
Tuinieren - en groenbeleving hebben een erg heilzaam effect op de mens. Het stimuleert 
geest en lichaam, heeft een educatief karakter én bevordert sociale interactie. Kortom, de 
natuur bezit de kracht om mensen te doen openbloeien. En net daar hebben de meest  
kwetsbare en zwakke personen in onze samenleving vaak nood aan. 

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseert Limburg.net in samenwerking met Hogeschool PXL, 
Terra-Therapeutica, Velt en Natuurpunt een studiedag over de therapeutische kracht van de 
natuur. Door een combinatie van lezingen van experten en getuigenissen uit de praktijk krijgt 
u tijdens deze dag nieuwe inzichten in hoe mens en natuur kunnen worden samengebracht 
om het welzijn en de gezondheid van kwetsbare personen positief te beïnvloeden. De vele 
getuigenissen zorgen er dan weer voor dat u voldoende inspiratie kan opdoen om uw kennis 
en expertise om te zetten in de praktijk. 

PROGRAMMA 

• 09u30-10u15:  
Ontvangst 

• 10u15-10u20:  
Inleiding door Limburg.net 

• 10u20-12u30: 
Lezing - Groen en gezondheid: stand 
van zaken in Vlaanderen 
Yannick Joye, docent en onderzoeker,  
Rijksuniversiteit van Groningen 
 
Getuigenis - Tuintherapie in de  
gevangenis van Wortel 
Soetkin Driesen, studente ergotherapie 
Hogeschool PXL 
 
Lezing - Tuintherapie: What’s in a 
name? 
Damien Newman, Education Officer Thrive 
 
Getuigenis - Samentuin Bonenakkers, 
een tuin voor iedereen  
Karin Cotteleer, buurtwerkster, De Mouterij,  
en Staf Coertjens, vrijwilliger

PRAKTISCHE INFO 
 
Datum en locatie 
Dinsdag 21 maart 2017 
PXL-Congres, Elfde Liniestraat 23A, 3500 Hasselt 

Inschrijving 
Deelname aan de studiedag bedraagt 60 euro per persoon (inclusief lunch en receptie). 
Gelieve in te schrijven voor 5 maart 2017 via www.pxl.be/event/groenengezondheid

• 12u30-13u30:  
Middagpauze met broodjeslunch  
en bezoek standen 

• 13u30-14u45: 
Lezing - Healing environment:  
mogelijkheden en valkuilen 
Wim Collet, tuin- en landschapsarchitect 
 
Getuigenis - De participatieve en  
natuurvriendelijke zorgtuin in Dessel 
en Turnhout 
Joke Flour stafmedewerker projecten  
Natuurpunt CVN 
 
Voorstelling en overhandiging  
platformtekst 
Vlaams minister van Welzijn,  
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen 

• 14u45-15u00: 
Afsluiting 

• 15u00: 
Receptie, bezoek standen en netwerken


