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Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van mijn drie jaar durende
bachelor “Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke
Planning” te Wageningen.
Het onderzoeksgebied van deze thesis ligt in
Heiloo. Het gaat om een voormalig terrein van de
Willibrordusstichting; een opvangcentrum voor
psychiatrisch patiënten. Momenteel is het de GGZ die
zich er huisvest.
Bij dit onderzoeksgebied heb ik het thema “healing
environment” gekozen, om de zorgfunctie van het GGZ
terrein uit te kunnen breiden.
Mijn onderzoek begint met een kleine kennismaking
met het gebied. Vervolgens komt de probleemstelling
en mijn onderzoek. Dit wordt vervolgd door de analyse
en het concept voor het gebied. Vervolgens wordt het
ontwerp met bijbehorende detailontwerpen besproken
om af te sluiten met de reflectie en de conclusie.
Ik hoop dat de zorg die ik in dit project heb gestopt
zichtbaar mag zijn in het eindresultaat en wens
iedereen plezier bij het lezen ervan.
Om af te sluiten wil ik Susan Arts bedanken voor de
goede samenwerking en mijn begeleiders Paul Roncken
en René van Seumeren voor de ondersteuning.
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Kennismaking met het gebied

Ligging van Heiloo in Nederland

Ligging
In Heiloo ligt het terrein wat mijn onderzoeksgebied
betreft. Heiloo ligt in de provincie Noord-Holland, vlak
onder Alkmaar.
Het onderzoeksgebied is het terrein van GGZ NoordHolland. Vroeger lag op deze plek voormalig kasteel
Ypensteijn. Vanuit de kerk werd besloten een
nieuwe psychiatrische inrichting te bouwen op het
landgoed, hier werden de zwakzinnigen
opgevangen.

Het onderzoeksgebied: het terrein van de GGZ (Google Maps, 2012)

Het Onderzoeksgebied
Het gebied lag vroeger buiten het dorp, maar door de
jaren heen is het dorp langzaam om het landgoed heen
gaan groeien. De GGZ heeft daarom besloten om het
gebied open te stellen en onderdeel te laten zijn van
Heiloo. Op dit terrein zijn tegenwoordig diverse woonen behandelfaciliteiten gevestigd voor GGZ cliënten.
Tevens zijn er op het terrein faciliteiten gericht op
dagbesteding, zoals een activiteitencentrum, een
dierenweide, een kwekerij incl. kas en moestuinen.
Het totale terrein beslaat ca. 25 ha en is landschappelijk
ingericht, ook is er op het terrein een oude
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lanenstructuur aanwezig en een aantal monumentale
panden. Verder staan er een aantal gebouwen
leeg en voor sommige wordt een andere functie
gezocht, bij een aantal andere gebouwen wordt
overwogen om deze te slopen. De indeling van deze
gebouwen past niet meer bij de gedachtegang
over hoe zorg zou moeten zijn anno nu. Er is namelijk
sprake van een vermaatschappelijking van de
zorg. Cliënten worden nu met andere normen
behandeld , dat houdt bijvoorbeeld ook in dat zij een
eigen huisje kunnen hebben met meer privacy in plaats
van alleen een klein kamertje.

Het gebied in beeld

De hoofdentree vanaf de weg

Het evenemententerrein voor de kapel

Het vrije uitzicht aan de noordkant tot aan de A9

De kapel achter de hoofdentree

De hekken bij de verschillende gebouwen

De huidige achteringang

De oude eikenlaan

Het gedeelte dat al door Alle Hosper is ontworpen

De begraafplaats op het terrein
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Analyse

De huidige ligging van het gebied ten opzicht van Heiloo

Ligging
Hierboven is schematisch te zien hoe het gebied van
de GGZ inmiddels ingebouwd is in Heiloo. Hiernaast
zijn historische kaarten te zien van hoe het gebied
langzaam omringd wordt door bebouwing. In 1907 ligt
het toenmalige landgoed Ypenstein nog buiten Heiloo.

De ligging van het terrein ten opzichte van Heiloo door de jaren heen (Watwaswaar, 2012)

In 1951 ligt het terrein van de Willibrordusstichting
nog aan de rand van Heiloo, terwijl in 1994 er al een
woonwijk aan de zuidzijde van het terrein is gebouwd.
In bijna een eeuw is het gebied dus van de rand,
midden in Heiloo te komen liggen.
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Analyse
+ 2 N.A.P.

0 N.A.P.
Strandwal
Polder
-2 N.A.P.

Strandvlakte

De Landschapseenheden

De Hoogtekaart (AHN, 2012)

Landschapseenheden
Het terrein van de GGZ ligt grotendeels op de
strandwal. Historisch gezien is deze ligging goed te
verklaren. Op het terrein lag voormalig landgoed
Ypenstein, passend in de reeks van andere
landgoederen; Nijenburg en Ter Coulster. Landgoederen
werden altijd op hoger gelegen delen geplaatst, zodat
men hoog en droog zat en kon uitkijken over het lager
gelegen land. De strandwal is van nature een hoger
gelegen plek, dus kwam het terrein automatisch hierop
te liggen. Aan de oostkant wordt het terrein begrensd
door een strandvlakte, welke weer wordt opgevolgd
door een polderlandschap.
De drie diverse landschapseenheden in het gebied
bieden een unieke kans voor diverse routes in het
gebied en geven een goede reden om ook een
verbinding met de omliggende omgeving te gaan
maken.

Hoogte
Op de hoogtekaart die hierboven is afgebeeld, zijn de
diverse landschapseenheden nogmaals goed te zien.
Links op de kaart is Heiloo afgebeeld, op het hoogste
gedeelte. Aan de oostkant van het GGZ terrein begint
de strandvlakte. Redelijk ten oosten van de A9 begint
het polderlandschap. Het hoogteverschil tussen deze
gebieden is 4 m. Van de strandwal waar het +2 N.A.P. is
naar -2 N.A.P. in het polderlandschap.
Gebouwfunctie
In de gebouwfunctie analyse zijn er diverse categoriën
gemaakt wat betreft de bouwtijden. Hieruit blijkt dat
het terrein geen eenheid vormt qua bebouwing. In
diverse jaren zijn gebouwen bij elkaar geplaatst, echter
niet in dezelfde bouwstijl. Het terrein is dus meer een
samenraapsel van 80 jaar aan bouwstijlen, dan één
geheel.
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1930 - 1940

1980 - 1990

1940 - 1950

1990 - 2000

1970 - 1980

2000 - 2012

De Gebouwtijden

Analyse

Neutraal

Voortuin

Voorkant

Gras

Bomen met ondergroei

Achterkant

Alle Hosper

Gras met solitairen

De Infrastructuur

De Voor- en Achterkanten

Infrastructuur
De analyse van het verkeer geeft al snel een duidelijke
conclusie. De huidige infrastructuur van het gebied
is niet samenhangend en met name niet leidend. Er
is geen duidelijk hoofdweg en ook geen onderscheid
tussen waar enkel fietsers mogen of waar enkel auto’s
mogen. Elke weg staat gelijk aan een andere waardoor
een duidelijke hiërarchie tussen de wegen mist op het
terrein.

Groen
In het gebied zijn diverse soorten groen aanwezig. Door
een gebrek aan groenbeheer vormen de aparte delen
groen geen eenheid met elkaar.

Voor- en Achterkanten
De voor- en achterkanten van de gebouwen zijn vrij
onduidelijk door het gebied heen. Dit hangt samen met
de ongeordende infrastructuur. Aan een weg zijn vaak
niet alle gebouwen om dezelfde manier gesitueerd. Dit
zorgt voor ruimtes die niet prettig aanvoelen of niet
met elkaar overeenstemmen.
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Het Groen

Conclusie analyse
Landschapseenheden
Het terrein van de GGZ ligt in een reeks van
landgoederen. Het kan interessant zijn dit unieke
karakter verder uit te werken in het ontwerp.
Hoogte
Het terrein ligt op de overgang van hoog naar laag.
Deze overgang kan verder worden benadrukt in
het ontwerp.
Gebouwen
De gebouwen op het terrein hebben allerlei
functies. Dit kan soms voor verwarring zorgen en
het bevordert niet op de eenheid in het gebied.
Het zal noodzakelijk zijn in de toekomst enkele
gebouwen te slopen en eventueel nieuwe te
bouwen. Er zou dan een beeld-kwaliteits plan
moeten worden opgesteld zodat nieuwbouw wel
bij de oudere gebouwen past en dat het gebied
dus een eenheid blijft.

-en achterkanten niet allemaal naar dezelfde kant
gericht. Dit zorgt ervoor dat ruimtes niet altijd
logisch aanvoelen. Hiervoor geldt hetzelfde advies
als bij de analyse voor de gebouwen. Er moet in
een beeld-kwaliteits plan worden opgenomen
waar de voor- en achterkanten van gebouwen
moeten zitten. Zodat de ruimtes van een
toekomstig ontwerp intact blijven.
Groen
Het groen in het gebied is momenteel erg
rommelig. Door een gebrek aan een beheerplan
vormen aparte delen groen geen eenheid.
In de toekomst moet er een groen- en beheerplan
komen voor het hele terrein, welke tevens
makkelijk te onderhouden moet zijn. Dit moet
ervoor zorgen dat het gebied in de toekomst
makkelijker te lezen is voor de bezoeker.

Verkeer
Er is momenteel een onduidelijke infrastructuur
op het terrein aanwezig. In het toekomstige
plan voor de GGZ moet erop gelet worden dat
er een duidelijke infrastructuur op het terrein
komt. Tevens moet er worden gewerkt aan de
bereikbaarheid van het gebied. Door meer entrees
te creëren zou het terrein toegankelijker kunnen
worden.
Voor- en Achterkanten
De gebouwen op het terrein hebben hun voor
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Probleemstelling
Het onderzoeksgebied heeft door de jaren heen diverse
problemen opgebouwd. Deze worden nu stuk voor stuk
beschreven. Vervolgens worden deze in beeld gebracht
op de volgende pagina.
Probleem 1: Onduidelijke infrastructuur
Op het terrein liggen momenteel erg veel wegen. Dit
zorgt ervoor dat het overzicht langzaam is kwijtgeraakt.
Het gebied is als het ware “verasfalt”. Tevens zijn er te
weinig entrees naar het gebied. De hoofdingang doet
voor het gevoel privé aan, wat ervoor zorgt dat mensen
niet zomaar het terrein op komen. Ook mist er een
duidelijke link met de aanliggende buurt.

komen.
Probleem 4: Geen samenhang tussen gebouwen
Op het terrein bevinden zich veel verschillende
gebouwen, uit diverse jaartijden. Dit hoeft van zichzelf
geen probleem te zijn, maar door de jaren heen is
gebleken dat de gebouwen weinig met elkaar gemeen
hebben. Noch bouwstijl, noch materiaalgebruik geven
samenhang tussen de gebouwen. Ook zijn diverse
gebouwen verouderd en niet meer geschikt voor de tijd
waarin we leven.

Probleem 2: Ongeordende groenstructuur
Op het terrein bevinden zich erg veel bomen, planten
en struiken. Deze vormen samen de groenstructuur
van het gebied. Er mist echter een beheerplan voor het
hele gebied. Momenteel is de groenstructuur niet één
geheel, maar bestaat deze uit kleinere gedeeltes.
Probleem 3: Duidelijke functie voor het gebied
Er is voor het gebied niet één duidelijke functie. Ten
eerste is het natuurlijk voor psychiatrische zorg. Maar
de GGZ heeft zichzelf als doel gesteld te gaan zorg voor
betere omgekeerde integratie in het gebied. Ze willen
graag dat mensen meer gebruik gaan maken van het
gebied.
Qua functies is het terrein erg divers. Zo is er een
voetbalveld op het terrein, een kassencomplex,
activiteitengebouw en een bistro. Dit wordt
gecombineerd met de opvang voor psychiatrisch
patiënten.
Dit geeft geen duidelijk beeld naar buiten toe. Het
moet voor de buitenwereld duidelijk zijn wat voor een
functie het gebied heeft en om welke reden je er kunt
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Probleemstelling in beeld

Infrastructuur is niet leidend

Groen oogt chaotisch

Verschillende soorten gebouwen vormen geen eenheid

Éénrichtingswegen maken het gebied niet toegankelijker

Onverzorgd groen geeft een slechte indruk

De Bistro: archetectonisch geen eenheid met andere
gebouwen

Parkeerplaatsen zorgen voor lelijk uitzicht

Verrommeling geeft slechte indruk

TBS opvang: geeft geen goede sfeer in het gebied
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Onderzoek
Doel
Het doel voor dit terrein is met name de
attractiewaarde ervan verhogen. Dit zou er voor
moeten zorgen dat meer bewoners van Heiloo het
terrein gaan gebruiken en het ook gaan zien als
openbaar terrein. Maar tevens moet het een fijne
leefomgeving blijven voor de cliënten van de GGZ.
Ook moet er meer structuur en eenheid op het terrein
worden aangebracht. Op dit moment komt het
terrein meer over als een ongestructureerd gebied dan
een helder opgezet terrein. De verschillende
bouwprojecten en het onderhoud van het groen
hebben ervoor gezorgd dat het ooit zo glorierijke
terrein is verrommeld.
Ook omgekeerde integratie is een belangrijk doel voor
dit terrein. Het GGZ terrein lag ooit aan de
rand van Heiloo, maar door uitbreiding is het inmiddels
in het centrum te komen liggen. Daarom wil
de GGZ graag de bewoners van Heiloo betrekken bij de
cliënten en het terrein van de GGZ. Om die
reden moet het terrein dus ook toegankelijker worden.
Kortom, voor het terrein van de GGZ zijn er drie
duidelijke doelen te onderscheiden:
1. De groenstructuur opschonen
2. De infrastructuur opschonen
3. Een nieuwe functie aan het gebied toekennen

Ontwerpvragen:
- Hoe kan het gebied aantrekkelijker gemaakt
worden?
- Hoe kan het gebied toegankelijker gemaakt worden?
- Hoe kan er meer eenheid in het gebied gecreëerd
worden?
Methode
Om een goed antwoord te krijgen op de hoofdvraag
wordt er een literatuuronderzoek gedaan. Deze zal als
thema “Healing Environments” hebben. Hierin zullen
verschillende artikelen met betrekking tot dit thema
worden bestudeerd. Hieruit zullen conclusies worden
getrokken, die vervolgens de basis zullen vormen voor
het ontwerp voor het terrein van de GGZ Heiloo.
Daarnaast zullen er interviews worden gehouden met
de bewoners en verzorgers van de GGZ. Hierin zullen
hun behoeften voor het gebied duidelijk worden, welke
meegenomen kunnen worden in het ontwerp.
Deze twee methoden van onderzoek zullen samen de
basis vormen voor het ontwerp van het terrein van de
GGZ in Heiloo.

Uit deze doelen ontstaat de volgende Hoofdvraag met
bijbehorende Ontwerpvragen:

Hoofdvraag:
Hoe kan het terrein van de GGZ helpen bij een
omgekeerde integratie tussen de GGZ cliënten en
inwoners van Heiloo ?
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Literatuuronderzoek
Inleiding
In mijn literatuuronderzoek wil ik me graag
verdiepen in het thema “healing environment”. Ik
heb voor dit thema gekozen, omdat het plangebied
gedeeltelijk een zorgfunctie heeft en ik dit in de
toekomst verder wil uitbreiden. Maar voordat ik
zelf principes kan destileren vanuit de literatuur is
het nodig om dit thema verder af te bakenen.
De term “healing environment” bestaat uit twee
delen; “healing” en “environment”. Deze kunnen
beide ook afzonderlijk afgebakend worden. “the
common usage of the term “healing” is quite
broad and generally refers to a beneficial process
that promotes overall well-being.” (Marcus, 1999,
3) Vervolgens wordt in (Marcus, 1999) onderscheid
gemaakt in drie manieren hoe je kunt herstellen:
1. Relief from physical symptoms
2. Stress reduction
3. Improvement in the overall sense of well-being

afgebakend. Onder “groen” wordt verstaan:
“alle natuurlijke plekken en elementen gerekend
die in of rondom ziekenhuizen kunnen worden
aangetroffen, zoals parken, (binnen)tuinen, groene
daken, planten en vijvers.” Tevens wordt het begrip
“gezondheid” afgebakend als: “een toestand van
volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk
welbevinden en niet alleen de afwezigheid van
ziekten.”
De definitie die in dit onderzoek wordt gebruikt
voor de term “healing environment” is als volgt:
“Een healing environment is een plek die als
doel heeft een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welbevinden
te creëren in de groene omgeving van een
zorginstelling die als zodanig is ontworpen.”

Nederlandse literatuur
A.E. van den Berg, M. van Winsum-Westra
In dit artikel wordt er gesproken over de helende
werking van groen door de tijd heen. Al van
oudsher werd groen beschouwd als goed voor de
gezondheid. Technische ontwikkelingen zorgden
ervoor dat ziekenhuizen steeds meer werden
geautomatiseerd en groen naar de achtergrond
verdween. Dit is de laatste jaren veranderd
en zorgomgevingen zijn steeds vaker groene
omgevingen geworden.
Het concept “healing environments” wordt steeds
vaker toegepast. Eerst alleen in de alternatieve
gezondheidszorg, maar nadat er meer bewijs
kwam voor de effectiviteit ervan, wordt het vaker
in de praktijk toegepast.
Door het langdurige proces vooraf wordt groen
steeds vaker van het prioriteitenlijstje afgestreept.
Er zijn vier belangrijke redenen waarom groen toch
een belangrijke toevoeging kan leveren aan een
ziekenhuisomgeving:
1. Het bevordert de gezondheid en het welzijn
van de gebruikers
2. Het versterkt de identiteit en de uitstraling
van het gebouw
3. Het levert een bijdrage aan de biodiversiteit
4. Het ondersteunt milieufuncties
De valkuil van deze vier redenen, ligt hem in de
vooronderstelling die veel mensen hebben: ‘Groen
is altijd gezond’. Dit is niet zo; fysiek en mentaal
kan groen ongezond zijn.

In hoofdstuk 5 van het boek Interaction by Design
door (Shoemaker, 2002) wordt gerefereerd naar
een quote door (Miyake et al., 1999, 53-61):
“human beings holistic healing of their souls by
relating to nature, sometimes through activities
while they are conscious, and sometimes by
sensing nature while they are unconscious. This
sort of environment may be referred to as a
“healing landscape”.”
In van den Berg et al. (2006) worden de definities
van de termen “groen” en “gezondheid”
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Literatuuronderzoek
Het is ten allen tijde belangrijk dat “het
belang voor de gezondheid en het welzijn van
de gebruikers expliciet als ontwerpdoel te
formuleren”.
In diverse onderzoeken is bewezen dat alleen al
het uitzicht op groen genoeg kan zijn voor een
sneller herstel van patiënten. Dit komt met name
omdat dit het herstel van stress bevordert (Kaplan
& Kaplan, 1989). Zij maken onderscheid in drie
soorten herstel van stress:
1. Affectief herstel
2. Fysiologisch herstel
3. Cognitief herstel
De laatstgenoemde blijkt het meest voor te komen
bij een uitzicht op groen. Er worden bepaalde
ontwerprichtlijnen en aanvullende inzichten
besproken:
• Patiënten die langdurig ergens verblijven
geven de voorkeur aan een afwisselend 		
straatbeeld.
• De beleving van groen kan heel anders zijn
dan de gezondheidswaarde ervan. Zo kan een
minder ooglijk stuk groen de belevingswaarde
volledig verliezen, terwijl het dezelfde
gezondheidswaarde kan hebben als een
perfect ontworpen stuk.
• Storende geluiden kunnen het effect van groen
drastisch verminderen of zelfs teniet doen.
• Zorg ervoor dat zowel vanuit binnen als 		
buiten er genoeg doorkijken naar groen 		
zijn.
• Vermijd objecten en obstakels die doorzicht

blokkeren of uitzicht vervuilen.
“Het voordeel van een healing garden boven een
gewone tuin is dat bezoekers van zo’n tuin met
al hun zintuigen de natuur te ervaren en zo het
rustgevende effect ervan kan worden versterkt.”
Bovendien kan een healing garden zorgen voor
extra beweging en sociale contacten. Meerdere
malen is aangetoond dat het bezoek aan een
healing garden een positief effect heeft op de
gezondheid.
Groen leidt ertoe dat mensen meer gaan
bewegen, maar zorgt er tevens voor dat mensen
dit ook langer volhouden. De pijngrens ligt voor
veel mensen een stuk hoger wanneer zij in de
natuur zich inspannen, men houdt het dan over
het algemeen een stuk langer vol. Verder is de
combinatie van bewegen en natuur ook effectiever
bewezen dan beide afzonderlijk.
Mensen die lang verblijven in zorginstellingen
worden voortdurend geconfronteerd met ziekte
en dood. Dit kan tot mentale problemen leiden.
Groen kan de aandacht hiervan afleiden, zonder
dat het veel moeite kost. Er worden een paar
ontwerprichtlijnen aangekaart die kunnen helpen
bij het ontwerpen van een zorginstelling:
• Water heeft een grote aantrekkingskracht
op mensen
• Water in vijvers mag niet te diep zijn in 		
verband met verdrinkingsgevaar
• De aanwezigheid van levende natuur biedt
extra fascinatie
15

•

Originaliteit van de ontwerper leidt vaak
tot onwenning voor de omgeving voor de
patiënten

M. Custers, S. de Vries
De vraag die in dit rapport wordt beantwoord is:
“wat maakt een ‘helende tuin’ speciaal, ‘helender’
dan andere groene omgevingen?”
Wanneer er wordt gepraat over een helende tuin,
kan er het onderscheid worden gemaakt in twee
types tuinen:
1. Passieve tuinen
2. Actieve tuinen
Ulrich (1991) gaat uit van de menselijke
overlevingsdrang. De mens zou van nature sneller
reageren op het overleven in de natuur dan in de
bebouwde omgeving. Daarom zal een mens ook
makkelijker een niet dreigende omgeving moeten
herkennen; zoals natuur. Dit kan verklaren waarom
de mens zich nauwelijks of niet bedreigd voelt
in het groen. Ulrich (1999) heeft vier elementen

Levende natuur biedt extra fascinatie (Vijftigplusser, 2012)

Literatuuronderzoek
onderscheiden waarom een tuin stressreducerend
werkt voor de mens:
• Het gevoel van de gebruiker, controle te 		
hebben over zijn situatie
• De mogelijkheid om in een tuin in contact
met anderen te komen
• De mogelijkheden die een tuin biedt tot 		
lichamelijke activiteit
• De toegang tot natuurlijke en positieve 		
afleiding
Deze theorie is ook samen te vatten in een paar
ontwerp principes:
• Creëer plaatsen waar men zich naar believen
kan terugtrekken

Tuinen geven een mogelijkheid tot sociaal contact (Doe mee
in Overvecht, 2012)

•

Tuinen waar men voortdurend mensen 		
ziet of tegenkomt, kunnen overvol en 		
bedreigend overkomen
• Biedt in de tuin mogelijkheid om zich terug
te trekken, maar ook plekken waar men in
groepsverband gebruik van kan maken
In het begin is er gesproken over het verschil
tussen het actief en passief beleven van een tuin.
Bij het passief beleven van een tuin moet men
vooral denken aan het kijken naar een tuin of
bijvoorbeeld het rustig wandelen door een tuin.
Voor het passief beleven van een tuin zijn ook
enkele ontwerpprincipes vastgesteld:
• Zorg ervoor dat men goed de weg kan vinden
• Paden en doorgangen dienen goed begaanbaar
te zijn
• Gangen en binnentuinen maken het mogelijk
in alle jaargetijden van de tuin te kunnen
genieten
Tuinen kunnen mensen dusdanig afleiden zodat
men wegdenkt van eigen gedachten of zorgen,
wat gelijk staat aan een stressreducerend
gevolg. Uit onderzoek is gebleken dat men
vooral natuurlijke elementen als rustgevend
beschouwd. Echter roken en geluid worden vaak
als negatieve elementen beschouwd. Ook kunst
wordt vaak ingezet om afleiding te veroorzaken
bij de patiënten, maar dit wil nog wel een anders
uitpakken. Patiënten kunnen kunst soms anders
interperteren dan in eerste instantie bedoeld
was. Dit alles kan worden toegepast met een paar
ontwerpprincipes:
• Zorg voor bomen, bloemen en waterpartijen
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•

Zorg voor beplanting waar zoveel mogelijk
kleine dieren toe worden aangetrokken
• Zorg voor zowel zonnige als beschutte plekken
in de tuin
• Creëer voor rokers en niet-rokers aparte 		
plekken
• Houd rekening met omgevingsgeluiden
• Probeer de doelgroep zoveel mogelijk bij
de inrichting van de tuin te betrekken
Tuinieren is een vorm van actieve beleving van een
healing garden. Het is een vorm van beweging en
brengt daarmee een positieve bijdrage aan het
voorkomen van diverse lichamelijke aandoeningen.
Ook heeft het een positief effect op psychische
klachten. Dit komt niet alleen doordat het een
vorm van beweging is, maar ook doordat tuinieren
een aanleiding kan zijn voor sociaal contact. En
sociaal contact heeft een gunstig effect op de
gezondheid van de mens. Ook kan tuinieren zorgen
voor gewaardeerd gevoel en een gevoel van
onafhankelijkheid.
Over het algemeen wordt aangeraden bij het
ontwerp van een tuin te werken met diverse
kamers. Deze kunnen dan worden ingericht naar
de verschillende stressniveaus van de gebruikers.
Saskia de Wit en Johan Meeus
“Een goed tuinontwerp laat zien hoe de
gebruikers leven, waar ze van genieten en wat ze
in de tuin doen. Ook tuinen bij instellingen voor
gezondheidszorg laten zien hoe hun bewoners de
omgeving beleven en hoe de samenleving met
ze omgaat.” Bij het ontwerpen van een zorgtuin
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is het altijd belangrijk de gebruikers voorop te
stellen. Het gebruik is over het algemeen in te
delen in:
1. Het passief beleven van de ruimte
2. Het actief bezig zijn in de tuin
3. Het sociale aspect
Zorgtuinen hebben ten alle tijd in ieder geval
als doel het leven in een zorgomgeving te
veraangenamen en zo mogelijk de genezing te
versnellen. Echter zijn ruimtelijke ervaringen van
diverse personen totaal verschillend. Wat voor
een gezond mens een uitdagende omgeving is,
kan voor een ziek mens beangstigend zijn. Er blijkt
een directe relatie te zijn tussen iemands mentale
gezondheid en de mate waarin deze persoon
in staat is deel te nemen aan zijn omgeving.
“ Mensen met een zwak mentaal ‘vermogen’
door bijvoorbeeld pijn of ziekte, psychiatrische
stoornissen of dementie, zijn vaak naar binnen
gekeerd. Deze hebben weinig behoefte aan nieuwe
indrukken en zijn in hun activiteiten vooral solitair
bezig. Fysieke inspanningen beperken zich vaak tot
wandelen. Onverwachte gebeurtenissen of nieuwe
indrukken zijn al gauw te veel.” In een langere
reeks van deze mentale gemoedstoestanden gaan
patiënten van naar binnen tot naar buiten gericht,
en is de opeenvolging passief beleven, actief bezig
zijn en sociaal ontmoeten te herkennen.
Anderstalige literatuur
Candice A. Shoemaker
In de laatste helft van de 19e eeuw werd het

concept “natural environment” belangrijk in de
medische wereld. Het bleek een positief effect
te hebben op patiënten, wanneer zij meer in
contact kwamen met de natuurlijke buitenwereld.
Landschapsarchitect Frederich Law Olmsted en Dr.
Thomas Kirkbride waren de eerste die dit concept
gebruikten in hun ontwerpen.
De jaren daarop brachten niet meer vooruitgang.
Er werden vooral nieuwe ontdekkingen gedaan
op het gebied van medicijnen, maar niet in het
ontwerp van ziekenhuizen en de daarbij horende
buitenruimte.
Ulrich (1999) zegt het volgende over buitenruimte:
“gardens in healthcare settings provide patients
with a sense of control and access to privacy,
spaces for social support, opportunities for
physical exercise, and positive distractions.” Dit
geeft aan hoe belangrijk een goed ontworpen
buitenruimte voor psychiatrische patiënten kan
zijn. Ook Kaplan en Kaplan (1989) geven aan dat
een toegang tot natuur significant kan bijdragen
aan mentaal herstel, zij onderscheiden dit in vier
componenten:
1. Being away
2. Extent
3. Fascination
4. Compatibility
De buitenruimte is niet alleen belangrijk voor
herstel, maar ook voor het aanzien van de kliniek
op zichzelf. Wanneer bezoekers langskomen
moeten zij niet het gevoel krijgen dat hun
dierbaren zich in een gevangenis bevinden. Ook
de patiënten die voor de eerste keer bij een kliniek
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aankomen moeten wel een gevoel van thuiskomen
krijgen. De volgende ontwerpprincipes komen
hieruit voort:
• Voeg elementen toe van omliggende ge		
bouwen en de omgeving
• Gebruik landschappelijke elementen en 		
planten voor een gevoel van thuiskomst
• Gebruik kleur, vooral in de buitenruimte,
dit zorgt voor een gevoel van leven en en
energie
• Wanneer hekken noodzakelijk zijn, gebruik
dan lichte klimplanten om deze te bedek ken
Privacy is altijd een hekelpunt geweest binnen
de psychiatrie. Dit kan men voorkomen door het
gebruik van buitenmeubelen, zodat patiënten
zelf kunnen bepalen of ze behoefte hebben aan

Kleurgebruik bij planten zorgt voor leven en een gevoel van
energie (Blogspot, 2012)
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privacy of juist niet. Door deze meubelen dan ook
nog eens in verschillende settings te plaatsen, kan
men zelf bepalen waar men behoefte aan heeft.
Patiënten hebben behoefte aan rust, maar
niet zoveel dat ze zich gaan vervelen. Het is
dus belangrijk plekken te ontwerpen die aan
deze beide wensen kunnen voldoen. Dattner
(1969): “the qualities that create successful play
environments for children could also help adults
with mental health problems gain knowledge
about themselves and their physical environment.”
Gazons, speelvelden voor volwassenen en
voorbijkomende kinderen, fonteinen kunnen aan
deze wensen voldoen. Dit kan eraan bijdragen dat
een plek zowel rust biedt, maar tegelijkertijd geen
verveling veroorzaakt. Ook moestuintjes kunnen
een grote bijdrage bieden aan de buitenruimte,
het kan zorgen voor een gevoel van eigenwaarde
en controle over de omgeving. Ook activeert het
de zintuigen door middel van kleuren, geuren
en beweging. Door bankjes bij de moestuinen te
plaatsen, kan er een plek ontstaan waar patiënten
met elkaar in contact kunnen komen.
Bij het ontwerpen van een buitenruimte voor
psychiatrische patiënten moet er ook rekening
gehouden worden met het herstelvermogen van
een patiënt. Een patiënt moet de mogelijkheid
hebben te kunnen kiezen tussen actieve of
passieve interactie met natuur. Door het creëren
van passieve natuur op het terrein is er de
mogelijkheid voor patiënten om tot rust te komen
en te herstellen. Deze buitenruimte moet met
name de zintuigen activeren, dit kan gedaan

worden door planten te kiezen die geluid maken,
met veel kleur of waar veel leven op af komt.
Tijd is een constante factor in een psychiatrische
kliniek, om patiënten zich hiervan bewust te laten
worden is het belangrijk dat men ritmes goed in
beeld brengt. De overgang van dag en nacht en
de wisseling tussen seizoenen zorgen voor een
bewustwording van tijd.
Howard Frumkin
De afgelopen decennia is gebleken dat processen
in de natuur een negatief effect kunnen hebben
op de gezondheid van de mens. Echter blijkt
natuur niet alleen maar slecht te zijn, het kan
namelijk ook een positieve werking hebben op
het menselijk lichaam. Contact met de natuur kan
direct bijdragen aan de gezondheid. Een reden
voor de medische wereld om zich meer te richten
op de positieve dan op de negatieve effecten van
natuur.
Al heel lang is bekend dat de mens een directe
band met natuur heeft, maar men dacht dat dit
alleen maar zo was vanwege esthetische redenen.
Maar de natuur blijkt ook bij te dragen aan het
welzijn van de mens. Wilson (1984) “hypothesized
the existence of biophilia, the innately emotional
affiliation of human beings to other living
organisms.’’ Helende werkingen van natuur op
de mens zijn bekend vanuit vier verschillende
catergoriën:
1. Dieren
2. Planten
3. Landschappen
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4. Beleving van wildernis
Een dier en met name een huisdier kan de
gezondheid van een mens verbeteren, vooral
op het gebied van stress reductie. Door middel
van het scheppen van een band tussen mens en
dier zou men de gezondheid van mensen kunnen
verbeteren.
Planten hebben een genezende werking voor
de mentale gezondheid. Door dit feit worden
moestuinen en tuinieren aangeraden bij de
behandeling van mentale ziektes. Echter is de
vraag of planten ook een positief effect kunnen
hebben op de fysieke gezondheid. Uit diverse
onderzoeken is gebleken van wel. Mensen die
tijdens hun verblijf naar buiten mochten hebben
sinds die buitenervaring een sneller herstel.
Hieruit blijkt dus dat zowel dieren als planten een
positieve werking hebben op zowel de mentale als
de fysieke aspecten van de menselijke gezondheid.
Ook landschappen kunnen hetzelfde effect
hebben. Van nature is het belangrijk voor
organismen, dus ook de mens, om een juiste
habitat te kiezen. De keuze hiervan hangt af van
de herkenning van een gebied. De mens heeft van
nature de voorkeur voor het savanne-landschap,
waarin er mogelijkheid is tot schuilen, maar ook
open ruimtes bezit. Met gemiddeld wat gras en
wat groepen bomen en natuurlijk water. In dit
soort landschappen voelt de mens zich van nature
het meeste thuis. Ook indirecte landschappen
hebben een positieve werking op de mens, het
kijken vanuit een raam op een groene omgeving of
het kijken naar landschappelijke kunst in plaats van
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abstracte. De beleving van wildernis, dus de natuur
ingaan in plaats van er alleen naar te kijken, heeft
een positief effect. Veel mensen, zowel kinderen
als volwassenen, blijken een positief gevoel over
te houden aan het contact met natuur. Ze hebben
een verhoogd gevoel van leven, welzijn en energie,
en veel van hen gaven aan dat het contact met
natuur hun hielp om van hun verslaving af te
komen. Dit contact met de echte natuur, samen
met dieren, planten en landschappen blijkt dus
een helende werking te hebben op zowel de
fysieke als de mentale gesteldheid van patiënten.
Catharine Ward Thompson
Er is een trend gaande dat landschap steeds meer
betrokken wordt bij de medische wereld. Dit
met name in de hoop mensen meer fysiek actief
te krijgen. Daarnaast zou de relatie tussen een
mentale gezondheid en een groene omgeving
ook postief kunnen zijn. En als laatste wordt het
stressreducerende effect van groen genoemd.
In de oude Perzische wereld werd natuur al als
belangrijk beschouwd. Wanneer men al kijkt
naar hun beeld van het paradijs, beschreven als
een plek vol bloemen, planten, water en groen
wordt natuur als belangrijk beschouwd. Ook in de
Griekse en Romeinse tijd bleef dit beeld intact.
In de Middeleeuwen onstonden er drie
verschillende visies op natuur:
• Natural
• Non-natural
• Preternatural

Deze opeenvolging zag men terug in kloosters,
tuinen en boomgaarden. Tevens werden kloosters
de plekken waar zieken konden herstellen,
hiermee werd de link gelegd tussen zorg en natuur.
In de 15e eeuw werd met name de mentale
gesteldheid van de mens gekoppeld aan natuur.
De experience van het landschap en de invloed
daarvan op de menselijke geest kwamen steeds
meer in het middelpunt van de belangstelling te
staan.
De Engelse landschapsstijl deed haar intrede, met
haar interesse in schoonheid, emotie en gedrag
van de bezoeker. De ervaring die het bezoek zou
moeten brengen werd steeds belangrijker. “Thus
the Englisch landscape garden was seen as offering
health benefits: not only the pleasures of physical
activity - walks or rides through an attractive
landscape - but also an appropriately balanced
mental activity, neither too demanding nor too
dull or predictable.”
In de 18e eeuw stonden de parken in Londen
beter bekend als de ‘longen van Londen’. Deze
parken waren dan ook bedoeld voor arbeiders
die in de stad leefden en werkten en voor hun
ontspanning naar het park konden. De parken
waren met name gericht op de fysieke verbetering
van de menselijke gezondheid, en niet meer op het
mentale aspect ervan.
In Amerika werd het concept van de stadsparken
al snel overgenomen. Het bekendste voorbeeld
hiervan is Central Park in New York. Dit diende ter
ontsnapping aan de dagelijkse wereld van de stad.
Vlak hierna kwam Frederick Law Olmsted met zijn
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“natural parks”. Hierbij combineert hij de mentale
aspecten en ervaringen met het fysieke aspect van
de natuur op de mens. Dit werd vervolgends de
basis van het werk van Kaplan & Kaplan over de
restorative environment.
Vervolgens kwam het werk van Wilson met zijn
biophilia theorie: “people’s desire for contact
with nature has an underlying cause based on
genetic fitness and competitive advantage: the
natural environment is a resource vital to human
wellbeing, physical and mental.”
Al deze kennis is belangrijk om in het achterhoofd
te houden. In een tijd waarin groen snel wordt
wegbezuinigd, kunnen we een voorbeeld nemen
aan al onze voorouders, welke natuur belangrijk
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Conclusies
Het is duidelijk dat een healing environment
een concept is dat al eeuwen bestaat. Het idee
dat groen een helende werking kan hebben op
de mentale en fysieke gesteldheid van de mens
wisten de Romeinen en Grieken ook al. Echter
werd dit concept steeds op een andere manier
uitgevoerd.
Er bestaan drie vormen van een healing
environment:
1. Een passieve healing environment
2. Een actieve healing environment
3. Een sociale healing environment
In het ontwerp voor de GGZ wil ik deze drie
vormen graag laten terugkomen. Ik zal dit doen
aan de hand van ontwerpprincipes die ik uit de
literatuur heb weten te destileren:
• Gebruik kleur, zowel in materiaalkeuze als in
planten- en bomen keuze
• Creër diverse soorten plekken, waar men naar
behoeve contact zoekt of zich kan terugtrekken
• Zorg ervoor dat men goed de weg kan vinden
• Zorg ervoor dat alle cyclussen van het jaar
zichtbaar en interessant zijn
• Houd storende geluiden zoveel mogelijk af
• Probeer de doelgroep zoveel mogelijk bij de
inrichting van de tuin te betrekken

Gebruik kleur in het ontwerp (123RF, 2012)

Creër verschillende soorten plekken (Wordpress, 2012)

Zorg ervoor dat men de weg kan vinden (PLZCDN,
2012)
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Zorg ervoor dat cyclussen goed zichtbaar zijn
(Wordpress, 2012)

Houd storende geluiden af (Kleurplaten, 2012)

Betrek mensen bij het aanleggen van een tuin (Aafje,
2012)

Interviews
Er zijn diverse interviews gehouden met de
verzorgers en cliënten van de GGZ. Hieruit zijn
de volgende conclusies en ontwerpprincipes te
trekken:
• Er moeten meer flexplekken komen voor de
werknemers, de huidige gebouwen zijn hier
niet toereikend voor.
• Er moeten meer parkeerplekken komen.
• De tuinen worden door bewoners als belangrijk
beschouwd.
• Het plan voor de omgekeerde integratie wordt
als positief beschouwd.
• Er moet een beter groenbeheer komen.
• Er moet meer kleur op het terrein komen.
• Er moet meer gelet worden op het veiligheid.
• Er moeten meer planten en bloemen komen op
het terrein.
• Het terrein moet deel uit gaan maken van een
dagelijkse route.
• Het dierenpark & bistro moeten blijven.
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Concept
Passive Healing Environment
Op het terrein van de GGZ zal naast een active healing
environment ook een passive healing environment
worden gecreërd. Dit houdt in dat de bewoners in
rust kunnen genieten van hun groene omgeving.
Grotendeels is dit al op het terrein aanwezig, door het
groene karakter en de vele bomen die op het terrein
staan.
Dit kan versterkt worden door middel van het ontwerp,
zodat uiteindelijk de bewoners door middel van zowel
een active- als een passive healing environment volop
van hun leefomgeving kunnen genieten.
Conceptkaart
Bereikbaarheid
Er moet een betere bereikbaarheid voor het gebied
gecreërd worden. Het gebied moet ten eerste deel uit
gaan maken van een dagelijkse route. Hiervoor is het
de bedoeling dat diverse routes in de omgeving over
het gebied heen gaan, zodat mensen automatisch met
het gebied te maken gaan krijgen. Ook moet het gebied
zelf aantrekkelijker worden gemaakt, zodat het beter
op de routes aansluit. Daarnaast is het belangrijk dat er
meer in- en uitgangen voor het gebied komen.
Ook een heldere hiërarchie tussen diverse wegen moet
duidelijk creëren.

Beplanting
De beplanting op het terrein zal worden aangepast
aan de functie van het gebied. Grotendeels zal
het bestaande blijven staan in de passive healing
environment. In de active healing environment zal
er een bloementuin worden aangelegd voor het
stimuleren van de zintuigen. Ook een moestuin en
een boomgaard zullen deel uit maken van de groene
omgeving van dit gebied.

Active Healing Environment
In het gebied zal een active healing environment
worden gecreërd. Dit om de bewoners van de GGZ
bewust met hun omgeving te laten omgaan. Zo worden
ze niet alleen gestimuleerd om actief in de natuur bezig
te zijn. Ze stimuleren ook nog sociaal contact en krijgen
de kans zichzelf te ontwikkelen als persoon.

Active Healing Environment (NME Parkstad, 2012)

Passive Healing Environment (Wordpress, 2012)

Beplanting vormt zich naar de functie (Blogspot, 2012)
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Concept Routes

Landgoederenroute

Routes
Er lopen momenteel diverse routes door Heiloo. Zo
is er al de historische route en de bomenroute. Deze
routes komen ook over het terrein van de GGZ heen.
Maar met het doel van een omgekeerde integratie in
het achterhoofd is er de noodzaak hier nog twee routes
aan toe te voegen. De landgoederenroute en de route
over de A9. Met deze twee routes erbij komen er in
totaal vier routes over het terrein heen. Dit zou voor
een verbeterde integratie moeten zorgen met Heiloo.
Tevens is de kans nu groter dat meer mensen het
terrein op hun dagelijkse route gaan passeren.
Er wordt een indruk gegeven op de volgende pagina’s
van de twee nieuwe routes.

Historische route
Route over de A9

Bomenroute

Routes in Heiloo
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Weids uitzicht over de polder (Google Maps)

Concept Routes - Landgoederenroute
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Ontwerp
Het ontwerp zal worden uitgelegd aan de hand van
de drie doelen die zijn gesteld om de hoofdvraag te
beantwoorden. De doelen zijn:
1. De groenstructuur opschonen
2. De infrastructuur opschonen
3. Een nieuwe functie aan het gebied toekennen
Nieuwe Functie
Het terrein krijgt in de toekomst een tweedeling in
functie: een active healing environment en een passive
healing environment.
De active healing environment zal achteraan op het
terrein worden gecreëerd, hier voegt het zich bij het
bestaande activiteitencentrum en de kas. Het oude
voetbalveld wordt verwijderd en hiervoor in de plaats
komt er een bloementuin, moestuin en boomgaard.
Dit om de bewoners meer te stimuleren voor hun
omgeving. Tevens was er de vraag naar meer kleur en
meer planten in hun omgeving, welke hiermee ook
wordt vervuld.
In de active healing environment wordt het oude
Overtoom gesloopt en hiervoor in de plaats komen
twee nieuwe - kleinere- gebouwen voor terug. Rondom
deze gebouwen moet een terras komen wat aansluit
op de bloementuin. Hierdoor zou sociaal contact
gecreëerd moeten worden tussen de mensen in de tuin
en de mensen op het terras. Wat tevens goed is voor
het herstel van psychiatrisch patiënten.
De passive healing environment zal zich voor op het
terrein gaan begeven. Hierin is het de bedoeling dat
mensen de kans krijgen hun omgeving beter in zich op
te nemen. Dit bevordert het herstel van stress en de
mentale gezondeheid.
De huidige parksfeer die zich nu al op het terrein
bevindt moeten verder in het gebied worden

doorgezet. Dit moet vooral worden behaald door
middel van de bestaande groensituatie, echter wel
uitgedund. Binnen in staan de bomen iets verder van
elkaar af dan aan de randen om een verassingseffect
te creëren wanneer men het gebied binnen komt.
Tevens worden er nog nieuwe bomen aangeplant welke
specifiek zijn uitgekozen om hun mooie herfstkleur of
bloemen.
Groen
In het ontwerp heb ik ervoor gekozen qua bomen veel
bestaande bomen te behouden. Het terrein bezit al
vrij veel volgroeide bomen en het zou zonde zijn deze
allemaal weg te halen en er nieuwe voor te plaatsen.
Echter moet er ook aan de toekomst gedacht worden,
dus er worden wel wat nieuwe bomen op het terrein
aangebracht. Zoals eerder vermeld komen deze met
name langs de bomenroute, om deze zo aantrekkelijker
te maken. Er is gekozen voor soorten met een mooie
herfstkleur of bloemen. Verder zal er in de passive
healing environment nog een bloemenheuvel worden
gemaakt, op de plek waar alle routes samen komen.
In de active healing environment wordt zoals eerder
vermeld een moestuin, bloementuin en boomgaard
aangelegd. Daarnaast worden ook hier vooral
bestaande bomen behouden. De begraafplaats blijft
volledig intact.
Er wordt in het gebied ook een groen lineair element
toegevoegd: een nieuwe eikenlaan. De oude
eikenlanen in het gebied blijven deels behouden, maar
om de historie nieuw leven in te blazen wordt er een
nieuwe eikenlaan aangeplant.
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Infrastructuur
Het terrein krijgt een volledig nieuwe infrastructuur.
Deze zal bestaan uit twee noord- zuid verbindingen en
twee oost-west verbindingen. Er komt één hoofdlaan
door het gebied heen waar de eiken naast geplant
worden. Dit moet de mensen door het gebied heen
leiden. Op deze hoofdlaan mogen zowel auto’s, fietsers
als voetgangerd. Op de overige wegen op het terrein
zijn alleen fietsers en voetgangers toegestaan. Ook qua
materiaal wordt er een onderscheid in wegen gemaakt.
De hoofdlaan zal van asfalt worden en de overige
paden worden van gravel. Dit om de de bezoeker het
verschil duidelijk te maken.
Parkeren wordt alleen gedaan aan de randen van het
gebied. Dit om het gebied zoveel mogelijk autoluw
te maken. Autogeluiden kunnen namelijk als storend
worden ervaren in een healing environment.

Themakaarten
Infrastructuur
Er vind een verandering plaats in de infrastructuur. De
wirwar van wegen wordt ingeruild voor een helder
wegenpatroon van twee oost-west verbindingen en
twee noord-zuid verbingen. Verder gaat het gebied
van drie in- en uitgangen naar zeven. Dit moet ervoor
zorgen dat het gebied makkelijk doorgaanbaar is voor
mensen van buitenaf en dat het op een dagelijkse route
van mensen komt te liggen. Kortom: de bereikbaarheid
van het gebied wordt beter.
Ook wordt er een hiërarchie gemaakt in het gebied aan
fietspaden en hoofdwegen. Er is één hoofdlaan waar
zowel auto’s, fietsers als voetgangers overheen mogen
en de rest van het gebied is alleen begaanbaar per fiets
en te voet. Dit is vooral om ervoor te zorgen dat de
healing environment in het gebied niet verstoort wordt
door geluidsoverlast van auto’s.
Groenstructuur
Qua groen vindt er vooral een opschoning plaats in het
gebied. Grote bomengroepen worden deels verwijderd,
zodat solitairen overblijven. Daarnaast wordt er een
lijnvormig element aan het gebied toegevoegd in de
vorm van een eikenlaan. Deze moet de hoofdweg
visueel versterken.
Er worden ook een aantal nieuwe solitairen in het
gebied aangeplant ten behoeve van de bomenroute die
over het terrein loopt. Deze bomen hebben met name
een mooie herfstkleur of bloemen.

Huidige Infrstructuur

Huidige Bomengroepen

Veranderingen in Infrastructuur

Veranderingen in Bomengroepen

Toekomstige Infrastructuur

Toekomstige Bomengroepen
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Themakaarten
Gebouwen
Er worden op het terrein diverse gebouwen gesloopt.
Dit met name vanwege de kwaliteit van de gebouwen.
Vaak voldeden deze gebouwen niet meer aan de eisen
en stonden ze toch al op de nominatie om gesloopt te
worden. Er worden drie nieuwe gebouwen gebouwd
in het gebied. Dat is er één bij een entree, dit gebouw
moet een eyecatcher worden voor het gebied. Tevens
worden er twee gebouwen gerealiseerd in de active
healing environment, bij de bloementuin.
Parkeerplaatsen
Er is besloten dat er in het gebied enkel aan de randen
geparkeerd wordt. Dit om het gebied zoveel mogelijk
autoluw te houden. Autogeluid kan namelijk de rust
van de healing environment verstoren. Tevens is en
geen mooie entree voor gebouwen als daar rijen auto’s
voor staan.

Toekomstige Bebouwing

Toekomstige Parkeerplaatsen
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Groenkeuze
Quercus robur
Er is gekozen voor de Quercus robur vanwege haar
functie in het gebied. Vroeger stonden er verschillende
eikenlanen in het gebied, echter worde deze
gedeeltelijk weg gehaald. Om historie te doen herleven
wordt er een nieuwe laan aangeplant.
Acer saccharinum
Er is gekozen om de Acer saccharinum nieuw aan te
planten in het passive healing environment. Dit met
name vanwege haar mooie herfstkleur. Tevens is dit
een mooie parkboom, welke zeker thuis hoort in de
parksfeer van de passive healing environment.

Quercus robur (Wikipedia, 2012)

Amelanchier (Blogspot, 2012)

Acer saccharinum (Wordpress, 2012)

Liquidambar styraciflua (123RF, 2012)

Catalpa bignonioides (Wordpress, 2012)

Paulownia tomentosa (Complete Encyclopedie,
2012)

Catalpa bignonioides
Er is gekozen voor de Catalpa bignonioides vanwege
haar prachtige bloemen. Geuren en kleuren hebben
een positieve werking op psychiatrische patiënten.
Daarom wordt er ook steeds gekozen voor bomen met
een mooie herfstkleur of bloemen. Dit is tevens de
reden voor de Catalpa bignonioides.
Amelanchier
Er is gekozen voor de Amelanchier vanwege haar
bloemen, herfstkleur en compacte formaat. Het is de
bedoeling dat deze boomsoort in de boombakken komt
bij de nieuwbouw. Dit wordt later verder uitgelegd in
de details.
Liquidambar styraciflua
Er is gekozen voor de Liquidambar styraciflua vanwege
haar prachtige kleuren in de herfst.
Paulownia tomentosa
Er is gekozen voor de Paulownia tomentosa vanwege
haar mooie bloemen.
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Beeld - en Kwaliteitsplan Bebouwing
Glazen boerderij
De nieuwbouw in de active healing environment
bestaat uit twee nieuwe gebouwen. Het viel niet
binnen de opdracht deze gebouwen volledig te
ontwerpen, echter een beeld- en kwaliteitsplan zat
er wel in. Het is de bedoeling dat er twee gebouwen
worden toegevoegd van 1 verdieping hoog. Het totale
gebouw mag niet hoger zijn dan 5 tot 6 meter. Het is
namelijk de bedoeling dat het kleinschalig blijft. Qua
materiaalkeuze is glas het belangrijkst. Het moet een
transparant en uitnodigend gebouw worden waar
mensen graag op af komen. De overige materialen
zullen bestaat uit hout en baksteen.
Glazen hoofdgebouw
Het derde gebouw wat in de toekomst toegevoegd zal
worden moet de eyecatcher van het gebied worden. Dit
gebouw ligt naast de noordelijke entree. Je komt hier
het gebied binnen wanneer je de landgoederenroute
fietst, en het is dus tevens de bedoeling van dit gebouw
een vierde landgoed te maken. Het moet dus een
groot statig gebouw worden met de entree naar de
buitenwereld toe. Het wordt grotendeels van glas. om
te zorgen dat het gebouw niet te massaal overkomt en
de transparantie bewaard blijft.

Impressie glazen boerderij (Architectenburo Stilma,
2012)

Impressie glazen hoofdgebouw (Eigen materiaal)

Impressie glazen boerderij (Architectuur.org, 2012)

Impressie glazen hoofdgebouw (Eigen materiaal)

Impressie glazen boerderij (Brabants Dagblad, Winy
Maas, 2012)

Impressie glazen hoofdgebouw (Eigen materiaal)
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Detailuitwerking Bloemenheuvel 1:500
32

A’

detail 1
Detail 1
In detail 1 wordt de bloemheuvel die zich in de passive
healing environment bevindt, verder uitgewerkt. Het
principe van de heuvel draait erom dat het kleurrijke
toevoeging vormt voor de plek waar alle routes in het
gebied samen komen. De heuvel is 1,5 m hoog zodat
men er altijd overheen kan kijken om het overzicht
te houden. Tevens is deze hoogte wel genoeg om een
andere sfeer in het gebied te creëren.
De heuvel wordt één keer doorsneden door een

fietspad, wat voor een hogere beleving van de heuvel
zorgt. De randen van deze doorsnijding worden van
cortenstaal en de rest van de heuvel moet natuurlijk
ogen met ingezaaid bloemrijk grasland. Rondom en op
de heuvel bevinden zich nog enkele bomen zodat het
een afwisselend groenlandschap wordt. Tevens wordt
er op de kruising nog een nieuwe boom toegevoegd
voor de bomenroute. Dit is in dit geval de Catalpa
bignonioides.

Principe Bloemenheuvel 1:200

Doorsnede A - A’ Bloemenheuvel 1:200
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detail 2
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Detailuitwerking Terras 1:500
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B’

detail 2
Detail 2 geeft een nadere uitwerking zichtbaar van de
nieuwbouw vlak bij de bloementuin. Rondom deze
nieuwbouw is het de bedoeling dat er een terras gaat
komen. Op dit terras komen geen tafels met stoelen,
maar er worden boom- en plantenbakken geplaatst
waar mensen op kunnen zitten. Dit omdat bij slecht
weer lege tafels en stoelen er altijd somber uit zien, en
planten er nog steeds uitnodigend uit blijven zien. In
een omgeving waar patiënten snel beïnvloed worden

door omstandigheden is het beter om ervoor te zorgen
dat de omgevind er altijd uitnodigend uitziet. De
plant- en boombakken worden voorzien van een rand
van 45 x 45 cm waarop mensen kunnen zitten. In de
boombakken zullen Amelanchiers worden geplaatst en
in de plantenbakken zal Buddleja davidii en Lavendula
angustifolia worden geplaatst. Dit vanwege hun geur en
kleur. Tevens komen op beide planten levende wezes af,
wat een positieve invloed heeft op de patiënten.

Doorsnede B - B’ plantenbakken 1:100

Doorsnede C - C’ bomenbakken 1:200
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Sfeerimpressies gebied

Sfeerimpressie D Nieuwe Entree

Sfeerimpressie E Zuidelijke Entree

Sfeerimpressie F Uitzicht op de Passive Healing Environment vanaf de moestuin

Sfeerimpressie G Parkeerplaatsen
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Sfeerimpressie H Hoofdlaan

Reflectie
Mijn algehele mening over het werkproces van deze
thesis is vrij positief. Ik heb het als prettig ervaren om
mijn thesis gedeeltelijk samen met iemand anders
te doen, in dit geval Susan Arts. Het samen werken
aan één project zorgt ervoor dat je altijd iemand hebt
aan wie je advies kan vragen of waaraan je jezelf
kan meten. Hetgeen wat me moeilijker lijkt bij een
zelfstandig project.
De opstartfase van de thesis liep wat moeizaam. In
eerste instantie waren Susan en ik het er niet over
eens welk onderwerp we zouden kiezen. Een les die
ik hieruit geleerd heb, is om in de toekomst mezelf
beter in te lezen in de onderwerpen en vooraf al een
onderwerp te kiezen.
In deze thesis heb ik de volgende leerdoelen opgesteld
voor mezelf opgesteld:
- Het verbeteren van ontwerpen op detail niveau
- Het opstellen van duidelijke ontwerpprincipes
- Het werken aan photoshops in perspectief
- Mijn bomen- en plantenkennis verbeteren en meer
gebruiken bij het ontwerp
Ik heb geprobeerd deze leerdoelen voor mijzelf te
behalen in deze thesis. Ikzelf vind dat ik hier in ben
geslaagd. Ik heb meer dan anders aandacht besteed
aan het detailniveau. Ik heb hierbij steun gehad aan
het literatuuronderzoek en de interviews. Hier kon ik
ontwerpprincipes uithalen die ik kon toepassen in mijn
ontwerp. Hiermee heb ik ook mijn tweede doelstelling
behaald, door mijn ontwerpprincipes een duidelijke
basis te geven.
Iets waar ik meer moeite mee heb gehad is het
maken van photoshops in perspectief. Ik heb hierbij

de hulp van Sketchup ingeschakeld, om te zorgen dat
verhoudingen klopten. Dit bleek voor mij een goede
uitkomst te zijn, echter kreeg ik bij de eindpresentaties
als commentaar dat mijn gebouwen erg weinig
zeiden. Dit heb ik later nog kunnen verbeteren in de
eindfase van het project door middel van een beeld- en
kwaliteitsplan op te stellen.
Ook heb ik meer werk gemaakt van mijn keuze voor
de beplanting. Ik heb gekozen voor soorten die goed
pasten bij mijn concept en visie voor het gebied.
Daarnaast sloten ze aan op mijn ontwerp.
Ik denk dan ook dat deze thesis voor mij een goed
leerproces is geweest. Ik heb geprobeerd mijn
leerdoelen zo goed als mogelijk te behalen om mijn
niveau hoger op te tillen. Wel heb ik ook lessen
geleerd, waar ik in de toekomst nog aan kan werken.
Zo was er bij deze thesis ook een opdrachtgever
aanwezig. Hier hebben Susan en ik diverse gesprekken
mee gehad tijdens de thesis en hieruit bleek dat
we hier nog niet gewend aan waren. Echter met de
coaching van Paul en René lukte het ons door de tijd
heen beter om de opdrachtgever te bespelen. Dit
om zo het proces zelf te kunnen sturen. Momenteel
is er nog geen eindpresentatie geweest voor de
opdrachtgever, maar deze wordt in de nabije toekomst
gehouden.
Een andere les die ik geleerd heb van dit werkproces
is dat samenwerking niet altijd sneller en makkelijker
is. Zeker in het begin is het even lastig om twee
neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hetzelfde vinden
en hetzelfde doel nastreven is toch iets wat door mij
onderschat werd voordat ik aan dit project begon.
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Bij een samenwerking in de toekomst zal ik een betere
voorbereiding van mezelf eisen, zodat het beginproces
niet zo moeizaam verloopt.
Over het totaal gezien ben ik tevreden hoe mijn
thesis is verlopen. Door de samenwerking met Susan
werd ik steeds gestimuleerd om dingen ook op een
andere manier te bekijken, waardoor ik meerdere
inzichten kreeg op het gebied. Daarnaast beschouw
ik het werken met een echte opdrachtgever als een
waardevolle ervaring voor de toekomst. Hierdoor heb
ik een beeld gekregen van hoe zaken er in de echte
wereld aan toe gaan.
Als laatste vond ik het een erg interessant onderwerp
om aan te werken. Vooral omdat ik mezelf nog nooit
in zorglandschappen had verdiept. Ik ging er dus ook
vrij blanco in, maar kom er zeker anders uit. Ik zie
inmiddels het belang voor een goed zorglandschap
in en heb nu ook gezien wat voor een belangen de
doelgroep heeft. Kortom ik beschouw de afgelopen
maanden als een lang leerproces, waar ik zeker beter
ben uitgekomen als dat ik erin ging.

Conclusie
Voor het onderzoeksgebied zijn aan het begin een
hoofdvraag en ontwerpvragen vastgesteld. Deze waren
als volgt:

Hoofdvraag:
Hoe kan het terrein van de GGZ helpen bij een
omgekeerde integratie tussen de GGZ cliënten en
inwoners van Heiloo ?

Ontwerpvragen:
•
•
•

Hoe kan het gebied aantrekkelijker gemaakt
worden?
Hoe kan het gebied toegankelijker gemaakt
worden?
Hoe kan er meer eenheid in het gebied gecreëerd
worden?

Om de hoofdvragen uiteindelijk te kunnen
beantwoorden, wordt er eerst antwoord gegeven op de
ontwerpvragen.
Het gebied is aantrekkelijker gemaakt doordat
met name de groenstructuur en infrastructuur zijn
opgeschoond. Wegen leiden bezoekers nu echt door
het gebied, en dankzij verschillende materiaalkeuzes is
het ook duidelijk welk verkeer waar mag komen. Tevens
is de groenstructuur opgeschoond en wordt er nieuwe
aantrekkelijke beplanting toegevoegd. Dit zou ervoor
moeten zorgen dat men het aantrekkelijker vindt op
het terrein te verblijven.
Het gebied is toegankelijker gemaakt doordat er meer
entrees zijn gecreëerd. Daarnaast zijn bestaande
entrees opgeschoond, zodat ze er uitnodigender
uitzien. Tevens zijn de routes die al door het gebied
liepen opnieuw aangesterkt en zijn er twee nieuwe

routes bij ontworpen. Dit zou ervoor moeten zorgen
dat mensen meer over het terrein komen, en dat het
op hun dagelijkse route komt te liggen. Ook is er een
hoofdlaan aangelegd op het terrein wat een makkelijk
overzicht over het terrein creëert. Dit zou als gevolg
moeten hebben dat mensen makkelijker het terrein op
komen, omdat ze kunnen zien waar ze heen moeten.
Er is eenheid in het gebied gecreëerd doordat er
een hoofdfunctie aan het gebied is toegekend.
Het gebied wordt voortaan beschouwd als een
healing environment. Hierop wordt het groen en
de infrastrucutuur aangepast, zodat dit door het
gehele gebied ontstaat. Tevens is er een verbindende
hoofdlaan die van noord tot zuid door het hele gebied
loopt.
Er is ook een beeld- en kwaliteitsplan opgesteld voor de
toekomstige bebouwing, zodat deze in de sfeer van de
overige bebouwing past. Dit alles zou ervoor moeten
zorgen dat het GGZ terrein weer een eenheid wordt.
Doordat het gebied nu aantrekkelijker en toegankelijker
is gemaakt, en tevens voortaan een eenheid vormt
wordt het voor mensen veel interessanter om het
gebied te betreden. Het is makkelijker om het gebied
op te komen. En wanneer men er op is, is er meer
reden om te blijven.
Dit zou automatisch moeten zorgen voor meer
omgekeerde integratie. Meer mensen op het terrein
betekent meer sociale contacten voor de cliënten van
de GGZ en dus meer omgekeerde integratie. Het terrein
van de GGZ had het dus grotendeels al zelf in huis. De
meeste beplanting is gebleven. De meeste bebouwing
is ook gebleven. De infrastructuur kon hierdoor worden
aangepakt en dit zorgde meteen voor meer eenheid in
het gebied.
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