
1 2  -  F M I  f e b r u a r i  2 0 0 7 z o r g F M I  f e b r u a r i  2 0 0 7  -  1 3

Günther Schwandt en Iris Bakker

In de afgelopen jaren is tuintherapie binnen  

de zorgsector zich steeds verder gaan 

ontwikkelen. Het is evident en bovendien 

wetenschappelijk aangetoond dat een groene 

omgeving en het actief dan wel passief omgaan 

met levend groen, positieve en therapeutische 

effecten bij mensen teweegbrengt.

De therapeutische  
route door het 

Gezondheidspark te Hengelo

Mensen worden niet alleen ouder, maar genieten daarbij 
bovendien een hogere levenskwaliteit. Bij mensen met 
stoornissen en handicaps worden door middel van tuinthe-

rapie gewenste veranderingen, ontwikkelingen en acceptatieprocessen 
gestimuleerd. 
Eeuwen geleden werd beplanting al actief ingezet om de gezondheid 
van mensen te verbeteren en te continueren, zowel op psychisch gebied 
als bij lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Eind zestiende eeuw 
schreef de Franse arts Philippe Pinel zijn cliënten met een psychische 
stoornis, tuinarbeid voor. Eind achttiende en begin negentiende eeuw 
golden de Amerikaan Benjamin Rush en de Duitser Friedrich Reil als 
de ware grondleggers van de tuintherapie. 
Recentelijk is er een therapeutische route ontworpen binnen het 
Gezondheidspark te Hengelo, in een nauw samenwerkingsverband 
tussen de Gemeente Hengelo, het Streekziekenhuis Midden-Twente 
en een aantal zorgaanbieders, waaronder Trivium. 
De stedenbouwkundige van de Gemeente, Ludwin Budde,  steden-

bouwkundige Hans ter Beek en landschaps-
architect Günther Schwandt, beiden werk-
zaam bij Bureau op ten Noort-Blijdenstein, 
hebben gezamenlijk invulling gegeven aan het 
ontwerpproces.

Gezondheidspark Hengelo
Het bijzondere in de ontwikkeling van het 
Gezondheidspark Hengelo is niet alleen dat 
een aantal grote en kleinere partijen zich 
positief heeft uitgesproken over de ontwikke-
ling van een therapeutische route omdat de 
meerwaarde hiervan werd onderkend, maar 
dat het bovendien heeft toegezegd hier actief 
aan te gaan bijdragen. 
En juist hierin zit die meerwaarde; op deze 
manier komt inderdaad een ensemble tot 
stand van verschillende functies die elkaar 
versterken en waarbij de therapeutische route 
een verbindend element vormt. Een kwestie 
van 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 maat-
schappelijke 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 alle niveaus door: van jong tot oud en van 
verzorgen en genezen tot preventie: 
Het Gezondheidspark, ofwel het ‘therapeu-
tisch landschap’ is een verzamelbegrip voor 
een ensemble van het landschap, de routes, 
de tuinen en de zorgboerderijen. Het park 
biedt huisvesting aan verschillende zorgin-
stellingen, zoals medische sportscholen en 
commerciële klinieken. 
Het wordt ontwikkeld in een gebied waar 
in de afgelopen twintig jaren al een aantal 
gezondheidsinstellingen is gevestigd, waar-
onder het streekziekenhuis, het Rode Kruis 
en de Arbodienst. Een therapeutische route 
vormt het verbindende element in dit gebied, 
gebruikmakend van de bestaande natuurhis-
torische waarden. 

Natuurlijk verleden
In het Gezondheidspark is het oorspronkelij-
ke Twentse landschap als uitgangspunt geno-
men: het gebied was tot in de negentiende 
eeuw drassig met incidentele, droge zandrug-
gen. Op deze zandruggen, essen genaamd, is 
in de Middeleeuwen akkerbouw gepleegd. 
In het centrum van het plangebied bevindt 
zich een es met aan de rand een fraaie boer-

derij en wat keuterbedrijfjes, omgeven door 
groepen van oude eiken. 
Daaromheen is een vijverpartij gepland, die 
de beekdallaagte volgt. Dit alles tezamen 
vormt het hart van het nieuwe plan. Daarnaast 
zijn er twee Middeleeuwse wegen gespaard. 
Het landschap is dienstbaar aan allen die in 
het toekomstige gezondheidspark verblijven 
en wonen, en aan de mensen uit de buurt. 
Het park staat niet geïsoleerd, maar is in 
de omgeving verankerd. De belevingswaarde 
van het oude landschap is door enkele ingre-
pen verhoogd. De bestaande en de nieuwe 
elementen worden door de therapeutische 
route ontsloten. 

De therapeutische route 
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 ver-
zorgingstehuis 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 tui-
nen, 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 

zien. Op de terp is een folly (een gek gebouw-
tje) gepland.
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 the-
rapeutische route verkrijgt. Tijdens de plan-
uitwerking zal worden bezien of en hoe de 
therapietuinen concreet worden ontworpen 
en gerealiseerd.

Therapietuin
Het is de bedoeling langs de route een aantal 
therapeutische tuinen 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. 
Ook 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 rolstoelhoog-
te rolstoelgebruikers de mogelijkheid te tui-
nieren. Dit hoeft niet alleen een oefentherapie 
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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 kun-
nen er delen worden ingericht voor het voeren 
van een gesprek, waaronder ook groepsge-
sprekken. Ook een speelhoek voor kinderen 
van patiënten, begeleiders, of bezoekers, kan 
een onderdeel vormen van de therapietuin. 
De verschillende mogelijkheden zijn gekop-
peld aan de diverse therapeutische behande-
lingen, 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 psycho-
somatisch welbevinden. Er is voor elke han-
dicap 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 instel-
ling 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 kunnen een onmis-
baar onderdeel worden van de wereld van 
de patiënt die langere tijd nodig heeft om 
te herstellen. Ook 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;
•  ondersteuning bij psychische stoornissen.
Tal van hulpmiddelen als een grindbed met 
stapstenen, wegen en paden met verschil-
lende hellingspercentages kunnen de motori-
sche revalidatie ondersteunen. Een zintuiglij-
ke 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 groepsgesprek-
ken of juist een veilig en besloten gesprek 
met een vertrouwenspersoon. Voor diverse 
psychische stoornissen heeft een groene 

omgeving op veel fronten een positieve, the-
rapeutische werking. 

(Zorg)boerderijen en dieren
Ook in het Gezondheidspark Hengelo wordt 
een verbinding tussen groenbeleving en de 
zorg voor en contact met dieren nagestreefd. 
Ook dieren hebben, net als groen, een posi-
tieve invloed op het welbevinden van de 
mens. Een zorgboerderij, maar ook de ver-
derop gelegen manege, kan verder geïnte-
greerd worden in het concept. In die boerde-
rijen staat het zorgconcept centraal. 
De werkzaamheden zijn voor lichtgehandi-
capte mensen een invulling van hun leven. Er 
staan in het Gezondheidspark drie boerderij-
tjes die men in dat concept kan opnemen. Ze 
zijn te klein voor verblijf, maar wel geschikt 
als activiteitenruimte. 
Op dit moment is de Nota van Uitgangspunten 
vastgesteld. Een creatief proces waarbij vorm, 
visie en bestaande landschappelijke waarden 
zijn samengebracht in een zuiver stedenbouw-
kundig ontwerp. Dit vormt een gezonde basis 
om het Gezondheidspark in de toekomst te 
completeren met een aantal groene functies, 
waar de mensen recht op hebben. 
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