
DE HELENDE 
KRACHT 
van tuintherapie en 
therapeutische tuinen

Voor meer info, volg ons op  
www.facebook.com/terra-therapeutica

Meer 
wETEN?

In de praktijk haken onderstaande visies nauw in elkaar… 

ACTiEf viA TuiNTHERApiE
Om positieve veranderings-, ontwikkelings- of acceptatie-
processen aan te wakkeren bij kwetsbare mensen en hun 
(resterende) vaardigheden te stimuleren, is tuintherapie 
erg geschikt. Ze zijn actief en bewust bezig met groen, hoe 
beperkt ook. Dit valt binnen het werkdomein van de sociale 
sector (op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak). 

pAssiEf viA THERApEuTisCHE TuiNEN
Het komt er bij kwetsbare mensen ook op aan om een 
optimale leefomgeving te creëren waarin ze rust, plezier en 
ontspanning vinden. In een therapeutische tuin kunnen ze 
eerder passief genieten van het groene kader. De inrichting 
ervan ondersteunt de doelstellingen van de instelling, 
de therapie, enz. Dit valt binnen het werkdomein van de 
omgevingspsychologie, het groenmanagement en het 
tuinontwerp. 

 

tuinbeleving kan op 
2 mANiEREN!



OpenblOeien in het grOen
Tuinieren - of groenbeleving in het algemeen - heeft een uiterst 
heilzaam effect op de mens. Dat is algemeen geweten…  
Het stimuleert geest en lichaam, heeft een educatief karakter 
én bevordert sociale interactie en gemeenschapsvorming. 
Kortom, de natuur bezit de kracht om mensen te doen open-
bloeien. En laat dat nu precies zijn waar de meest kwetsbare en 
zwakke personen in onze samenleving vaak nood aan hebben. 
Met tuintherapie en therapeutische tuinen krijgen ze een zinvol 
duwtje in de rug...

Vertoeven in een groene, rustige omgeving...
Genieten van de traagheid en pracht van de natuur…
En zelf de handen uit de mouwen steken om iets te 
doen groeien en bloeien…
Dát is in onze complexe en jachtige samenleving 
helaas niet voor iedereen weggelegd.

Mensen die om welke reden dan ook uit de boot vallen, 
minder kansen krijgen of achterop geraken in onze 
maatschappij. Denk daarbij aan mensen met dementie, 
eenzamen, mensen zonder papieren, mensen met een 
beperking of chronische ziekte, mensen met stress of 
burn-out, mensen met een psychiatrische problematiek, 
gevangenen, moeilijk hanteerbare jongeren, mensen in 
armoede, enz. 

voor 
wiE?

Door 
wiE?
In 2014 verenigden enkele gelijkgestemde zielen zich in een 
werkgroep en denktank onder de naam Terra-Therapeutica. 
De organisatie richt zich op tuinieren en tuinbeleving bij 
diverse groepen van kwetsbare mensen. Met Hogeschool 
PXL en Limburg.net als partners leggen we de focus op het 
welzijn van deze personen. Tuin, natuur en planten zijn de 
middelen om dit te bereiken.

streef-
DoELEN?

• Mens en natuur samenbrengen om het welzijn en 
de gezondheid van kwetsbare personen positief te 
beïnvloeden. Door activiteiten te voorzien middenin 
het groen kunnen mensen een belangrijke stap vooruit 
zetten, op weg naar herstel, revalidatie of therapie. 

• Via voordrachten, workshops en adviesverlening 
streven we ernaar om initiatieven rond tuintherapie en 
therapeutische tuinen definitief op de kaart te zetten in 
Vlaanderen. 

• Wij willen alle reeds beschikbare kennis, methodieken 
en expertise rond tuintherapie en therapeutische tuinen 
bundelen en beschikbaar stellen voor iedereen.  
Zo voorzien we alle reeds bestaande projecten in 
Vlaanderen van een stevige onderbouw en samenhang.

• We pleiten ervoor om de vorming tot tuintherapeut uit te 
bouwen binnen het reguliere onderwijs als een erkende 
opleiding.

• In een tuin gelden er andere ritmes en wetten dan in  
onze complexe, snel veranderende samenleving  
en kunnen wij even op adem komen en ons overprikkeld 
brein een rustpauze gunnen.

• Een tuin biedt de geborgenheid en veiligheid van een 
afgebakend geheel.

• Tuinieren is een werk dat traagheid, geduld en 
zorgzaamheid vereist. Hierdoor is het ook geschikt voor 
minder productieve personen.

• Via gerichte tuinervaringen groeit er een zorgzame relatie 
uit. Zo worden de (lichamelijke, geestelijke of sociale) 
kwetsuren van de deelnemers geheeld in een weefsel van 
positieve en vertrouwensvolle belevingen. 

• Uniek aan het werken met natuurlijk materiaal is dat het 
leeft en uit zichzelf iets doet. Het ontkiemt, groeit, draagt 
vruchten, bloeit, verdort, sterft af, loopt opnieuw uit, … 
 Tegelijk heeft tuinieren een educatief karakter. 

• Tuintherapie houdt mensen lichamelijk in beweging, hoe 
beperkt de mogelijkheden misschien ook zijn. 

• Recreatie, plezier en ontspanning maken onlosmakelijk 
deel uit van groenbeleving.

• Samenkomen in de natuur om passief te genieten of actief 
aan de slag te gaan bevordert de sociale interactie en 
gemeenschapsvorming. 

alle voorDelen
op EEN RijTjE


