
Therapeutisch 
openbaar groen
Volkstuinproject Maasmoosem toont kansen en uitdagingen

Deze zomer waren we uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen op de zorgcampus 

van Dilsen-Stokkem (Limburg). Bij aankomst vielen meteen de open ruimte en de 

rust op. Na een rondleiding stelde de verantwoordelijke van de zorgcampus, Gabriëlla 

van Grootel, ons voor aan enkele personen die sinds een tweetal jaar betrokken zijn 

bij Maasmoosem Inclusie(f), met name: François Jacobs (Limburg.net), Kathleen De 

Clercq (PXL-Hogeschool) en Herman Vereycken (Terra-Therapeutica). Zoals u hierna 

kunt lezen hadden we een boeiend gesprek over een bijzonder project.

Interview Jos De Wael • Foto’s Terra-Therapeutica
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Maasmoosem Inclusie(f)

Gabriëlla legt eerst uit waar het project voor 
staat en hoe het gegroeid is. “In 2015 opende 
het OCMW van Dilsen-Stokkem haar nieuw 
dienstencentrum Stockheim, een centrum met 
een divers aanbod en met ruime aandacht 
voor ontmoeting en gezondheid (beweging, 
voeding ...). In samenwerking met diverse 
partners en vrijwilligers werd de volkstuin 
Maasmoosem gerealiseerd. Op die manier 
kwamen we via Limburg.net in contact met 
Terra-Therapeutica en hun zeer geëngageerde 
en deskundige vrijwilligers op het vlak van 
tuintherapie.”

Omdat de volkstuin op de welzijnscampus 
gelegen is in de dichte nabijheid van het 
woonzorgcentrum ‘t Kempken, de serviceflats 
Mazedal en de sociale assistentiewoningen 
Stockheim, werd snel de link gelegd naar een 
uitbreiding en verbinding met de mensen in 
de buurt.

Gabriëlla: “In samenwerking met de Hoge-
school PXL (departement gezondheidszorg) 
werd in 2015 door studenten van de opleiding 
ergotherapie een bevraging gedaan bij de 
bewoners en zo groeide het idee om het project 
uit te breiden, met het accent op tuintherapie/ 
therapeutische tuin. Dit jaar ontvingen we voor 
ons volkstuinproject trouwens ook een subsi-
die van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
Met Maasmoosem Inclusie(f) willen we ons 

tot iedereen richten, en in het bijzonder tot 
de bewoners van het woonzorgcentrum. Het 
project is een uitdaging voor de diverse part-
ners die erbij betrokken zijn. De realisatie is 
voorzien in de periode 2016-2018.”

Limburg.net

Opvallend is dat bij het project Maasmoosem 
Inclusie(f) heel diverse partners betrokken 
zijn, zo ook de Limburgse afvalintercommunale 
Limburg.net.

François: “Limburg.net is een afvalintercom-
munale die instaat voor de afvalpreventie en 
de inzameling van huisvuil in de 44 Limburgse 
gemeenten én de stad Diest. Onze doelstel-
ling is ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk 

afval ontstaat. Afval dat toch niet vermeden 
kan worden, wordt ingezameld en verwerkt. 
Door actief in te zetten op afvalpreventie zijn 
we in Vlaanderen voorloper inzake het opzet-
ten van duurzame projecten. Daarbij kunnen 
we al ruim 20 jaar rekenen op de medewer-
king van meer dan 300 vrijwilligers die zich 
als ‘compostmeester-kringloopkracht’ al jaren 
inzetten voor ons en onze burgers.”

Limburg.net heeft inderdaad een reputatie 
opgebouwd inzake originele en duurzame 
projecten. Zo werd enkele jaren geleden de 
e-portemonnee ingevoerd en is de realisatie 
van een CO2-neutrale werking een belangrijke 
doelstelling. Ook het ondersteunen van volks-
tuinen en afvalvoorkoming is een belangrijk 
aandachtspunt.

Tuinieren met… Tuinieren voor…

ACTIEF
Bezig zijn met groen, hoe beperkt ook

PASSIEF
Genieten van groen

Tuintherapie Therapeutische tuinen

Domein zorgsector Domein groenmanagement/tuinarchitectuur

(Resterende) vaardigheden stimuleren, 
welzijn verhogen Aanbieden optimale leefomgeving

groencontact 2016 | 42 [5]  —  7

groen en gezondheid | vvog



E-portemonnee
François: “De e-portemonnee is een digitaal 
spaar- en beloningssysteem waarmee men als 
burger punten kan verdienen in zijn of haar 
gemeente. Door duurzaam en milieuvriende-
lijk gedrag te vertonen, sprokkelt men elektro-
nische punten. Die punten kan men gebruiken 
als betaalmiddel om allerlei ecologisch verant-
woorde items te kopen zoals treintickets, com-
postbakken- en vaten, spaarlampen, ...

CO2-neutraliteit
François: “Limburg.net werkt ook aan zijn 
eigen CO2-neutraliteit. Zo leggen wij elk jaar 
een aantal hectaren nieuwe CO2-bossen aan. 
Deze bossen moeten ervoor zorgen dat de 
eigen uitstoot van koolzuurgas geneutraliseerd 
wordt. Verder willen wij in de toekomst nog 
nieuwe projecten rond CO2 opzetten zoals het 
gebruik van zonnepanelen op onze recyclage-
parken en het voeren van een CO2-boekhou-
ding. Hiervoor hebben we een samenwerking 
met Bos+.”

Tuinieren en afvalvoorkoming
Reeds in 2005 is Limburg.net gestart met de 
aanleg en ondersteuning van volkstuinen (de 
huidige samentuinen). Hiervoor werd steeds 
constructief samengewerkt met Velt vzw.

François: “Om deze projecten ook op het 
terrein te ondersteunen werken we ter plaatse 
met moestuinschakels, dit zijn vrijwilligers die 
zich in eerste instantie gespecialiseerd hebben 
in het tuinieren met gebruik van compost als 
bindmiddel en als doel de organische kring-
loop te sluiten (geen afval, geen pesticiden). 
Op dit moment hebben we in Limburg en Diest 

18 samentuinen gerealiseerd en staan er nog 
6 in de steigers.”

Therapeutisch tuinieren

In het verleden werd hoofdzakelijk aandacht 
besteed aan valide mensen. De mensen 
samenbrengen om te tuinieren in een afval-
arme omgeving waarbij de sociale cohesie en 
het samen zorgen voor mekaar voorop stond.

François: “De ervaring van de voorbije jaren 
heeft ons geleerd om in te zetten op alle doel-
groepen in de maatschappij. De aandacht en 
accenten van sociale aard zijn meer en meer 
verschoven naar kansengroepen, minder 
mobiele mensen, kwetsbare mensen.”

Op die manier vonden meer en meer zorg-
instellingen de weg naar Limburg.net. De toe-
nadering naar Limburg.net is in eerste instan-
tie ontstaan via gemeenten en OCMW’s.

François: “Directies en therapeuten van zorg-
instellingen zitten samen met ons aan tafel 
om de groene omgeving van de campus een 
andere en betere invulling te geven. Het 
helend karakter van openbaar groen in de 
samenleving op maat van de patiënt.

Groenmanagement

Ook de Limburge Hogeschool PXL (Hasselt-
Diepenbeek) is actief betrokken bij het project 
Maasmoosem. Op het eerste zicht is het geen 
voor de hand liggende keuze om de studenten 
‘Groenmanagement’ vanuit Diepenbeek naar 
Dilsen-Stokkem te sturen.

Kathleen: “In Hogeschool PXL zetten we in 
op authentiek leren. Sinds kort hebben we in 
onze opleiding de X-factor geïntroduceerd als 
symbool voor de nieuwe beleidsvisie. Eén van 
de vier benen van de X staat voor ‘multidis-
ciplinair, interdisciplinair’. Het project Maas-
moosem bood de kans aan onze studenten 
‘Groenmanagement’ om kennis te maken met 
openbaar groen, de werking van een openbare 
dienst, ergotherapie, …

Harmonisch Park- en Groenbeheer
Het volledige terrein in Dilsen-Stokkem werd 
onder de loep genomen om te zien of zo’n 
tuin volgens de uitgangspunten en principes 
van Harmonisch Park- en Groenbeheer kan 
beheerd worden. Ook werd bijzondere aan-
dacht besteed aan het ‘Zonder is gezonder’-
verhaal en de communicatie daarrond.

Kathleen: “Onze studenten leerden hoe door-
slaggevend communicatie wel is om een 
project te laten slagen en ze leerden ook dat 
‘Zonder is gezonder’ zeker nog niet overal is 
doorgedrongen. Nochtans valt het beheer 
van de buiteninrichting van bijvoorbeeld 
woon-zorgcentra van het OCMW ook onder de 
nieuwe wetgeving en mogen geen pesticiden 
gebruikt worden. Het pesticidenvrij beheer zal 
ook op die plaatsen door de groendeskundigen 
moeten waargemaakt worden. Het is dus goed 
om als student al te leren met welke proble-
men een groendeskundige zoal te maken kan 
krijgen, authentieker kan haast niet. ”

Frisse ideeën  ...
De PXL-studenten werkten de eerste helft 
van 2015 met volle goesting aan het project 

Maasmoosem betekent ‘Moestuin aan de Maas’Therapietuin voor alle leeftijden
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en, jong als ze zijn, kwamen er haalbare en 
minder haalbare, vernieuwende en gewonere 
ideeën naar boven.

Kathleen: “Vooral de ligging van het woon- 
zorgcentrum (WZC) net buiten de stadsmuren 
van het oude Stokkem en dichtbij het bezoe-
kerscentrum De Wissen sprak tot de verbeel-
ding. Het bestuderen van oude kaarten zoals 
de Ferrariskaart leverde ideeën op zoals het 
herstellen van de oude boomgaardengordel 
rondom de oude stadskern en het werken met 
constructies in wilgenvlechtwerk.”

… die misschien wel kunnen 
gerealiseerd worden
Samen met de oudere generatie dreigt het 
ambacht van het wilgenvlechten verloren te 
gaan. En als er fruitbomen moeten geplant 
worden, waarom dan niet meteen in een ras-
tervorm en fruit oogsten en verwerken met de 
bewoners? Het snoeien zou kunnen gebeu-
ren door de Nationale Boomgaardenstichting, 
werd geopperd door de studenten.

Kathleen: “Stel je eens voor wat een attractie 
het zou zijn als je als bewoner van het WZC 
die snoeiers in de bomen ziet klimmen. Projec-
ten die misschien wel echt kunnen uitgevoerd 
worden spreken studenten altijd meer aan 
dan een fictief project met een mooi ingebon-
den rapport voor in de kast. Onze studenten 
kwamen tot het besef dat de groenbeleving 
voor bewoners van een WZC van groot belang 
is. De gewaarwording van seizoenen, vogeltjes 
die in een plas hun badje nemen, … zoveel om 
naar te kijken. Maar vooral de dagen waarop 
stoere tuinmannen het onderhoud komen doen 

van het groen, dat zijn de hoogdagen voor de 
bewoners. Onze studenten, die vaak bestem-
peld worden als de jongens met de geitenwol-
len sokken, zagen in dat hun beroep ook best 
wel een sexy imago kan hebben, althans voor 
de bewoners van een WZC.”

Terra-Therapeutica vzw

Herman Vereycken wordt door mijn gespreks-
partners steevast de spilfiguur achter de vzw 
Terra-Therapeutica genoemd. Hij bracht 3 jaar 
geleden de bal aan het rollen.

Herman: “Onze vzw is ontstaan op voorstel van 
een aantal vrijwilligers die een gemeenschap-
pelijke passie deelden, namelijk de overtui-
ging dat werken/vertoeven in de natuur (o.a. 
via tuinieren) heilzaam kan zijn voor mensen 
in een problematische situatie. In de Angelsak-
sische wereld wordt dit fenomeen al decennia-
lang toegepast onder de naam van horticultu-
ral therapy (tuintherapie) en healing gardens 
(therapeutische tuinen). Het Britse Ministerie 
van Volksgezondheid stelt dat 1 Pond geïnves-
teerd in tuintherapie/therapeutische tuinen 
een besparing van 5 Pond betekent binnen de 
gezondheidszorg.”

In Vlaanderen blijft de praktijk beperkt tot 
enkele schaarse initiatieven die zich geïso-
leerd van mekaar ontwikkelen zonder echte 
ondersteuning en kennis. Gevolg is veel goede 
wil en prachtige initiatieven maar weinig 
onderbouwd en gestructureerd werk. Terra-
Therapeutica tracht dit gemis op te vullen. 
Door de jarenlange samenwerking met VELT 
vzw en vooral de samenwerking met toenma-

lig stafmedewerker Luc Van Hoegaerden is de 
aandacht voor de kwetsbare mens de laatste 
jaren groter geworden en hebben een aantal 
mensen met een uiteenlopende achtergrond 
mekaar gevonden.

François: “Toeval bestaat niet, of misschien 
juist wel! Luc is iemand die tijdens zijn hele 
carrière bijzonder veel  aandacht gehad heeft 
voor de kwetsbare mens in de maatschappij. 
Na zijn pensionering is hij de man geweest die 
samen met Herman Terra-Therapeutica op de 
kaart heeft gezet en Limburg.net heeft gecon-
tacteerd. Daarna is alles in een stroomversnel-
ling gekomen.”

Meer initiatieven

Inmiddels zijn er op verschillende plaatsen in 
Limburg al resultaten zichtbaar op het terrein. 
In verschillende Limburgse gemeenten zijn 
reeds gelijkaardige initiatieven zoals Maas-
moosem inclusie(f) ontstaan of in oprichting.

François: “In Diepenbeek hebben we in samen-
werking met het gemeentebestuur, het OCMW 
en de vzw Tandem (instelling voor mensen 
met matig tot ernstige mentale handicap) en 
Sint Gerardus (mensen met motorische handi-
cap) een samentuin uitgebouwd.

Ook in Zonhoven is er een samentuin met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen 
(samenwerking gemeente, OCMW en vzw 
Werkende Handen). In Riemst staat ook een 
gelijkaardig project op stapel.

Maasmoosem Inclusie(f) in Dilsen-Stokkem is 
overwegend gericht op oudere personen. De 
vraag stelt zich of er nog andere samenwer-
kingsverbanden zijn die gericht zijn op andere 
doelgroepen.

François: “Het project in Riemst is gelegen in 
de buurt van een school en woonzorgcentrum.
Hier gaat er bijvoorbeeld heel veel aandacht 
naar maatschappelijke integratie. OCMW- 
klanten leren kennismaken met het gebruik 
van streekeigen groenten, er wordt opnieuw 
invulling gegeven aan hun bestaan. Zelfvoor-
ziening en vooral zelfbewuster worden zijn 
enkele uitgangspunten. Daarnaast kunnen en 
zullen de betrokkenheid en de engagementen 
van de school en omgeving helend werken. 

Verhoogde bakken, speeltuin voor handen op leeftijd
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En tenslotte. Een belangrijke samenwerking 
is deze met PXL, samen jongeren opleiden en 
kansen bieden in onderwijs en vorming is ons 
belangrijkste devies.”

Situatie in Vlaanderen

In Limburg beweegt er heel wat. De vraag stelt 
zich dan ook hoe het gesteld is in Vlaanderen 
rond therapeutisch groen.

Herman: “Zowel binnen de zorgsector als 
binnen de groensector is er een stijgende 
belangstelling voor ‘natuur en welzijn’. De 
recente oproep van de Vlaamse Landmaat-
schappij voor de inrichting van volkstuinen 
richtte zich in 2016 specifiek op ‘jongeren en 
welzijn’. Dit is een goede zaak die we vanuit 
onze vzw enkel maar kunnen toejuichen. Maar 
vaak moeten we vaststellen dat het ontwerp 
van Healing Gardens niet altijd even doordacht 
en degelijk onderbouwd is. Al te vaak beperkt 
het zich tot een verhoogde bak neergepoot in 
een verloren hoekje.”

Bij de uitbouw van een nieuwe zorginstelling 
ontbreken vaak de  middelen om een Healing 
garden aan te leggen. Zonder veel moeite ont-
werpt men via een privaat-publieke samen-
werking  een prestigieus woonzorgcentrum 
van 10 miljoen euro en op het einde van de 
rit is de kas leeg.

Herman: “En overziet men de buitenomge-
ving en organiseert men een wafelenbak  om 
een Healing garden in te richten. Tegelijk is 

er een wildgroei aan benamingen. Enkel rond 
Healing garden circuleren een twintigtal bena-
mingen waardoor de zorgsector als vragende 
partij het bos niet meer door de bomen kan 
onderscheiden.”

Situatie in Europa

Naast het Verenigd Koninkrijk zijn er ook in 
onze buurlanden initiatieven.

Herman: “In Nederland werd een zelfde wild-
groei vastgesteld. Om de vormgeving van de 
immense groene ruimte rondom zorginstel-
lingen in goede banen te leiden werd bij onze 
noorderburen een samenwerking opgestart 
tussen overheid, onderwijs, zorg- en groene 
sector. Mogelijk is de tijd rijp om in Vlaanderen 
een vergelijkbare werking op te zetten en te 
zorgen dat de diverse beleidsniveaus (natuur, 
gezondheid en welzijn) en de zorg- en groen-
sector mekaar vinden in een overlegplatform, 
steunpunt, … om te komen tot een goede en 
onderbouwde invulling van Healing Gardens.”
  
In de ons omringende landen wordt bij het 
ontwerp van een zorginstelling de inrich-
ting van de buitenomgeving doorgaans mee 
opgenomen in de aanbesteding. Tuin- en 
landschapsarchitecten worden er vanaf de 
eerste gesprekken bij betrokken. Samen met 
bouwheer, architect, directie, verzorgend- en 
verplegend personeel, onderhoudspersoneel, 
patiënten- en bewoners of vertegenwoordi-

gers ervan, de buurt, … wordt gekeken hoe 
men het gebouw zo goed mogelijk kan laten 
aansluiten op de buitenomgeving. Hoe is het 
uitzicht vanuit een kamer van een bedlegerige 
persoon? Hoe kunnen bewoners zoveel moge-
lijk genieten van de ochtendzon? Is er een 
vlotte toegang tot de tuin? Welke natuurele-
menten kunnen behouden blijven? enz.

Conclusie

Woon-zorgcentra komen wel eens negatief 
in het nieuws: verzorgers die te weinig tijd 
hebben voor de bewoners, familieleden met 
klachten over de verzorging van hun dierba-
ren, … In Dilsen-Stokkem was daar weinig 
van te merken. Het was een openbaring om 
te horen en te zien hoeveel inspanningen er 
gedaan worden om de kwetsbare mens een 
aangename omgeving te bieden. Luc Devos, je 
hebt wat gemist.  

Met dank aan
Herman Vereycken
Kathleen De Clercq 

Meer info
Terra-Therapeutica vzw
Leenhofstraat 54 | 2400 Mol
M. 0477 43 56 85
infotherapeutica@gmail.com

Websites
www.limburg.net
www.bosplus.be
www.velt.be
www.terra-therapeutica.be

ZORGINSTELL ING
werkgroep van…

Ontwerpprincipes ‘Healing Garden’

Universele

TUINONTWERPER

Beroepskennis Per doelgroep

Zorgdragers
• artsen, psychologen,…
• ergo, kine,…
• sociaal werk
• verplegend/verzorgend personeel
• tuintherapeur

Cliënten, bewoners of 
vertegenwoordigers

Ondersteunende diensten
• directie, staf,…
• groendienst
• onderhoudspersoneel
• vrijwilligers

Belevingstuin

Vitale tuin

Geniettuin

Dwaaltuin
Vredestuin

Dementietuin

Warme tuin

Zintuigprikkelende 
tuin

Intergenerationele 
tuin

Interculturele tuin

Activiteitentuin

Revalidatietuin

Troosttuin

Zorgtuin

Herdenkingstuin

Sensoriële tuin

Snoezeltuin

Therapeutische tuin

Samentuin
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PXL in Maasmoosem
Studenten ‘Professionele Bachelor Groenmanagement erg opgetogen over hun ervaring in Maasmoosem

Voor de opleiding ‘Groenmanagement van 
PXL’ was het project in Maasmoosem een 
eerste ervaring. We vroegen aan docente 
Kathleen De Clercq of ze van plan is om in 
de toekomst nog meer van dit soort projec-
ten te doen.

Kathleen: “Zeker en vast. Sommige studen-
ten kregen zodanig de smaak te pakken dat 
ze er hun bachelorproef van maakten. Een 
student werkte als bachelorproef samen met 
de groendienst van de gemeente Beringen 
een beheerplan uit voor een woon-zorgcen-
trum in Koersel. Vooral het aantrekken van 
de buurtbewoners in het groen rondom het 
WZC door middel van een looppiste die ook 
als wandelpad kan dienen moet er daar toe 
leiden dat kinderen en kleinkinderen vaker 
een bezoekje brengen aan oma of opa. Ver-
volgens kunnen ze hun rondjes lopen met 
oma of opa als supporter op de eerste rij. Dat 
kan wel tellen als beleving!”

Had je het belang van tuintherapie zo groot 
ingeschat toen je je vanuit de hogeschool 
engageerde voor dit thema?

Kathleen: “Neen, in de verste verte niet. Bij 
therapie gaan biologen, bio-ingenieurs snel 
aarzelen, het is te ver van hun bed. Maar 
voor mij als tuinarchitect is het altijd duide-
lijk geweest hoe helend groen kan zijn. Als 

tiener ging ik zelf meteen na de examens in 
juni aan de slag in onze tuin, kwestie van de 
gedachten op iets anders te zetten. Maar ook 
mensen met een beroep dat veel geestelijke 
inspanning vraagt zie je in de tuin werken 
voor hun geestelijke ontspanning. Alleen 
wist ik niet dat er al zoveel wetenschappe-
lijk onderzoek rond tuintherapie is gebeurd 
maar dat werd me al snel duidelijk gemaakt 
door PXL-collega’s van ergotherapie. Ook de 
samenwerking met collega’s binnen onze 
eigen hogeschool maar in totaal andere rich-
tingen leidde ertoe dat we veel meer moge-
lijkheden tot samenwerking zijn gaan zien. 
Mijn ogen gingen helemaal open tijdens een 
bezoek aan Thrive in Groot Brittannië. Daarna 
kreeg ik inspiratie voor projecten en bachelor-
proeven en ik wist er enkele studenten voor 
warm te maken. Zo werkte een student 
samen met Terra-Therapeutica een classifi-
catie uit van soorten therapietuinen en wist 
hij uiteindelijk de veelheid aan termen tot 
acht types te reduceren. Van alle Limburgse 
erkende zorginstellingen onderzocht hij of 
ze een of meerdere van die types hadden. 
Die informatie werd ingevoerd in ArcGIS. Hij 
maakte van de gelegenheid gebruik om ook 
al eens na te gaan voor Limburg.net of er 
al aan groenafvalverwerking werd gedaan. 
Die gegevens zijn nu mooi geregistreerd en 
bruikbaar voor Limburg.net en Terra-Thera-
peutica. Naar de toekomst zou ook de zorg-

behoevende of zijn familie hiervan gebruik 
moeten kunnen maken.”

Luc Devos zei ooit in een column dat hij, als 
hij oud was, in een rustoord op een bankje 
wou zitten en wou uitkijken naar een mooie 
tuin. Spijtig genoeg zal Luc van onze gege-
vens geen gebruik kunnen maken maar we 
hopen in de toekomst iets te kunnen uitwer-
ken waardoor je als zorgbehoevende vlot kan 
vinden in welk woon-zorgcentrum je bvb. in 
een samentuin zoals die van Maasmoosem 
kan bezig zijn.

PXL-Hogeschool Limburg
Agro- en Biotechnologie
Richting Groenmanagement

www.pxl.be

Groencontact biedt graag een forum aan 
universiteiten en hogescholen met stu-
dierichtingen in de sfeer van openbaar 
groen. Voor info neem contact op met 
de redactie.
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