbij kwalitatief hoogwaardige vormen van landbouw en zorg en onderzoek
gecombineerd worden. De resultaten vanuit het onderzoek en vanuit de praktijk zullen worden
beschreven in jaarlijkse publicaties . Tevens worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor
vertegenwoordigers uit het Landbouw en Zorg werkveld (boeren, instellingen, overheid) waarbij
bundeling en uitwisseling van kennis centraal staan.
Belemmeringen
Niet bekend.
Cont actinf ormat ie
Ir. E .P. ( Eric) de Zeeuw, locatiehoofd Hoge Born
Tel.: 0317-414977 / 06-51992372
E-mail: edzeeuw@lievegoedzorggroep.nl
www.hogeborn.nl
Onderzoek
Marjolein Elings
E-mail: marjolein.elings@wur.nl

3.8

Natuurpad Alloo

Beschrijving
In mei 2003 werd op Texel het natuurpad 'Alloo' op Texel in gebruik genomen. Het pad was een
initiatief van Staatsbosbeheer en stelt mensen met en zonder handicap in de gelegenheid te
genieten van een bijzonder stukje Texelse natuur. Het natuurpad ‘Alloo’ start bij
Ecomare/bezoekerscentrum Nationaal Park Duinen van Texel. Het 4,5 km lange natuurpad is ook
geschikt voor bezoekers in een rolstoel, blinden en slechtzienden. Bij Ecomare kan een folder in
groot letterschrift, braille of gesproken tekst geleend worden. De route kent een maximale helling
van 1:16. De route kan verkort worden tot 2,7 km. Het natuurpad gaat via duin, bos,
landbouwgebied en rond bloemrijk grasland, waar veel weidevogels broeden. O p het erf van de
woongemeenschap “het Maartenhuis” voor mensen met een handicap, kan een vlindertuin bezocht
worden. Het natuurpad is voorzien van een verharding van kleischelpen. Er zijn diverse fietssluizen geplaatst om fietsen te weren. O p het bodemoppervlak zijn speciale voorzieningen
aangebracht die blinden en slechtzienden kunnen leiden. Langs de route staan ook informatieborden in braille en bij de start van de route is een reliëfoverzichtskaart geplaatst. Recent is er
een routegids via een PDA bijgekomen, gebaseerd op gebruik vanuit een rolstoel.
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Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Rolstoelgebruikers , visueel gehandicapten, blinden en alle andere mensen. Het aantal bezoekers
aan Texel en Ecomare is groot en de route kent een goede locatie en startpunt ten opzichte van
Ecomare.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Dit zeer gevarieerde natuurpad maakt het voor vrijwel iedereen mogelijk de natuur in zijn
diversteit te ervaren.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet bekend.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De diverse doelgroepen stellen het op prijs dat er zo’n bijzonder stuk natuur ook voor hen
toegankelijk is gemaakt.
Organisat ie en financiering
Het Natuurpad is gefinancierd door een grote diversiteit aan sponsoren: Nationaal Park Duinen van
Texel, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Holland, Veerdienst Texel, gemeente Texel etc . Het
beheer wordt geborgd door Nationaal Park Duinen van Texel en Staatsbosbeheer.
Kansen
De voorbeeldwerking van het Alloopad heeft geleid tot het tevens toegankelijk maken van
natuurgebied de Slufter voor minder-validen. Veel andere organisaties komen op bezoek om van
dit voorbeeld van toegankelijkheid te leren.
Belemmeringen
Er is in Europa geen uniforme wijze waarop de toegankelijkheid van voorzieningen wordt
aangegeven. Met standaardisering zouden minder-validen van te voren goed kunnen inschatten of
natuurpaden, recreatiegebieden etc . ook voor hen toegankelijk zijn.
Succesf act oren
Een groot aantal locale partijen hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken.
Cont actinf ormat ie
Staatsbosbeheer
Erik v/d Spek
E-mail: e.spek@staatsbosbeheer.nl
www.s taatsbosbeheer.nl

3.9

Natuurspeeltuin de Speeldernis

Beschrijving
De Speeldernis is een 1 ha grote, afwisselende tuin met veel natuurlijke speelaanleidingen nabij
het centrum van Rotterdam. Zowel het spelen met de elementen (aarde, water, vuur en lucht) als
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met de levende natuur wordt daardoor gestimuleerd. Hiervoor is een grote diversiteit aan reliëf,
leefgebieden en planten aangebracht.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Kinderen en hun ouders of verzorgers uit de directe en verdere omgeving. In 2005 in totaal
21.500 bezoekers (losse bezoekers , leden, (school)reisjes , verjaardagpartijen e.a.). Het
bezoekersaantal in 2007 was 32.500 . Mensen ervaren de tuin als te druk vanaf circa 200-250
bezoekers. Het aantal gebruikers blijft toenemen, het is de vraag of daarbij uitbreiding van het
terrein van het park wenselijk is gezien de daarmee gepaard gaande beperking van het overzicht
van de begeleiders .
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Stadskinderen een natuurlijke, gevarieerde en veilige speelomgeving bieden voor hun
ontwikkeling en gezondheid.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet bekend.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd


Kinderen ervaren het zelfgenezende vermogen van hun lichaam en leren omgaan met pijn
middels kleine verwondingen door bijvoorbeeld brandnetels, splinters en valpartijen.



Kinderen bewegen veel tijdens een bezoek aan de tuin en scholen, waarmee zij hun motoriek,
alertheid, reactievermogen en anderen trainen.



De weerstand van de kinderen wordt bevorderd tijdens een bezoek aan de tuin. Nota bene:
voor direct zichtbare effecten zal de duur van verblijf over het algemeen te kort zijn.

Organisat ie en financiering
Initiatiefnemers zijn de Gemeente Rotterdam (dienst sport en recreatie) en de speeltuinvereniging. Zij werken samen met buurt- en speeltuinwerk Rotterdam, deelgemeente noord, de
buren van de kinderopvang stichting Korn en vrijwilligersorganisaties . De toezicht-houders zijn als
id-baners in dienst bij het werkgeversinstituut van de DSW Rotterdam, de coördinatoren zijn in
dienst van de DSW, er is exploitatiesubsidie van deelgemeente noord, de tuin en het gebouw
worden voor een symbolisch bedrag van dienst sport en recreatie gehuurd, er zijn aanvullende
subsidies voor speciale programma’s en projecten (bijvoorbeeld in het kader van het programma
‘ruimte voor contact’ van het ministerie van Justitie).
Kansen
In 2009 is de publicatie ‘Speelnatuur in de stad. Hoe maak je dat? ’, uitgebracht dat ontstond in
opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en in samenwerking met de GGD
Rotterdam-Rijnmond en Wageningen Universiteit en Research. (Rotterdam, 2009). Dit document
kan anderen helpen dit succesvolle voorbeeld na te volgen.
De vereniging is met een ‘zachte’ commercialisering bezig door middel van aanvullende
activiteiten.
Belemmeringen
De bemensing is in gevaar (id-baan-problematiek). De subsidie krimpt jaarlijks en moet elk jaar
weer geborgd worden. Het attractiebesluit heeft tot veel concessies geleid.
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Succesf act oren
 O ntwerp en aanleg zijn destijds op vrijwillige basis door een enthousiaste groep uitgevoerd.



Deskundig beheer.
Samenwerking met gemeente en GGD Rotterdam.

Cont actinf ormat ie
Tel.: 010 415 85 83
E-mail: info@speeldernis .nl
www.s peeldernis.nl

3.10

Het ‘NeighbourWood’ programma, Ierland

Beschrijving
De bosbouwafdeling van het Ministerie van Landbouw van Ierland biedt financiering aan voor de
ontwikkeling van bosachtige natuurterreinen dicht bij huis . De focus ligt op publieke
toegankelijkheid, participatie van de gemeenschap bij de ontwikkeling en het management,
dagelijks gebruik door de plaatselijke gemeenschap van algemene recreationele activiteiten als
wandelen, familiebezoek, picknicken, joggen etc., het gebruik voor NME activiteiten door
plaatselijke scholen en de aanleg van bijpassende voorzieningen (parkeerterreinen, paden,
bebording, banken etc .). Er wordt verder aandacht besteed aan het tegengaan van vandalisme,
promotie van veiligheid, integratie met de omliggende stedelijke omgeving en ontwikkeling. Er zijn
drie financieringsonderdelen: het aanleggen van nieuwe neighbourwoods; het verbeteren van
bestaande neighbourwoods; en het installeren van geschikte faciliteiten. Een belangrijk onderdeel
van het NeighbourWood Programma is dat er dagelijks contact met de natuurlijke wereld wordt
gerealiseerd, de veranderende seizoenen, wilde dieren etc . NeighbourWood projecten zijn vaak
gesitueerd in stedelijke landschappen waar een dergelijk contact kan ontbreken. Dit contact met
de natuur wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de gezondheidsvoordelen ten gevolge van.
bezoeken aan de neighbourwoods, omdat het ontstresst, kalmte en tevredenheid brengt en
daardoor mentaal welzijn. Veel projecten worden ontwikkeld met de intentie dat later plaatselijke
scholen er gebruik van gaan maken als ‘buitenklaslokaal’ (outdoor classroom). Een voorbeeld
hiervan is Balrath Woodland, Co. Meath (zie http://www.treecouncil.ie/pdfs/balrath_notes.pdf voor
een informatiepakket voor leraren voor schoolbezoeken aan het bos ). Het NeighbourWood
Programma kan aangevraagd worden door lokale autoriteiten als gemeenten in Ierland. De
aanvraag moet echter ontwikkeld worden met input van plaatselijke groepen,
bewonersvertegenwoordigingen, natuur-en milieugroepen etc. In sommige gevallen zijn de lokale
autoriteiten de drijvende kracht, in andere gevallen nemen plaatselijke groepen het initiatief. Een
aanvraag moet echter wel via de lokale autoriteiten, als de gemeente, ingediend worden.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Het programma is opnieuw gestart in het najaar van 2007, waarbij de aanvraag ook kan komen
van andere dan de lokale autoriteiten (waaronder private bosbebezitters ), zolang aan bepaalde
criteria als de kwaliteit van de faciliteiten, publieke toegang etc. wordt voldaan. Er zijn ongeveer
veertig NeighbourWood projecten in Ierland. Ze zijn allemaal gesitueerd in of dichtbij bevolkingscentra met de nadruk op publieke toegang en dagelijks gebruik. Daarom is het aannemelijk dat
elke lokatie honderden bezoeken per week krijgt. Er zijn geen exacte cijfers bekend. De capaciteit
varieert enorm met projecten kleiner dan 1 ha en verschillende groter dan 50 ha groot. De meeste
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zijn tussen de 1 en 10 ha groot. De grootte is echter niet altijd doorslaggevend; een kleiner
project op de juiste plaats met veel plaatselijke steun kan een grotere impact hebben op de
kwaliteit van het dagelijks leven dan andersom.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het realiseren van natuur dichtbij- of in bevolkingscentra voor ontspanning en stimulering van
beweging.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
De originele opzet van het NeighbourWood Programma met de start in 2001 is geïnspireerd door
ervaringen van twee eerdere programma’s (de ‘Planned Recreational Forestry Scheme’ en de
‘Urban Woodland Scheme’), onderzoek naar ‘stedelijke bosbouw’ (urban forestry) in Ierland en
internationaal en de input van twee organisaties met belangstelling in urban forestry (ECO
UNESCO en de Tree Council of Ireland) evenals deelname aan de CO ST Actie E12 ‘Urban Trees
and Forests’. Er is verder geen specifiek onderzoek naar dít programma.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
De bevindingen van deelnemers en begeleiders zijn niet onderzocht. Het is echter aannemelijk dat
fysieke en mentale voordelen worden bereikt door het dagelijks gebruik en het stimuleren van
ontspanning en beweging. Aan het faciliteren en stimuleren van beweging wordt nu meer
aandacht geschonken dan in het verleden.
Organisat ie en financiering
Het NeighbourWood programma is ontwikkeld door de “Forest Service’: de Staatsbosbeheer van
Ierland dat nu onderdeel is van het Ierse Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel. De Tree
Council of Ireland (TCI) heeft een enorme input geleverd aan het programma. TCI is een
overkoepelende organisatie die meer dan 40 boom-gerelateerde organisaties in Ierland
vertegenwoordigt. TCI heeft een enorme ervaring in urban forestry en NME werk. TCI heeft het
programma ondersteund vanaf het begin door lokale autoriteiten en plaatselijke groepen te
assisteren en door een modelproject op te zetten; Balrath Wood, Co. Meath. De organisatie wordt
hoofdzakelijk gedaan door locale autoriteiten, groepen uit de plaatselijke gemeenschap,
bewonersvertegenwoordigingen en natuur- en milieuorganisaties. Het NeighbourWood programma
wordt ter beschikking gesteld door de Forest Service, met organisaties als de Tree Council of
Ireland en de Society of I rish Foresters die betrokken zijn bij de promotie van het programma. Het
programma wordt gefinancierd door het ‘National Development Plan’ met steun van de EU. Er zijn
verschillende fondsen beschikbaar voor de verschillende onderdelen (een max. financiering van €
6.730/ha voor het beplanten, € 4.400/ha voor het verbeteren van de bossen; en € 2 .540/ha voor
faciliteiten). De lokale autoriteit dient een aanvraag in bij de Forest Service, welke professioneel
beoordeeld wordt. Zodra goedgekeurde projecten zijn voltooid, levert de lokale autoriteit de
financiële verantwoording. De Forest Service inspecteert het werk en als alles in orde is , wordt de
financiële steun betaald aan de lokale autoriteit.
Kansen
Er is veel ruimte om het programma uit te breiden. De Forest Service streeft hier ook naar door
onder andere dan de lokale autoriteiten, zoals particuliere bosbezitters, het mogelijk te maken een
aanvraag in te dienen. Tevens wordt het aanvraagproces aanzienlijk gestroomlijnd. Het

Praktijkvoor beelden Natuur e n Gezondheid – Bijlage 2 bij het advi es ‘Natuur o p Recept’

68

NeighbourWood programma werd geëvealueerd om opnieuw te starten onder het nieuwe ‘EU Rural
Development Programme’. De afgelopen jaren was er veel aandacht voor het programma. Er is
ook een toenemende focus in Ierlands bosbeleid naar recreatie en gerelateerde gezondheidsvoordelen, in de context van toenemende verstedelijking en gezondheidsissues als obesitas en
hartziekten. Er zijn verder een aantal nationale initiatieven op het gebied van buitenrecreatie
(bijvoorbeeld Comhairle na Tuaithe, Leave No Trace, Coillte’s Forest Recreation Policy, the
National Trails Strategy). Door al deze factoren is het waarschijnlijk dat het Neighbourwood
programma zal voortbestaan en verder ontwikkeld zal worden.
Belemmeringen
Er zijn verschillende problemen die hopelijk door het aangepaste NeighbourWood rogramma
opgelost zullen worden, bijvoorbeeld:


Er is weerstand van sommige locale autoriteiten om betrokken te raken, veroorzaakt door
desinteresse, gebrek aan personeel en middelen (zowel bij de start als voor het onderhoud),



onbegrip van het programma, zorgen betreffende het ontwikkelen van urban forestry etc .
Betere integratie is nodig met planning en ontwikkelingen (zoals gebiedsontwikkelings-



plannen) en initiatieven betreffende stadsvernieuwing (Tidy Towns competition).
De noodzaak om personeel van lokale autoriteiten te trainen evenals gemeenschapsleiders ,
natuur- en milieuorganisaties , particuliere grondbezitters etc. betreffende neighbourwood
ontwikkeling, hoe aanvragen op te stellen en in te dienen en om te gaan met praktische zaken



betreffende natuurrecreatie, vandalisme, veiligheid en participatie van de gemeenschap etc .
De noodzaak om mensen te kunnen uitzenden om samen met de lokale autoriteiten en
plaatselijke groepen te werken aan het ontwikkelen van projecten. Zo’n programma bestond
in eerste instantie bij het TCI, waarbij een stadsboswachter (Urban Forester) aangenomen
was met financiering van de Forest Service om projectontwikkeling te ondersteunen.

Succesf act oren
Lering van eerdere vergelijkbare programma’s .




Nationale en internationale steun voor het programma.

Cont act inf ormation
Kevin Collins
Tel.: 00353 (0 )1-607 2502
E-mail: Kevin.Collins@agriculture.gov.ie
www.agriculture.gov.ie

3.11

Tuinieren voor ouderen: Osira-groep tuin

Beschrijving
De Fontistuinen zijn twee aaneengeschakelde volkstuinen voor cliënten van verzorging- en
verpleeghuizen van de Stichting Fontis Amsterdam. Deze Stichting is een fusie aangegaan met
Antaris Amsterdam (verpleeg en verzorgingshuizen) en Amstelrade, een voorziening voor
lichamelijk gehandicapten. De nieuwe stichting heet nu de OsiraGroep. Binnen Antaris is in 2006
ook gestart met een volkstuin. De O siraGroep tuinen bieden een groenvoorziening op volkstuinen
buiten de verzorgingslocaties, waarbij de bewoners en medewerkers in de gelegenheid worden
gesteld in de natuur te vertoeven, waardoor het welzijn van de deelnemers wordt vergroot.
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Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De doelgroepen van de OsiraG roep tuinen zijn alle cliënten, medewerkers en vrijwilligers van alle
locaties en bedrijfsonderdelen van Amstelrade, Antaris en Fontis.
Er komen met de start van de tweede (Antaristuin) volkstuin ook vergaande mogelijkheden om
samen te werken, kennis te delen en ideeën uit te wisselen.
De volgende bezoekersaantallen zijn bekend:
 2003: 568 bezoekers ;



2004: 688 bezoekers ;
2005: 632 bezoekers .

De volkstuin is open van april tot en met oktober.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Naast de meerwaarde van de natuur voor de gezondheid is ook het sociale contact binnen het
volkstuincomplex een pluspunt. Cliënten ontmoeten in een ontspannen s feer medetuinders en
maken ongedwongen deel uit van spontane en georganiseerde activiteiten. Er wordt weer een
appèl gedaan op andere (onbekende) kwaliteiten van de cliënt.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Wellicht dat hier het onderzoek naar groenkamers en volkstuinen relevant is van onder andere
mevrouw Custers van Alterra.
Gezondheidseffecten door begeleiders en gebruikers gerapport eerd
Reminisceren (verhalen van vroeger) speelt een belangrijke rol. Herinneringen zijn dierbaar en
brengen weer goede momenten van het leven boven. O pvallend is dat als het hard waait of toch
nog koud is cliënten graag buiten willen blijven zitten.
Enkele citat en uit het gebruikersboekje


“Na j aren, weer op het tuincomplex mijn oude buren ontmoet; genoten van herinneringen en
een wandeling langs mooie tuinen”.



“Fijn om weer zoveel moois te zien, het horen van de Grutto bracht veel fij ne momenten
terug”.



“I k vierde hier mijn 92ste verj aardag in gezelschap van mijn vriendinnen uit Bernardus. Wij
waren verbaasd over de schitterende tuin. De Chinees die eten kwam brengen wist niet dat



zoiets moois voor ons bestond”.
“Wat hebben wij genoten in de tuin; in alle rust elkaar verhalen verteld over vroeger, s amen



gelachen en gehuild”.
“Een feest om hier te zijn, heerlij k op mijn blote voeten in het gras gelopen, het ware leven



vind j e op deze plek”.
“Veel gezelligheid in een mooie omgeving, wij willen wel een week logeren”.

Organisat ie en financiering
De Directeur Projecten van Fontis, met specifieke aandacht voor het welzijn van cliënten, heeft het
initiatief genomen om een volkstuin op te zetten toen zich daar de mogelijkheid voordeed op een
nieuw te starten complex. Voor het onderhoud van de tuin is samenwerking gezocht met Pantar,
een organisatie die mensen begeleid in het vinden van een reguliere baan. Met de stageplaats
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worden mensen in de gelegenheid gesteld werkritme op te doen. Cliënten worden niet ingezet om
onderhoud aan de tuin te verrichten. Met de volkstuin van Antaris is samenwerking gezocht omdat
men in het begin erg sceptisch tegenover het initiatief stond. Men verwachtte dat het een initiatief
was voor een zomerperiode en dat daarna het enthousiasme wel verdwenen zou zijn. Binnen
Fontis wordt budget vrijgemaakt voor onderhoud, huur, vaste lasten en aanschaf van klein
materiaal. Van de gemeente Amsterdam is subsidie verkregen voor het plaatsen van het tuinhuis
en een gedeelte van de inrichting. De inzet van een coördinator ter begeleiding van vrijwilligers en
Pantar medewerkers is een kwetsbare situatie. Wat dat betreft is de toekomst nog niet
gewaarborgd.
Kansen
Niet vermeld.
Belemmeringen
Na de enthousiaste start is getracht medewerkers actief te betrekken bij dit project. Gebleken is
dat men alleen onder werktijd werkzaamheden wil uitvoeren. Meer handen aan het bed, maakt dat
door het management niet daadwerkelijk uren worden vrijgemaakt voor werkzaamheden in de
tuin. Het grootste probleem om het project te continueren is de inzet van Pantar. In het nieuwe
jaarplan wordt aan het management voorgesteld structureel uren voor de tuinen vrij te maken,
zeker omdat de FontisTuin een groot succes is bij cliënten.
Succesf act oren
Financiering en goede afspraken en naleving van alle partijen.
Cont actinf ormat ie
Marga Bögels
Zorg en service en dan Service doorlinken naar de Fontistuin
Vreugdehof
De Klencke 111
1083 HH Amsterdam
Tel.: 020 5416291
E-mail: marga.bogels@fontis.nl
www.fontis .nl

3.12

Parcours Vita, Zwitserland

Beschrijving
De Vita Parcours (VP) zijn bewegings- en gezondheidsinstallaties in de buitenlucht van Zwitserland
die 24 uur per dag gratis voor iedereen beschikbaar zijn. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor de
breedte- en familiesport. Er zijn geen leeftijdsgrenzen (grootouders en kleinkinderen kunnen het
samen gebruiken). De apparaten zijn waar mogelijk ook voor kinderen ingericht (rekhoogte,
ringen, barres). De VP’s kenmerken zich als volgt:





Ideale lengte: 2-2 ,5km (min. 1 ,5 max. 3 ).
Ideale stijging 0-50m (max 80m).
Inloop parcours ongeveer 400m.
Vijftien ‘stations’ voor bewegelijkheid (geel), kracht (rood) en uithoudingsvermogen (blauw).
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Doelgroepen, capaciteit en bezoekeraantallen
Eenieder.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Laagdrempelig beweging stimuleren.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Het huidige concept werd aan het ‘Sportwissenschaftliche Institut der Sporthochschule
Magglingen’ ontwikkeld samen met:
 Prof. Dr. med. Bernard Marti.



Chef-Fysiotherapeut Pascal Bourban.
Turn- en sportleraar Pierre-André Weber.

Projectleider Vita Parcours Josef Bächler.
De oefeningsset van VP voldoet aan de nieuwste sport- wetenschappelijke kennis.



Gezondheidseffecten door gebruikers en begeleiders gerapport eerd
De relevante conditiefactoren bewegelijkheid, kracht en uithoudingsvermogen worden
uitgebalanceerd getraind en hebben dus een positieve werking op de gezondheid.
Met VP worden natuur, vrije tijd, bewegen etc. verbonden en daarom is er ook een psychologisch
effect. Samen met de familie, de vereniging, buren etc . komt ook het sociale aspect tot
uitdrukking.
Organisat ie en financiering
Als koepelorganisatie staat de STIFTUNG VITA PARCOURS (Stichting VP) boven de 500 VP’s in
Zwitserland. ZURICH Versicherung is de exclusieve sponsor van PV (ondersteunt de verantwoordelijke instanties, borden, bewegwijzering). Elk VP heeft een lokaal verantwoordelijke
instantie, die voor de bouw en onderhoud van het parcours verantwoordelijk is. Deze instanties
zijn Gemeenten (70%), Toeristische organisaties (15%), en private partijen (turnclubs, skiclubs ,
wandelgroepen, 15%). De gebouwde voorzieningen zijn ten laste van de verantwoordelijke
instanties, het bord- en wegwijsmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Kansen
De 500 PV’s in Zwitersland zijn over het hele land gespreid en voor iedereen, die er gebruik van
willen maken, in de nabije omgeving bereikbaar. Daarom hoeft niet op grote schaal uitgebreid te
worden. Het doel ligt meer in het onderhouden van de huidige parcoursen. Toch komen er jaarlijks
in Zwitserland 5-8 parcoursen bij en verdwijnen er net zo veel.
Belemmeringen


Het voordurende onderhoud. In de natuur worden de toestellen sterk beïnvloed door de
weersomstandigen en daarom moeten deze vaak gerepareerd en vervangen worden. Hieraan



zijn grote personele en financiële kosten verbonden.
Enkel goed onderhouden VP’s hebben een trouw publiek. Slecht onderhouden parcours worden



niet gebruikt.
Vandalisme. Met name in de buurt van steden is er overlast door graffiti en vernielingen.
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Succesf act oren
 Als een PV schoon, heel en veilig is wordt hij ook gebruikt.


O ndersteuning van de nationale sponsor en plaatselijke verantwoordelijkheid.

Cont actinf ormat ie
Josef Bächler
Tel.: 0041 26 430 06 06 of 0041 79 658 56 11
E-mail: baechler@vitaparcours .ch
www.parcoursvita.ch

3.13

Speelbossen

Beschrijving
Een speelbos is in de visie van Staatsbosbeheer (een gedeelte van) een terrein waar kinderen vrij
mogen spelen en dat door inrichting en beheer extra aantrekkelijk wordt gemaakt: de
‘speelkwaliteit ’ wordt verhoogd. De inrichting moet passen bij het natuurlijke karakter. Dit
betekent dat zo min mogelijk door mensen gemaakte bouwsels in het terrein worden geplaatst en
dat zoveel mogelijk natuurlijke materialen worden gebruikt; er wordt geen ‘speeltuin’ ingericht.
O fwel: de landschappelijke karakteristiek van het natuurterrein wordt versterkt en aangegrepen
om de speelmogelijkheden te vergroten. Een speelbos wordt namelijk ook leuker naarmate een
kind het zelf kan inrichten en in stand kan houden. Beschikbaarheid van natuurlijke materialen
geven meer uitdaging en laten ruimte voor spontaniteit en fantasie. De natuur zelf is bij de
speelbossen het belangrijkste object van spelen. Een zeer beperkt aantal toegevoegde
(kunstmatige) speel-objecten die het zintuiglijk ervaren van het eigene van het terrein
ondersteunen, verrijken de speelkwaliteit. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat de natuurwaarde
van de terreinen niet wezenlijk mogen worden aangetast: Speelbossen liggen in ‘robuuste’
terreinen die tegen een stootje kunnen.
Een ideaal speelbos voldoet volgens Staatsbosbeheer aan de volgende kenmerken:
 Circa 10 ha.





Bij voorkeur dichtbij een stadsrand/woonwijk of bij een bezoekerscentrum of iets dergelijks.
Plaatsen waar nu al relatief veel bezoekers komen.
Ingericht op basis van kinderparticipatie.
Gevarieerde speelmogelijkheden met natuurlijke materialen.



Inrichting moet aansluiten bij het karakter van de omgeving en geen afbreuk doen aan
bestaande natuurwaarden.



In speelbossen moet van alles mogen, uitgezonderd zaken als: er spullen naar toe sjouwen,
vuur stoken, spijkers in bomen slaan en gaten graven.

Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
De doelgroep betreft in principe kinderen van zes tot twaalf jaar, die in groeps- of gezinsverband
een bezoek afleggen. Daarnaast komen schoolklassen, schoolreis jes en scoutinggroepen.
Aantallen bezoekers worden niet geregistreerd, wel omschreven als heel veel bezoekers. Schatting
van mij: Per speelbos enkele duizenden met uitschieters boven 15.000. Bij een aantal is voor het
seizoen maart tot begin november hiermee de capaciteitsgrens ook bereikt.
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Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Het stimuleren en faciliteren van natuurlijk spel van kinderen.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Agnes van den Berg heeft in haar recente publicatie ‘Groene kansen voor de Jeugd’ het onderzoek
en de voordelen van natuurlijk spel voor kinderen op een rij gezet.
http://www.agnesvandenberg.nl/.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Speelbossen dragen bij aan het verminderen van het gebrek aan speelruimte voor kinderen (met
name in de hoogstedelijke omgeving is dat gebrek aan de orde). Speelbossen kunnen een bijdrage
leveren aan bewegingsbevordering en algemene ontwikkeling en gezondheid van de jeugd. Met de
aanleg van speelbossen wordt ingespeeld op de behoefte aan meer ‘informele’ speelplekken in een
uitdagende omgeving. Natuurterreinen lijken bij uitstek geschikt om zo’n uitdagende speelomgeving te bieden. Bij het ‘spelen in/met de natuur’ gaan kinderen actief om met natuur en doen
primaire zintuigelijke ervaringen (zien, voelen, horen, proeven, ruiken) op. Dit wordt in een aantal
speelbossen gestimuleerd door het aanbieden van educatieve programma’s door Staatsbosbeheer,
scholen en gemeenten.
Organisat ie en financiering
SBB kan worden gezien als ‘trekker’ om groene speelruimte voor kinderen te realiseren, waarbij
andere partijen worden uitgenodigd om (financieel) bij te dragen. Regionaal worden
samenwerkingspartners gezocht, soms gemeenten of maatschappelijke organisaties voor
financiering en beheer. Bij planvorming en inrichting worden vaak scholen en scoutinggroepen
betrokken, soms ook bij het beheer. LNV heeft in de ‘startfase’ vanuit de reguliere financiering
bijgedragen aan de inrichting en het beheer van de eerste acht speelbossen. Bij de speelbossen
die nu worden aangelegd worden regionaal partijen gezocht.
Kansen
Uitbreiding van dit concept in Nederland.




Integratie goede facetten van het “Speelzone concept” in Vlaanderen.

Belemmeringen
Afstand speelbos tot dichtstedelijke omgeving kan voor kinderen een belemmering vormen om
zelfstandig naar het bos te gaan.
Succesf act oren
Het natuurlijke karakter van het speelbos.





Een trekker als Staatsbosbeheer.
O nderstaande publicatie als handleiding voor nieuwe partijen.

Cont actinf ormat ie
Van de Wiel
Tel.: 030-6926245
www.s taatsbosbeheer.nl
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Zie ook de publicatie van het Kenniscentrum recreatie: “Vrij spel voor het speelbos”:
http://www.stichtingrecreatie.nl/kicbeste.nsf/77c8923cb066c968c125665f003f66b7/9342f6ca47fb
43bcc12572a3004db5c8/$FILE/Vrij_spel_voor_het_speelbos .pdf.

3.14

Stichting Licht en Lucht

Beschrijving
Vijf stichtingen in Amsterdam die onafhankelijk van elkaar werken, maken het mogelijk dat
Amsterdamse stadskinderen één of meer weken een natuurkamp kunnen meemaken. De stichting
Licht en Lucht slaat elk jaar in een rustige vallei van de Kennemerduinen nabij het duinmeer 'het
Wed' het kamp op. Het Kamp wordt begeleid door enthousiaste vrijwillige medewerkers en is voor
de eerste drie weken van de zomervakantie het terrein voor kinderen van de basisschool. De
kinderen kunnen hier volop genieten van de vrije natuur en de frisse lucht. In het kamp zijn er
volop materialen aanwezig waar de kinderen actief mee bezig kunnen zijn .
De meerwaarde van Natuur
Natuur is voor veel stadskinderen tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid. Ze kunnen er zich
uitleven en het bevordert hun ontwikkeling.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Vijf stichtingen verzorgen kampen voor stadskinderen in het domein van Licht en L ucht. Per jaar
maken ongeveer 1.000 stadskinderen hier gebruik van. In de stad zijn diverse opstapplaatsen
voor de bus die hen s ‘ ochtends haalt en s’ middags weer terugbrengt.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Stadskinderen in contact met de natuur brengen voor sport en spel.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Zie het eerder genoemde overzicht van onderzoek; ‘Groene kansen voor de Jeugd.’
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Kinderen zijn enorm enthousiast.
Organisat ie en financiering
De stichting bestaat tachtig jaar en is oorspronkelijk door kerken opgezet voor de stadse
”bleekneusjes”. De gemeente Amsterdam heeft het project inmiddels geadopteerd. De gemeente
betaalt 60% van de kosten. De overige 40% wordt betaald door de deelnemers/ouders die 35,euro per week betalen voor deelname die naar behoefte kan variëren van één tot zes weken. Er
was een zesde stichting in Amsterdam die ter ziele is gegaan door een gebrek aan vrijwilligers .
Het werk is opgevangen door de andere vijf stichtingen. Kinderen kunnen kiezen uit één van de
vijf opstapplaatsen in de stad.
Kansen
Door toenemende verstedelijking en verdichting (inbreiding van de steden) zal hier steeds meer
vraag naar ontstaan. Veel deelnemers zijn enthousiast gemaakt door positieve mond op mond
reclame door de generaties heen die er gebruik van hebben gemaakt.
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Belemmeringen
Het is steeds moeilijker om aan jonge vrijwilligers voor de begeleiding van de kinderen te komen.
Zij verkiezen vaak bijbaantjes die wel wat geld opleveren. Voor Pabo studenten kan dit een goede
oefening/kennismaking zijn met het werken met de jeugd. Het aantal teken in de natuur in
Nederland neemt toe. O ok in de duinen. In het algemeen is goed onderzoek en voorlichting nodig
om met dit probleem om te gaan. De stichtingen zelf gaan op een verantwoordelijke manier met
dit probleem om.
Succesf act oren
 Het ter beschikking stellen van het terrein door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.



De financiering door de gemeente Amsterdam.
Een voldoende aantal geschikte vrijwilligers .

Cont actinf ormat ie
S. Tuinder
Tel.: 020 681 35 83 (tussen 20.00 en 21.00)
E-mail: Licht_en_Lucht_TVB@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~linlutvb/

3.15

‘Walking the way to Health’, UK

Beschrijving
Het 'Walking the way to Health’(WHI) initiatief streeft naar een groter aantal mensen dat in hun
eigen omgeving gaat wandelen. Het richt zich vooral op inactieve mensen en mensen die in
gebieden leven met een slechtere gezondheid. WHI is de grootste organisatie in de UK die
begeleide wandelingen promoot en daarvoor de standaard zet.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Wandelen wordt belangrijker om een gezond land te realiseren. Wandelen wordt door
gezondheidsexperts beschouwd als de bijna perfecte lichaamsbeweging. Voor het wandelen heb je
geen materiaal nodig en dus geen uitgaven waardoor het voor de meeste mensen de ideale
manier is om actiever te worden. 70% Van de bevolking van de UK zijn lichamelijk niet actief
genoeg om voordeel te hebben voor hun gezondheid. WHI moedigt mensen aan regelmatig korte
wandelingen te ondernemen in hun eigen omgeving en ondersteunt meer dan 525 lokale
gezondheidswandelingprogramma’s .
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
Een gezondere natie door het stimuleren en begeleiden van regelmatig ondernomen wandelingen
in de eigen omgeving.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
In het verleden heeft Natural England (NE) verschillende evaluaties verricht. Eind 2007 is besloten
WHI formeel te evalueren en het ‘National Institute of Health and Clinical Excellence’ (NICE) te
voorzien van observatiegegevens en enige kwantitatieve analyse van de programma’s en de
deelnemers . WHI werkt momenteel samen met NICE aan de nationale evaluatie, ontworpen om de
correlatie aan te tonen tussen lichamelijke activiteit en de natuurlijke omgeving en te helpen met
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de promotie aan gezondheidsprofessionals en potentiële financiers . Hierdoor wordt het ook
mogelijk gemaakt de positieve invloed te bepalen die het wandelen kan hebben op zowel de
fysieke als mentale gezondheid en welzijn. WHI heeft een accreditatieprogramma opgezet met als
doel hoge normen te ontwikkelen en handhaven voor gezondheids wandelprogramma’s. Dit geeft
deelnemers , partners en financiers meer vertrouwen en het verzekert de deelnemers van
kwalitatief goede wandelingen. Het biedt ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de
organisaties die zich hebben geaccrediteerd.
WHI Evaluatie door het ‘Natural England’s evidence team’/Enige kwantitatieve analyse van
programma’s en deelnemers:Van de actieve wandelaars die geregistreerd staan in het systeem is
7554 vrouw en 2900 man. Van de geregistreerde wandelaars is 42.3% ouder dan 65 en 31.9%
tussen dan 55 en 65. De database zal verder gevuld en ontwikkeld worden om meer data te
leveren aan NICE, Natural England en de veelheid van gebruikersorganisaties die vragen hebben
betreffende het programma.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Verbeterd



Zelfvertrouwen.
Uithoudingsvermogen.



Energie.
Beheersing van het gewicht.



Levensverwachting.



Gereduceerd risico van
 Hart- en vaatziekten.







Beroerte.
Diabetes.
Hoge bloeddruk.
Darmkanker.
Alzheimer.
Osteoporose.



Arthritis.
Angst.



Stress



Organisat ie en financiering
WHI is een initiatief van de Britse Hartstichting en Natural England. WHI heeft geholpen meer dan
525 plaatselijke gezondheids wandelingprogramma’s te realiseren en heeft meer dan 37.000
vrijwillige wandelleiders getraind. Er wordt geschat dat sinds 2000, WHI meer dan een miljoen
mensen heeft aangespoord meer te wandelen. Natural England heeft recent een driejarig
partnerschap geformaliseerd met het Ministerie van Gezondheid om het huidige WHI programma
viervoudig uit te breiden en zodoende het aantal wandelaars binnen de WHI programma’s toe te
laten nemen van een geschatte 30.000 naar 120.000 in de komende drie jaar. Dit programma zal
gefinancierd worden door het Ministerie van Gezondheid en Natural England.
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Kansen
WHI is een integraal onderdeel van de Natural England's gezondheidscampagne. Natural England
gelooft dat het concept van gezondheids wandelingen aanzienlijk uitgebreid kan worden. Na de
voltooiing van de eerste fase van de huidige evaluatie, kan het Walking the Way to Health
Initiatief een platform bieden aan vooraanstaande gezondheidsprofessionals om met meer
vertrouwen wandelen en andere buitenactiviteiten voor te schrijven.
Natural England financiert ook een driejarig ‘Green Exercise programma’ waarbij in elk van de
negen regio’s één demonstratieproject wordt opgezet. Green Exercise omvat elke lichamelijke
activiteit die buiten plaats vindt: zoals tuinieren, fietsen en wandelen in groene stedelijke gebieden
en vliegeren en natuurbeheer projecten in het buitengebied. Het verbindt mensen met de natuur
in hun eigen omgeving en is één van de meest kosteneffectieve manieren om de lichamelijke en
mentale gezondheid en welzijn van het land te verbeteren. Voor wat Jeugd en Natuur betreft, richt
het nieuwe Green Exercise project zich op opschalen via het WHI programma en het introduceren
van nieuwe activiteiten voor mensen in een natuurlijke omgeving. Veel van de activiteiten
moedigen een jonger publiek aan om deel te nemen waardoor een grotere spreiding van
gebruikers van de natuur wordt bereikt. Er is meer informatie betreffende individuele
programma’s op: http://www.whi.org.uk/results .asp?key=2133|0|3D59814741561|p|981|0
Belemmeringen
De belangrijkste belemmering om WHI uit te breiden is de perceptie dat wandelen geen vorm van
lichamelijke oefening betreft. De doelstelling is om dit te doorbreken met robuuste gegevens (de
in ontwikkeling zijnde database) die bijdragen aan het reeds aanwezige bewijs en het nog nauwer
samenwerken met gezondheidprofessionals om deze activiteit te promoten.
Succesf act oren


(Financiële) ondersteuning van grote nationale organisaties op het gebied van natuur en
gezondheidszorg.



Laagdrempelige vorm van bewegen.
Lokale benadering.



Cont actinf ormat ie
Alan Pearsons
E-mail:”AlanMichael.Pearsons@naturalengland.org.uk
Dorrien Preece
WHI Administrator & Accreditation Manager
Tel.: 0044 (0) 1242 533 258 of (0 ) 1242 533337
E-mail: dorrien.preece@naturalengland.org.uk
www.whi.org.uk
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3.16

Website Natuur zonder drempels

Beschrijving
In 2001 werd de internetsite 'Natuur zonder drempels' ontwikkeld en in 2002 in werking gesteld
door Stas Faber (LNV) bij de instelling van het Nationaal Park Loonse en Drunense duinen. Deze
site was in eerste instantie bedoeld voor de beheerders en eigenaren van de natuurgebieden en parken. Zij konden er informatie vinden en uitwisselen over alle aspecten van BTB
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) van natuurgebieden voor mensen met een
handicap of chronische ziekte. In 2005 werd besloten de site ook bruikbaar te maken voor de
bezoekers en gebruikers van de natuurgebieden. Via hun ervaringen kan aandacht gevraagd
worden voor problemen met BTB en informatievoorziening over de (on)toegankelijkheid van de
gebieden.
Doelgroepen, capaciteit en bezoekersaantallen
Mensen met een functiebeperking (rolstoel- en scootmobielgebruikers , blinden, mensen met een
beperkt uithoudingsvermogen, ouderen). De site is ook van belang voor gezinnen met kinder/wandelwagens. In 2006 had de site ruim 60.000 bezoeken, waarvan ongeveer de helft unieke
bezoekers.
Doelst ellingen op het gebied van gezondheid
BTB gegevens van natuurterreinen ter beschikking stellen aan de doelgroepen voor overzicht van
de mogelijkheden en promotie van gebruik.
Onderzoek naar gezondheidseffect en
Niet bekend.
Gezondheidseffecten door begeleiding en gebruikers gerapport eerd
Mensen met een functiebeperking krijgen middels de site inzicht in de mogelijkheden om te
bewegen en ontspannen in de natuur. Het bevordert hun fysieke en geestelijke gezondheid en
heeft ook een groot sociaal effect.
Organisat ie en financiering
De aanzet voor deze site is , onder auspiciën van de Stichting Groen & Handicap, gegeven door
verschillende organisaties voor natuurbeheer en gehandicaptenbeleid: Vereniging
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provinciale Landschappen, het Landelijk Bureau
Toegankelijkheid en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Het LBT bestaat niet meer. Het
initiatief en een belangrijke financiële impuls voor deze website kwamen van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het beleid voor de Nationale Parken.
Momenteel werken ook vijf vrijwilligers aan de site en doelstellingen daarvan.
Kansen
Doordat bezoekers van natuurgebieden in Nederland zoals mensen met een handicap of een
chronische ziekte hun ervaringen over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van
natuurgebieden in Nederland opschrijven en delen, kunnen de natuurgebieden voor deze
doelgroep in Nederland toegankelijker gemaakt worden. Bundeling van initiatieven en overzicht
over geheel Nederland is dringend gewenst. O rganisaties als NBTC (Ned. Bureau Toerisme en
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Congressen), ANWB en de terreinbeheerders kunnen hierbij betrokken worden. De in oprichting
zijnde Stichting ITS-symbool (rolstoelsymbool) dat ook over “groen” zal gaan, gaat wellicht
mogelijkheden bieden. (contact de heer Jelgersma van de CG-Raad).
Belemmeringen
Niet duidelijk is , waarom weinig mensen met een beperking feedback geven ten aanzien van
beperkte toegankelijkheid. O ok is niet bekend hoeveel mensen met een beperking gebruik maken
van “groen” en van specifiek aangelegde voorzieningen. Bewustzijn van problemen die mensen
met een beperking ondervinden is onder andere bij de horeca nog beperkt ontwikkeld.
Succesf act oren
 Gezamenlijk initiatief van grote nationale partijen.


Inzet van vrijwilligers om de site te onderhouden.

Cont actinf ormat ie
C.J .van Helteren
E-mail: cjhelteren01@hetnet.nl
http://www.natuurzonderdrempels .nl/
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Bijlage 1 Overzichtstabel met indeling vanuit natuurtypes
In onderstaande tabel staat een indeling naar types natuur(activiteiten) en bijbehorende
bovenstaand beschreven praktijkvoorbeelden. Voor een deel van de types is nog geen voorbeeld
geselecteerd of relevant voor de gezondheid.
Categorie

Type

Praktijkvoorbeeld

Plaatsgebonden elementen/activiteiten
Binnenstedelijk

Parken

groen
Groene schoolpleinen
Stadsbossen
Speelbossen

Algemeen beschreven

Speelweides
Kinderboerderijen
Vogelhospitaal
NME centrum

NME centrum Haarlem

Groenstroken
Bomen
Bloembakken
Overig
Buitenstedelijk

Natuurgebieden (onder andere bossen)

Parcours Vita, Natuurpad Alloo

Speelbossen

Algemeen beschreven

groen
Strand/zee
Recreatieterreinen
Agraris ch groen

(Jeugd)zorgboerderijen

Modderkolk, Hoge Born

Boerderijschool
Kinderdagverblijf op boerderij
Tuinen

Helende tuinen
Volkstuinen

Osira groep

Doe-tuinen

Haarlem

Bij verzorgingstehuis

Schoterhof, Haarlem, - Fontis Landzijde

Bij ziekenhuis

Martini ziekenhuis

Schooltuinen, tuinen bij kinderdagverblijf

Amsterdam

Vlindertui n
Natuurlijke speeltuin

Speeldernis

Buurttu in
Particuliere tuinen
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Categorie

Type

Groen in

Groen in huis

Praktijkvoorbeeld

Gebouwen
Groen op kantoor
Groen in fabrieksruimte
Bedrijfsterreinen

Niet-plaatsgebonden elementen/activiteiten
Activiteiten in

Therapie/revalidatie/ontstressprogramma’s

Hamingen, baanfit, sportloods

de natuur
Bewegen/sporten/recreëren

Green Gym - Walking the way to Health

Participatie ontwerp en beheer

NeighbourWood Scheme

omwonenden en gebruikers
Evenementen
Virtuele natuur

O pmerkingen bij het overzicht:


Er is gestreefd naar een indeling die enerzijds alle types natuur kan bevatten en anderzijds zo
min mogelijk overlappingen kent.



De categorieën kennen enige overlap. Types en resulterende voorbeelden laten zich
gemakkelijker onderscheiden.



Dieren en water worden als groepen niet apart vermeld, maar vormen soms onderdeel van
een natuurtype. Zie bijvoorbeeld “Green Chimney’s ” en voorbeelden Cost 866. Ze kunnen
afzonderlijk (zonder overige natuurlijke setting) ook een bijdrage aan de gezondheid leveren,
maar worden dan hier niet meegenomen.



Speelbossen staan zowel bij ‘stedelijk’ als ‘buitenstedelijk’ genoemd. Het zijn geplande,
ontworpen en beheerde varianten op de ‘wilde’ vorm, zoals in Vlaanderen, waar het gedeelten
van bossen betreft waar ‘toestemming om je buiten de paden te begeven’ is verleend
(s peelzones). SBB onderzoekt die mogelijkheid in Nederland.
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Bijlage 2 Overzicht praktijkvoorbeelden - Gesorteerd op doelgroepen
Tabel met indeling op doelgroepen die op leeftijd en leefomgeving zijn gesorteerd. Deze tabel is net als de beschrijvingen van de
praktijkvoorbeelden gebaseerd op informatie van betrokkenen bij de voorbeelden. Nader onderzoek kan aantonen of genoemde voorbeelden of
interventies daadwerkelijk effectief zijn voor genoemde doelgroepen, ziekten en aandoeningen. Aan de tabellen en de beschrijvingen kunnen dus
geen rechten worden ontleend.
NB – P = preventie; C = curatief; Z = zorg.
Doelgroepen,

Natuuractiviteiten

P/C/Z

niet ziekte

Praktijkvoorbeeld

Link

(Good Practice)

gerelateerd
Allen

Trimbanen

P

Parcours Vita

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1599

Toegankelijk

P

Natuurpad Alloo

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1601

P

“Gezond werk in de

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1625

natuurpad
Werken in de
natuur
Actief en passief

Natuur”
P

Sonsbeek Park

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1645

P

Volkspark de Goffert

http://www.goffertpark-nijmegen.nl/

P

Chopwel Woods

http://www.forestresearch.gov.uk/peopleandtrees

P/C/Z

Gezondheidspark Hengelo

P

NME Centrum Haarlem

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/natuur-nme/stadskweektuin/

P

Parklife

www.greenwoodforest.org.uk

recreëren in de
natuur
Actief en passief
recreëren in de
natuur
Bewegen in de
natuur
Actief en passief
recreëren in de
natuur
Actief en passief
recreëren in de
natuur
Bewegen in de
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Doelgroepen,

Natuuractiviteiten

P/C/Z

niet ziekte

Praktijkvoorbeeld

Link

(Good Practice)

gerelateerd
natuur
Inactieve mensen

Tuinieren en het

P

Green Gym

http://www2.btcv.org.uk/display/greengym

P

Walking the way to

http://www.whi.org.uk/

(natuurlijk)
verbeteren van de
leefomgeving
Wandelen

Health
Bewegen in de

http://www.forestresearch.gov.uk/activeengland

P

Active England

P

Sportloods

P

Baanfit

www.baanfit.nl

P

Green Gym

http://www2.btcv.org.uk/display/greengym

P

Baanfit

www.baanfit.nl

P

sportloods

P

Werkplezier wandeling

www.teamwandeling.nl

P

Postzegelparken

www.amsterdam.nl/postzegelpark

natuur
Bewegen in de
natuur
Bewegen in de
natuur
Mensen die fitter

Tuinieren en het

willen worden en

(natuurlijk)

liever niet naar

verbeteren van de

een sportschool

leefomgeving

gaan
Bewegen in de
natuur
Bewegen in de
natuur
Werknemers

Bewegen in de
natuur
Verblijven in een
natuurlijke
omgeving
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Doelgroepen,

Natuuractiviteiten

P/C/Z

niet ziekte

Praktijkvoorbeeld

Link

(Good Practice)

gerelateerd
Stadbewoners

Actief en passief

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1603

P

Neighbourwoods

P

A'dam Zuid-Oost

P

Sloterpark

P

Stille plekken

P

postzegelparken

www.amsterdam.nl/postzegelpark

P/C

Walking the way to

http://www.whi.org.uk/

recreëren in de
natuur
Actief en passief
recreëren in de
natuur
Actief en passief

http://www.lsg.info/sloterplas.htm

recreëren in de
natuur
Verblijven in een
natuurlijke
omgeving
Verblijven in een
natuurlijke
omgeving
Bewoners van

Wandelen

wijken met een

Health

slechte
gezondheid
Mensen met laag

Bewegen in de

inkomen

natuur

(stads)Kinderen

Spelen in een

P

Active England

http://www.forestsearch.gov.uk/activeengland

P

Speeldernis

http://www.speeldernis.nl/

P

Neighbourwoods

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1603

natuurlijke
omgeving
Leren in een
natuurlijke
omgeving
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Doelgroepen,

Natuuractiviteiten

P/C/Z

niet ziekte

Praktijkvoorbeeld

Link

(Good Practice)

gerelateerd
P

Stichting Licht en Luch t

http://www.xs4all.nl/~linlutvb/

P

Speelbossen

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1660

P

Active England

http://www.forestresearch.gov.uk/activeengland

P

Chopwell Woods

http://www.forestresearch.gov.uk/peopleandtrees

Tuinieren

P

Doe-tuinen

www.doetuinenhaarlem.web-log.nl

Spelen in een

P

Natuursprong

www.natuursprong.nl

P

Mendelschoollein

P

NME Centrum Haarlem

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/natuur-nme/stadskweektuin/

P

Postzegelparken

www.amsterdam.nl/postzegelpark

Tuinieren

P

Schooltuinen A’dam

Spelen in een

P

Dakspeeltuin

Verblijven en spelen
in de natuur
Spelen in een
natuurlijke
omgeving
Bewegen in de
natuur
Bewegen in de
natuur

natuurlijke
omgeving
Verblijven en spelen
in de natuur
Verblijven en spelen
in de natuur
Verblijven in een
natuurlijke
omgeving

natuurlijke
omgeving
Bewegen in de

P

parklife

www.wolkenrijders.nl
www.greenwoodforest.org.uk

natuur
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Doelgroepen,

Natuuractiviteiten

P/C/Z

niet ziekte

Praktijkvoorbeeld

Link

(Good Practice)

gerelateerd
> 45

P

Active England

http://www.forestresearch.gov.uk/activeengland

Tuinieren

P

Doe-tuinen

www.doetuinenhaarlem.web-log.nl

Verblijven in een

P

Postzegelparken

www.amsterdam.nl/postzegelpark

Z

Osira groep en

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1582

Bewegen in de
natuur

Ouderen

natuurlijke
omgeving
Bewoners

Tuinieren en

verzorging- en

verblijven in

verpleeghuizen

natuurlijke

volkstuinen

omgeving
Bewoners

Tuinieren en

zorgcentrum

verblijven in een

Z

Groenkamers

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1607

C/Z

Baanfit

www.baanfit.nl

C/Z

Sportloods

C/Z

Martini ziekenhuis

P

Mendelschoolplein

natuurlijke
omgeving
Vrouwen tijdens

Bewegen in een

zwangerschap,

natuurlijke

na bevalling en

omgeving

kraambed
Bewegen in een
natuurlijke
omgeving
Patiënten,

Verblijven in een

bezoekers en staf

natuurlijke

van een

omgeving

http://www.martiniziekenhuis.nl/default.cfm?sid=196

ziekenhuis
Leerkrachten

Verblijven in een
natuurlijke
omgeving
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Bijlage 3 Overzicht praktijkvoorbeelden - Gesorteerd op ziekten en aandoeningen
Tabel gesorteerd op ziekten en aandoeningen volgens de indeling in categorieën, zoals het Nationaal Kompas die hanteert. Enkele categorieën zijn
aan deze indeling toegevoegd; deze zijn aangegeven met een sterretje (*). Deze tabel is net als de beschrijvingen van de praktijkvoorbeelden
gebaseerd op informatie van betrokkenen bij de voorbeelden. Nader onderzoek kan aantonen of genoemde voorbeelden of interventies
daadwerkelijk effectief zijn voor genoemde doelgroepen, ziekten en aandoeningen. Aan de tabellen en de beschrijvingen kunnen dus geen rechten
worden ontleend.
NB – P = preventie; C = curatief; Z = zorg.
Ziekten en

Natuuractiviteiten

P/C/Z

aandoeningen
Minder-valide*

Praktijkvoorbeeld

link

(Good Practice)
Bewegen in de

Z

Active England

http://www.forestresearch.gov.uk/activeengland

P

Postzegelparken

www.amsterdam.nl/postzegelpark

Z

Forest Care Farm

Tuinieren

Z

Doe-tuinen

www.doetuinenhaarlem.web-log.nl

Bewegen in een

Z

Baanfit

www.baanfit.nl

natuur
Verblijven in een
natuurlijke
omgeving
Verblijf en werken
in een natuurlijke
omgeving
Kanker

natuurlijke
omgeving
Hyperventilatie*

Bewegen in de

Z

Sportloods

C

Baanfit

www.baanfit.nl

C

Baanfit

www.baanfit.nl

C

Baanfit

www.baanfit.nl

Z

Baanfit

www.baanfit.nl

natuur
RSI*

Bewegen in de
natuur

Chronische

Bewegen in de

vermoeidheid*

natuur

Hoog-sensitief*

Bewegen in de

Praktijkvoor beelden Natuur e n Gezondheid – Bijlage 2 bij het advi es ‘Natuur o p Recept’

88

Ziekten en

Natuuractiviteiten

P/C/Z

aandoeningen

Praktijkvoorbeeld

link

(Good Practice)
natuur

Psychische
stoornissen:
Psychiatrische

Verblijf en werken

patiënten*

in een natuurlijke

C/Z

Zorglandgoed Hoge

www.hogeborn.nl

Born

omgeving
Afhankelijkheid

Werken in de

van alcohol, drugs

natuur

Arta Lieve groep,

http://www.lievegoedzorggroep.nl/index.php?page=introductiecentrum-

Hamingen

voor-opname

P/C

Phoenix Futures CTP

www.english-nature.org.uk

C

Green Gym

http://www2.btcv.org.uk/display/greengym

C

Baanfit

http://www.baanfit.nl/

"Gezond werk in de

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1625

P/C

of andere
middelen
Werken in de
natuur
Stress*

Tuinieren en het
(natuurlijk)
verbeteren van de
leefomgeving
Bewegen in de
natuur

Burn-out

Werken in de

syndroom*

natuur
Verblijf en werken

C

Natuur"
C

Healing garden Alnarp

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1640

C

Baanfit

http://www.baanfit.nl/

C

Green Gym

http://www2.btcv.org.uk/display/greengym

in een natuurlijke
omgeving
Bewegen in de
natuur
Depressie

Tuinieren en het
(natuurlijk)
verbeteren van de
leefomgeving
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Ziekten en

Natuuractiviteiten

P/C/Z

Bewegen in de

C

Baanfit

http://www.baanfit.nl/

C

Green Gym

http://www2.btcv.org.uk/display/greengym

C

Baanfit

www.baanfit.nl

Z

Baanfit

www.baanfit.nl

Z

Sportloods

Z

Natuurpad Alloo

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1601

Z

Website Natuur zonder
drempels

http://www.natuurzonderdrempels.nl/

C/Z

Paardentherapie

http://www.americanhippotherapyassociation.org/

Z

Groote Modderkolk

http://www.degrootemodderkolk.nl/

Z

Forest care Farm

aandoeningen

Praktijkvoorbeeld

link

(Good Practice)
natuur

Angststoorn issen

Tuinieren en het
(natuurlijk)
verbeteren van de
leefomgeving
Bewegen in de
natuur

Dementie

Bewegen in de
natuur
Bewegen in de
natuur

Aandoeningen aan

Toegankelijk

zenuwstelsel en

natuurpad

zintuigen,
bewegingsstelsel
en bindweefsel
Toegankelijke
natuur(paden)
Paardrijden en
grondwerk
Jongvolwassenen

Verblijf en werken

met een

in een natuurlijke

verstandelijke

omgeving

handicap
Verblijf en werken
in een natuurlijke
omgeving
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Ziekten en

Natuuractiviteiten

P/C/Z

Verstandelijk

Verblijf en werken

Z

gehandicapten

in een natuurlijke

aandoeningen

Praktijkvoorbeeld

link

(Good Practice)
"Gezond werk in de

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1625

Natuur"

omgeving
Verblijf en werken

Z

Forest Care Farm

Z

Paardentherapie

http://www.americanhippotherapyassociation.org/

"Gezond werk in de

http://www.natuurengezondheid.nl/templates/mercury.asp?page_id=1625

in een natuurlijke
omgeving
Paardrijden en
grondwerk
Autisme

Werken in de

Z

natuur
Paardrijden en

Natuur"
Z

Paardentherapie

http://www.americanhippotherapyassociation.org/

Zie bijvoorbeeld:

http://www.agnesvandenberg.nl/onderzoek2.html

grondwerk
ADHD

Dit is in onderzoek
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Bijlage 4 Nader te onderzoeken praktijkvoorbeelden
Alnarp healing garden
Amsterdamse bos
Bartimeus
Bewegen op recept
BMW fabrieksterrein en hal
Boerderijschool Achterhoek
Boerderijspa Nutter
Buro Fonkel voor ontwerp buitenruimtes voor demente bejaarden
Cost 866 voorbeelden
Cost E-39 nationale rapporten
De Balij, Zoetermeer
De Hagert, Wychen zorgboerderij
Eco klimbossen
Enders-Slegers ter attentie van. natuur, dieren en dementie
Erasmus ziekenhuis
Evenementen als paddenstoelendag, roofvogeldag etc .
Fabrieksterreinen, Publicatie Landschapsbeheer Nederland
Gezond groen op de werkplek
Glasgow hospital garden
Green Chimney’s
Green Stairs, Noorwegen
Groene Daken
Haagse bos
Hamingen boerderijschool
ING hoofdkantoor
Kinderdagverblijf de Hooijbergh
KG Noord locatie zorg met tuin
Landzijde
Maartenshuis , Texel bij Alloopad
Marne, Amstelveen
Moestuin Witte Huis
NATE
Naturally cool groene hangplekken voor jongeren
Natuurbelevingspark
Natuurmonumenten met Menzis
Nederland open en groen Website
Nieuwe Loot
NVTL brengt najaar 2009 themanummer met voorbeelden van tuinen bij zorginstellingen
O utdoor fitness toestellen voor ouderen
Park Kopenhagen
Plan Pietons Geneve
Publicaties ‘De Groene Hemel’en ‘Vrij spel voor natuur en kinderen’
Sonsbeekpark
Stichting O jee ADHD, zorg- en logeerboerderij voor ADHD-kinderen
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Trunkwell garden
Tuinen van West, DRO Amsterdam
Tuinpark Rust en Vreugd
UMC Utrecht
Virtuele natuur als Beeldscherm in ziekenhuizen, Natuurposters in fitnessruimte, bij tandarts, Vi rtuele
boswandelingen in Korea, DVD’s en CD’s met natuurmuziek en beeld etc.

Vlindertuinen VSB, Vlinderstichting
Vondelpark
Wandelarts D&K
Wandelvitaal en Bofit
Wellness en kuren in combi natuur
‘Weer gezond aan het werk’ NPZK
Woerden ommetjes
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