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Voorwoord
Dat deze scriptie zo intensief zou zijn,
hadden we nooit gedacht, maar het is
zonder meer de moeite waard geweest.
Vele mensen hebben ons gesteund,
geadviseerd of begeleid. Wij willen daarom
graag een speciaal woord van dank richten
aan:

Voor u ligt de scriptie ‘Landschapsontwerp
voor fysieke en mentale gezondheid,
Meander Medisch Centrum Amersfoort’.
Deze scriptie is opgemaakt in het kader
van het afstudeervak (LAR-80436) aan de
Wageningen Universiteit, Masteropleiding
Landscape Architecture and Planning binnen
de afdeling Environment & Landscape,
specialisatie Landscape Architecture.

• Onze familie en vrienden voor alle steun
en toeverlaat.
• De mensen van de bezochte
ziekenhuizen, zoals André Willems
van het Meander Medisch Centrum
te Amersfoort, Marieke Hartsuiker
van het Ziekenhuis Gelderse Vallei
te Ede, Cor van Vlaanderen van Het
Gasthuis te Gorinchem en Rob Eekel
van het Amphia Ziekenhuis in Breda.
Zij hebben ons meer uitleg gegeven
over de huidige ziekenhuiscultuur,
manier van ziekenhuisbouw en welke
landschappelijke voorzieningen
aanwezig zijn ten goede van de
gezondheid van de patiënten.
• Landschapsarchitect en kunstenaar
Bruno Doedens voor zijn mening over
het ontwerpen van een landschap bij
een ziekenhuis.
• Professor dr. Jusuck Koh en architect
en onderzoeker Noud te Riele voor
de aanwezigheid bij onze groenlichtpresentatie. Dankzij hun opmerkingen,
vragen en tips is deze scriptie beter
uitgediept en begrijpbaar geworden.
• Maar vooral dr. ir. Ingrid Duchhart, die
ons tijdens de gehele afstudeerperiode
heeft begeleid. Ze nam regelmatig de
tijd om als klankbord te dienen voor
al onze ideeën, gedachten en plannen.
Daarbij was er plaats voor opmerkingen
om deze scriptie tot een diepgaand
onderzoek te ontwikkelen. Maar ook
voor aanbevelingen om het ontwerp tot
in de puntjes uit te werken.

De laatste jaren is er een toenemende
aandacht voor de gezondheid van
mensen. Daarbij hebben onderzoeken
uitgewezen dat groen, dus landschappen,
natuurgebieden, tuinen etc. invloed
hebben op de gezondheid van de mens,
zowel fysiek als mentaal. Men geneest niet
alleen van ziekten door het bewegen in
het groen, maar ook door het kijken naar
groen. Daarbij kunnen goed toegepaste
landschapelementen ook voorkomen dat
mensen ziek worden. Door bijvoorbeeld
vervuiling tegen te houden.
Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar
de effecten van groen op de gezondheid.
Daarnaast worden ook steeds meer
groenvoorzieningen aangelegd zodat ieder
mens zich in het groen kan bevinden, of
men nu gezond of ziek is, jong of oud.
Om een bijdrage te kunnen leveren aan
de gezondheid van onze medemens,
hebben wij onderzoek gedaan naar de
ontwerpvoorwaarden waarmee een
landschap bij een ziekenhuis ontworpen
dient te worden. Voorwaarden om zowel de
fysieke als mentale gezondheid te kunnen
bevorderen. Deze voorwaarden worden
in de vorm van richtlijnen opgesomd.
Waar richtlijnen onduidelijk waren of zelfs
ontbraken, zijn aanvullende richtlijnen
opgesteld. Deze richtlijnen hebben we
gebruikt in een ontwerp voor het landschap
bij het nieuw te bouwen Meander Medisch
Centrum te Amersfoort.

Fhreja Deckers & Francis Vos
Wageningen, november 2008
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Samenvatting
de scheg uit de twee landschapstypen:
kampenlandschap en Eemlandschap.
Het kampenlandschap is met zijn rechte
lijnvoering gunstig voor de fysieke
gezondheid, doordat laanbeplanting
en houtwallen dienen als buffer voor
de schadelijke omgevingsfactoren. Het
Eemlandschap heeft kwaliteiten voor het
verbeteren van de mentale gezondheid,
doordat het bloemrijke grasland, natuurlijke
vormen, water en vergezichten onder
andere zorgen voor een vriendelijke
uitstraling.

Uit verschillende literatuurstudies is
gebleken dat groen gezond is. Gezondheid
is het fysieke, mentale en sociale
welbevinden van de mens.
In wetenschappelijke onderzoeken
worden richtlijnen geformuleerd
die gebruikt kunnen worden bij het
voorkomen en genezen van verschillende
gezondheidsproblemen.
De richtlijnen zijn zowel opgemaakt voor
de fysieke gezondheidsproblemen als
voor de mentale gezondheidsproblemen.
Met fysieke gezondheidsproblemen
bedoelen wij de daadwerkelijk meetbare
aandoeningen zoals hartklachten,
longaandoeningen, gehoorschade,
huidziekten en oogproblemen. Met mentale
gezondheidsproblemen bedoelen wij de niet
direct meetbare geestelijke aandoeningen
zoals stress, spanning, vermoeidheid,
woede en angst.

De landschappelijke potenties en de
richtlijnen voor fysieke- en mentale
gezondheid moeten verweven worden
om te resulteren in een alomvattend
landschapsontwerp.
Echter, de richtlijnen zijn soms
onduidelijk of incompleet. Het is niet
duidelijk hoe en in welke vorm de
voorgeschreven richtlijnen gebruikt
dienen te worden. Er bestaat een kloof
tussen de wetenschapper en ontwerper.
Daarom is uitgebreider onderzoek nodig.
Met name op detailniveau kunnen de
richtlijnen niet toegepast worden. Daarom
zijn er thema’s opgemaakt die per
afdeling de missende ontwerpaspecten
beschrijven. Deze thema’s spelen in op
de verbetering van de gezondheid voor
de verschillende patiëntengroepen. De
thema’s zijn: Bezinning, Energie, Relax
en Onthaal. De ontwerpaspecten die
toegevoegd of verduidelijkt zijn betreffen:
beplantingsvorm, bloemvorm en grootte,
bloemkleur, geur, geluid, zicht, licht, water,
activiteit, aantal personen, sfeer, hoogte en
algemene vorm.

Door toepassing van de richtlijnen voor
de fysieke gezondheid wordt er met
landschappelijke elementen tegengegaan
dat fijnstof, stikstofoxiden, geluid,
overmatige UV-straling en wateroverlast het
ontwerpterrein bereiken. Hierdoor wordt
voorkómen dat patiënten, die al gevoeliger
zijn voor negatieve omgevingsfactoren, ziek
of zieker worden.
Door toepassing van de richtlijnen voor
mentale gezondheid wordt de genezing
bevorderd met behulp van landschappelijke
elementen. Hier draagt het landschap
bij aan een rustgevend, kalmerend,
bemoedigend en activerend effect.
Het landschap van de ontwerplocatie is
bepalend voor het plan. In deze scriptie
is het Meander Medisch Centrum te
Amersfoort het studieobject. Dit nieuw
te bouwen ziekenhuis is gesitueerd in
een groene scheg aan de noordkant van
Amersfoort. Op de ziekenhuislocatie bestaat
XI

summary
‘Green is healthy’, is stated by several
literature studies. Health is the physical,
mental en social wellbeing of human.

The landscape potentials and the guidelines
for physical- and mental health must
be merged to result in a comprehensive
landscape design. However, the guidelines
are in some cases unclear or incomplete. It
is not clarified how and in which form the
formulated guidelines should be applied
in a design. There is a gap between the
scientist and the designer. Therefore, more
specific research is needed. Especially
in detail level, the guidelines can not be
implemented. For that reason, themes
are put together that describe the
missing design aspects for each hospital
department. These themes adapt to the
improvement of health for the different
patient groups. The themes are: Meditation,
Energy, Relax, and Entrance. The design
aspects that are clarified or added are:
planting form, flower form and size, flower
colour, fragrance, sound, sight, light, water,
activity, number of persons, sphere, height,
and general form.

Scientific researches formulate guidelines
that can be used for preventing and curing
health problems. The guidelines are made
for physical – and mental health problems.
Physical health problems are in this case
the measurable complaints as, hart-, lung,
skin-, and eye diseases. Mental health
problems are the not measurable mental
complaints as, stress, tension, anger, and
fear.
Through implementation of the guidelines
for the physical health, fine matter, nitro
oxygen, noise, high UV-light and water
surplus are buffered by landscape elements.
Hereby is prevented that patients, that are
more sensitive to negative environmental
factors, get illnesses. By implementation of
the guidelines for the mental health, curing
is improved by assistance of landscape
elements. The landscape supports the
restful, calming, encouraging, or activating
effect.
The landscape of a design location is
fundamental for the plan. In this thesis is
the Meander Medical Centre in Amersfoort
the study object. This new build hospital
is situated in a green lob on the north side
of Amersfoort. In the hospital location the
green lob exists of two landscape types:
kampen landscape and Eem landscape.
The kampen landscape is beneficial for the
physical health, because of its typical windshelters and lanes that can function as
filtering elements. The Eem landscape has
potentials for improving the mental health,
because the flowery grassland, natural
forms, water and sights provide a friendly
appearance.

XII

Inleiding
Deze scriptie kent drie delen: A. Introductie
en achtergronden, B. Ontwerpvoorwaarden
en C. Landschapsontwerp.

landschapsontwerp te verduidelijken,
wordt het ontwerp aan de hand van
specifieke richtlijnen voor fysieke en
mentale gezondheid aangehaald. Om iedere
patiëntengroep in zijn behoeften te voorzien
is het ontwerp in vier thema’s verdeeld,
als afsluiter wordt het alomvattende
landschapsontwerp aan de hand van deze
vier thema’s tot in detail uitgelegd.

In deel A. Introductie en achtergronden,
wordt er een inleiding gegeven over
groen en gezondheid. De onderwerpkeuze
wordt toegelicht, de fysieke en mentale
gezondheidsproblemen worden uitgelicht
en de probleemstelling, doelen,
onderzoeksvragen, hypothese, proces en
methode worden vastgesteld. Daarnaast
wordt de geschiedenis van ziekenhuisbouw
beschreven, en onderscheid gemaakt in
therapeutische landschappen en helende
landschappen met de daarbij behorende
voorbeelden.

Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een korte
Engelstalige samenvatting.

In deel B. Ontwerpvoorwaarden, worden
de belangrijkste wetenschappelijke
bevindingen beschreven in de hoofdstukken
Fysieke gezondheidsaspecten en Mentale
gezondheidsaspecten. De daarbij behorende
richtlijnen worden hier samengevat.
Daarna worden deze richtlijnen waar nodig
verduidelijkt of aangevuld met nieuwe
richtlijnen die de informatie completeren
zodat duidelijk is hoe en welke vorm de
landschapselementen gebruikt dienen te
worden.
In deel C. Landschapsontwerp wordt
de ideevorming en visie toegelicht.
Nadat het programma van eisen is
verklaard wordt de huidige situatie van
Amersfoort uiteengezet. Hierbij wordt
de ziekenhuislocatie geanalyseerd. De
landschappelijke aspecten, conflicten en
ambities worden hierbij besproken. Ook
wordt de structuur van het nieuw te bouwen
ziekenhuis verduidelijkt. Na een grondige
analyse volgt het concept waarna het
alomvattende landschapsontwerp voor het
Meander Medisch Centrum gepresenteerd
wordt. Om de richtlijnen die nodig zijn
voor het ontwerpen van een gezond
XIII

A
IntroductIe en
Achtergronden

1

1. Introductie
Een goede gezondheid is één van de
belangrijkste aspecten in het menselijk
leven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de
meerderheid van de mensen een goede
gezondheid zelfs als hoogste prioriteit
noemt (Innovatienetwerk, 2008).

zijn er nog weinig helende tuinen,
gemakkelijk toegankelijke tuinen of
andere gezonde groene landschappen
aanwezig bij gezondheidszorginstellingen
zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen en
revalidatiecentra. Omdat met een goed
ontworpen zorglandschap patiënten dus
additioneel geholpen kunnen worden is een
landschap van een ziekenhuis als object
van deze studie is genomen, te weten het
Meander Medisch Centrum te Amersfoort.
Dit is een van de vele nieuw te bouwen
ziekenhuizen in Nederland.

Het begrip ‘gezondheid’ komt in allerlei
betekenissen en contexten voor. In deze
scriptie wordt gebruik gemaakt van
de omschrijving van de World Health
Organisation:
“Gezondheid is een toestand van
volledig fysiek, geestelijk en sociaal
welbevinden en niet slechts de
afwezigheid van ziekte of gebrek.
Gezondheid en welbevinden
kunnen niet los van elkaar worden
gezien. Fysiek, geestelijk en sociaal
welbevinden hebben invloed op
het ontstaan en beloop van ziekten
(en vice versa)” (Gezondheidsraad
en Raad voorruimtelijk, milieu- en
natuuronderzoek (RMNO), 2004).

“Als groen op een goede
manier wordt toegepast in
een ziekenhuisomgeving
dan genezen patiënten
sneller en hebben zij ook
een prettiger verblijf.”
Voor het schrijven van deze scriptie zijn
verschillende ziekenhuizen in Nederland
bezocht als referentiestudie. Er was vooral
aandacht voor hoe de landschappen van

1.1
Beredenering onderwerpkeuze
Uit onderzoek is gebleken dat steeds
meer patiënten in het ziekenhuis worden
opgenomen door klimaatproblemen,
schadelijke omgevingsfactoren, vergrijzing
en welvaarttoename (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2008).
Daarnaast is uit verschillende andere
onderzoeken gebleken dat de fysieke en
mentale gezondheid van de mens, dus ook
de gezondheid van de ziekenhuispatiënten,
positief te beïnvloeden is met natuur,
water, fauna en andere landschappelijke
ontwerpelementen. Als groen op een
goede manier wordt toegepast in een
ziekenhuisomgeving dan genezen patiënten
sneller (Ulrich, 1984) en hebben zij
ook een prettiger verblijf (Hartig e.a.,
2003 en Kuo e.a., 1998) (Fig. 1.01).
Ondanks deze onderzoeksbevindingen

Schadelijke
omgevingsfactoren

Klimaatproblemen

Vergrijzing
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Fig. 1.01: Sneller beter en prettiger verblijf
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deze ziekenhuizen zijn vormgegeven
en hoeveel contact mensen kunnen
hebben met deze ruimten. Deze studie
heeft uitgewezen dat de Nederlandse
ziekenhuizen zich nog steeds veel richten
op de binnenruimten terwijl de groene
buitenruimten juist een nog grotere invloed
kunnen hebben op de gezondheid.

Het is van belang dat ziekenhuisorganisaties
gaan inzien dat landschapsarchitecten
een grote invloed kunnen hebben op
de gezondheid van de maatschappij,
door enkel het goed vormgeven van de
buitenruimte. Dus ook de buitenruimte bij
zorginstellingen.
1.2	Gezondheidsproblemen
Ondanks dat Nederland behoort tot de
top vijf van meest gezonde landen in
Europa (RIVM, 2008), zijn er nog vele
gezondheidsproblemen die voorkomen
kunnen worden. De gezonheidsproblemen
die met landschapsarchitectuur verbeterd
of opgelost kunnen worden zijn onder
te verdelen in fysieke en mentale
gezondheidsproblemen.

De afgelopen jaren zijn
vooral ontwerpprojecten bij
gezondheidszorginstellingen uitgevoerd
met als doel enkel de mentale gezondheid
te bevorderen met behulp van groene
elementen. In deze scriptie wordt juist een
combinatie gemaakt van landschappelijke
ontwerpelementen die zowel de fysieke
gezondheid behouden en/of ziekten
voorkomen als ook de mentale gezondheid
bevorderen. We weten dat met de
verzachting van mentale kwalen evenzeer
veel lichamelijke klachten verdwijnen
(Ryberg, 1991).
Door wetenschappelijke bevindingen
betreffende groen en gezondheid te
analyseren kan aan de hand van opgestelde
richtlijnen voor mentale en fysieke
gezondheid een helend landschap worden
ontworpen.

1.2.1 Fysieke gezondheidsproblemen
Met fysieke gezondheidsproblemen
bedoelen wij de daadwerkelijk meetbare
aandoeningen zoals hartklachten,
longaandoeningen, gehoorschade,
huidziekten en oogproblemen.
De fysieke gezondheidstoestand van
mensen is afhankelijk van vele factoren.
Smeltende ijskappen, zeespiegelstijging,
overstromingen door hevige regenval en
droogte zijn bekende verschijnselen van
het broeikaseffect. Minder bekend zijn de
invloeden van een klimaatverandering op
de gezondheid. Extreme temperaturen,
een hoge mate van zonlicht, wateroverlast
en een hoge luchtvochtigheid kunnen de
ontwikkeling van ziekten vergroten. Vooral
het hoge sterftecijfer van mensen met harten bloedvataandoeningen en met bronchitis
is opvallend in landen met een hoge
frequentie aan hittegolven. Verandering
van het pollenseizoen zorgt ervoor dat
het aantal hooikoortspatiënten wordt
vergroot. Verder zal klimaatverandering
en het trage herstel van de ozonlaag het
aantal huidkankergevallen vergroten (RIVM,
2006).

In deze scriptie is voor de nieuwbouwlocatie
van het Meander Medisch Centrum te
Amersfoort gekozen omdat dit ziekenhuis
op een bijzondere plek wordt gebouwd.
Voor een landschapsontwerp dat de
gezondheid beïnvloedt is de locatie erg
belangrijk. Het nieuwe ziekenhuis wordt
namelijk gebouwd in een groene scheg
van de stad. Deze scheg steekt ver de
stad in, waardoor het ziekenhuis dicht bij
de stad is gelegen maar tevens ook direct
in het open landschap. Het terrein wordt
geflankeerd door de rivier de Eem en een
verscheidenheid aan landschapstypen.
Er zijn veel potenties om van dit gebied
een landschap te maken dat de fysieke
en mentale gezondheid van met name
ziekenhuispatiënten bevordert. Maar
ook de gezondheid van bijvoorbeeld de
werknemers, bezoekers en omwonenden
van deze nieuwe ziekenhuislocatie wordt
bevorderd.

De omgevingsfactor luchtverontreiniging
veroorzaakt ziekten zoals
hart- en longaandoeningen en
ademhalingsproblemen. Milieuvervuiling
vormt, na roken, zelfs het grootste
3

gevaar voor de volksgezondheid (Milieu
en Natuur Planbureau (MNP), 2007).
Onder milieuvervuiling vallen ook factoren
als geluidsoverlast en UV-straling.
Geluidoverlast kan oorschade tot gevolg
hebben.

Mentale problemen karakteriseren zich
door het chronisch disfunctioneren van
emoties, gedachten en relaties met anderen
(Holvoet, 2008).
We leven in een steeds snellere wereld,
niet alleen op het werk, maar ook privé.
Men wordt overladen met werkzaamheden,
informatie en indrukken. Daarmee nemen
ook de mentale ziekten toe zoals stress,
burn-out, chronische vermoeidheid,
slaapproblemen en gejaagdheid. Bovendien
zal er in de toekomst naast slim ook harder
en langer gewerkt moeten worden. Dit zal
naar verwachting meer mentale problemen
op gaan leveren.

Een andere probleemfactor is vergrijzing.
Op 1 januari 2007 telde Nederland bijna
2,4 miljoen ouderen (personen van 65
jaar en ouder): 14% van de inwoners.
Van alle 65-plussers is 25% 80 jaar of
ouder. Vanaf 1900 tot en met 2007 is
het aantal 65-plussers toegenomen van
0,3 naar 2,4 miljoen. Het aantal ouderen
zal de komende decennia sterk blijven
stijgen. De belangrijkste oorzaak daarvan
is het op leeftijd komen van de naoorlogse
babyboomgeneratie (1946-1970). Hierdoor
zal vanaf 2011 het aantal ouderen nog
sterker stijgen dan daarvoor (RIVM, 2007).
Vanwege deze groeiende oude generatie
moet de maatschappij rekening houden
met meer gezondheidsproblemen zoals
hartziekten en beroerten, artrose, gezichtsen gehoorstoornissen, bewegingsproblemen
en psychische problemen.

Patiënten in ziekenhuizen ervaren
regelmatig mentale problemen die zij
thuis niet ervaren. Het grootschalige
gebouw zonder huiselijke sfeer maakt
patiënten bijvoorbeeld onzeker en angstig
(Hamilton, 2003). Patiënten hebben hun
gezondheid niet meer onder controle en
moeten zich overleveren aan de doktoren.
Dit bezorgt weer extra angst en spanning
(Vingerhoets, 1994). Overige mentale
gezondheidsproblemen worden in hoofdstuk
9 Mentale gezondheidsaspecten behandeld.

We leven in een samenleving waarin we
steeds dikker worden, maar waarin we
ook dankzij technologie niettemin langer
leven. We maken het onszelf steeds
gemakkelijker. Dit uit zich onder andere in
vermaak, voedselkeuze en in de inrichting
van onze werk- en woonomgeving. Het
gevolg hiervan is dat we ongezonder leven
en ons lichaam steeds meer uit balans
raakt door bijvoorbeeld minder beweging,
minder frisse lucht en meer en ongezonde
voeding. De regering moet ervoor zorgen
dat de bevolking een gezondere leefstijl
gaat nastreven, in combinatie met
het voorkomen van welvaartsziekten
zoals diabetes, hart- en vaatziekten
en kanker. Vanzelfsprekend dienen
landschapsarchitecten hier ook een bijdrage
in te leveren.

1.3	Gezondheidsbaten van groen
Het landschap levert een grote bijdrage in
het voorkomen en genezen van ziekten.
Onderzoek heeft aangetoond dat het
uitzicht op groen het genezingsproces
versnelt en dat pijn en stress afnemen,
waardoor minder medicijnen gebruikt
dienen te worden (Ulrich, 1984). Dit is
zowel voordelig voor de patiënt als de
zorginstelling, omdat dit de verpleegduur
aanzienlijk verkort. Stress staat niet alleen
bekend om zijn relatie met bloeddruk,
hartslag of verminderde weerstand,
maar ook is bekend dat er een verband
bestaat tussen gevoelens van stress en
een verminderd gevoel van welzijn (Ulrich,
1999).

1.2.2 Mentale gezondheidsproblemen
Met mentale gezondheidsproblemen
bedoelen wij de niet direct meetbare
geestelijke aandoeningen zoals spanning,
stress, vermoeidheid, woede en angst.

Een goed ontworpen landschap kan
bijvoorbeeld vervuilende en hinderlijke
factoren verminderen (preventief) die
fysieke gezondheidsklachten teweeg kunnen
brengen. Met andere woorden, een goed
4

1998) en verhoogt de hersenactiviteit
(Nakamura en Fujii, 1992). Bekend is dat
mensen met veel sociale contacten zich
gezonder voelen, een kleinere kans hebben
op het krijgen van hart- en vaatziekten en
langer leven. Sociaal contact verkleint de
kans op depressies en verlies van cognitieve
functies, voorkomt eenzaamheid en draagt
bij aan sociale steun.

ingericht landschap kan voorkomen dat
mensen ziek worden.
Daarnaast heeft het landschap een
positief effect (curatief) op de mentale
gezondheid, daar de aanwezigheid
van groen verschillende mentale
gezondheidsproblemen kan genezen.
1.3.1 Baten fysieke gezondheid
Zoals al eerder gezegd kan met
landschapsarchitectuur de gezondheid
bevorderd worden. Als beplanting op
een goede manier wordt toegepast dan
kunnen schadelijke omgevingsfactoren
zoals geluidsoverlast, maar ook
luchtverontreiniging door fijnstof tot een
minimum worden teruggedrongen. Hiermee
kunnen ziekten worden voorkomen en
patiënten die bijvoorbeeld al hart- en
vaatziekten of hartproblemen hebben in een
schone omgeving behandeld worden. Het
medicijngebruik kan hiermee ook dalen.

Groen heeft ook invloed op de
ontwikkeling van kinderen. Belangrijk
voor de cognitieve, sociaal-emotionele en
motorische ontwikkeling van kinderen zijn
mogelijkheden om te spelen en te leren.
Kinderen kunnen wellicht ook minder
snel herstellen van stress wanneer er niet
voldoende groen in hun omgeving is, terwijl
stressvolle ervaringen vroeg in het leven
van kinderen hun gedrag en gezondheid
langdurig beïnvloeden (Gezondheidsraad en
RMNO, 2004).
Groen heeft ook invloed op de persoonlijke
ontwikkeling en zingeving van volwassenen.
Zingeving betekent dat mensen hun
persoonlijke, ultieme doelen in het leven
vinden en benoemen, hun eigen doelen in
een groter geheel kunnen plaatsen, en ook
gebeurtenissen in een groter geheel kunnen
zien. Zingeving biedt mogelijkheden voor
integratie van persoonlijke doelen en voor
het verwerken van angst voor ouderdom,
ziekte en dood (Gezondheidsraad en RMNO,
2004).
De aanwezigheid van groen vermindert ook
angst en woede (Ulrich e.a., 1991), pijn, en
het gebruik van sterke pijnstillers (Ulrich,
1984). Patiënten herstellen daarnaast ook
sneller na een operatie (Ulrich, 1984).
Binnenshuis verminderen ‘sick building
syndrome’ klachten door de toepassing van
planten (Fjeld, 2000).

Groen stimuleert ook tot bewegen. Het
is meer dan eens bewezen dat bewegen
een positief effect heeft op mensen met
overgewicht, hart- en vaatziekten en
diabetes. Evaluaties hebben uitgewezen dat
aantrekkelijke, groene omgevingen dicht bij
huis en de werkplek het meest aanzetten
tot wandelen en fietsen. Mensen blijken
het bewegen in een natuurlijke omgeving
hoog te waarderen en houden het daardoor
ook langer vol (Gezondheidsraad en RMNO,
2004).
1.3.2 Baten mentale gezondheid
Mentale gezondheidsproblemen kunnen
worden genezen door het kijken naar
groen (passief) en het gebruiken van groen
(actief).
Zo werkt het kijken naar groen bijvoorbeeld
stressverlagend bij patiënten, bezoekers
en personeel (Hartig e.a., 2003). Groen
kan ook helpen bij het herstel van
aandachtsmoeheid. Uitzicht op groen
en verblijf in groen blijken een positieve
invloed te hebben op onder meer stemming,
concentratie en zelfdiscipline. De gunstige
effecten treden al op bij kortdurende
blootstelling via het uitzicht op groen.
Het werken of wandelen in het groen zorgt
voor meer sociale contacten (Kuo e.a.,

1.4
Andere voordelen van groen
Naast specifieke fysieke en mentale
gezondheidsbaten zijn er ook nog andere
voordelen van groen.
Als ziekenhuispatiënten zich in een
groene omgeving bevinden zijn ze ook
gemakkelijker te verzorgen, gebruiken
minder medicijnen (Ulrich, 1984) en
kunnen spoediger terugkeren naar huis
5

en adviseren daarnaast het ziekenhuis
aan anderen. Dit is goed voor het
concurrentiebeding van het ziekenhuis.
De groene omgeving van het ziekenhuis
versterkt tegelijkertijd de identiteit en
uitstraling van het gebouw inclusief haar
omgeving.
Het is de taak van de beheerder van de
zorginstelling om een gezond landschap
te verstrekken wat zowel gunstig is voor
patiënten als voor de levenskwaliteit
van families en werknemers. Omdat
ziekenhuizen grote instellingen zijn en
dit juist het ziekteverzuim van personeel
vergroot is het verstandig groen aan te
leggen zodat het aantal ziekmeldingen van
werknemers teruggedrongen kan worden.
Werknemers hebben door de toepassing
van groen een hogere tevredenheid
(Kaplan, 1988), verbeterde concentratie en
prestaties, waardoor weer minder kans op
(medische) fouten is (Grahn e.a., 1997).

A good health is one of the most
important aspects of human life, as
research has confirmed. Other research
proved that patients heal faster,
when they reside in a green hospital
site. Also more patients are taken in
hospitals. For those reasons, a hospital
site is chosen as study object. This
thesis focuses on the combination
of the physical- and mental health.
The physical health problems are
measurable complaints, as hart-,
lung-, and skin diseases. The mental
health problems are not measurable
complaints, as stress, anger and
fear. The landscape has a great value
for preventing and curing diseases.
Benefits of the landscape can be o.a.
reducing negative environmental
factors, improving mood, and reducing
stress. The research findings are
applied in a landscape design for a
hospital location in Amersfoort.

Een bijkomend voordeel van het toepassen
van groene omgevingen is het economische
voordeel. Het aanleggen van gezonde en
genezende landschappen helpt de kosten
in de gezondheidszorg te verkleinen.
Bijvoorbeeld, Derek Parker (1991) schatte
de kostenbesparingen van beter gebouwde
helende omgevingen (d.w.z. met kortere
verblijven, medicijnbesparingen en
loonkosten) op $10 miljoen per jaar voor
300 ziekenhuisbedden.
Door bijvoorbeeld als het ware ecologisch
te bouwen wordt het gebouw voorzien
van schone lucht waardoor het risico van
bacteriële infecties wordt geminimaliseerd.
Ook kan geld bespaard worden door het
opvangen, afvoeren, opslaan en hergebruik
van water op eigen terrein. Daarnaast kan
door gebruik te maken van beplanting op
daken energie worden bespaard, en het
binnenklimaat in het gebouw beheerst
worden.
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2. probleemstelling
“Ontwerprichtlijnen
zijn onduidelijk of niet
compleet.”

Er zijn verschillende onderzoeken
gedaan naar groen en gezondheid. Deze
onderzoeken zijn onder te verdelen
in onderzoeken die gericht zijn op het
bevorderen van de mentale gezondheid en
onderzoeken die moeten voorkomen dat
mensen fysieke problemen krijgen door
bijvoorbeeld luchtverontreiniging.
In de onderzoeken die ervan uitgaan
dat groen een goede invloed heeft op
de mentale gezondheid zijn richtlijnen
opgesteld voor hoe het landschap
ontworpen dient te worden. Echter, deze
ontwerprichtlijnen zijn onduidelijk of niet
compleet. Met andere woorden, er zit
een gat in de kennis. Hiervoor is nader
onderzoek nodig. Daarom wordt in deze
scriptie onderzoek gedaan naar ‘hoe’ en
in ‘welke vorm’ de richtlijnen moeten
worden toegepast. Ook wordt er onderzoek
gedaan omtrent het verduidelijken van
ontwerpvoorwaarden en hoe aanvullende
richtlijnen moeten worden toegepast en
vormgegeven. Als de richtlijnen voor
mentale gezondheid zijn verduidelijkt kan
er samen met de richtlijnen voor fysieke
gezondheid een landschap ontworpen
worden dat zowel de fysieke als mentale
gezondheid positief beïnvloed.

Fig. 2.01: Problemen

Several researches have been done at
the relation between green and health.
These researches can be divided in
research for improving the mental
health and research that prevents
people from getting physical problems.
The studies that contain the positive
effect of green on health, formulate
design guidelines. These guidelines are
unclear or uncompleted. Consequently,
there is a knowledge gap. For this
purpose, more research is needed.
For that reason this thesis focuses on
‘how’ and in ‘which form’ the guidelines
should be applied. Furthermore is
studied how the design guidelines
can be clarified and how additional
guidelines can be implemented.
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3. doelen
“Een landschap bij het
Meander Medisch Centrum
ontwerpen.”

Voordat er onderzoek gedaan kan worden
moeten er doelen worden vastgesteld.
Deze doelen zijn onder te verdelen in een
hoofddoel, verschillende ontwerpdoelen en
subdoelen.
3.1
hoofddoel
Het hoofddoel van deze scriptie is:
• Een landschap bij het Meander
Medisch Centrum ontwerpen
dat ziekten veroorzaakt door
omgevingsfactoren voorkomt, en de
genezing van mentale problemen
bevordert.

Fig. 3.01: Doel

3.2
ontwerpdoelen
Om een landschap te ontwerpen bij het
Meander Medisch Centrum zijn de volgende
ontwerpdoelen vastgesteld:
• De kwaliteiten van het
landschappelijke karakter in stand
houden en gebruiken.
• De fysieke gezondheid bevorderen.
• De mentale gezondheid bevorderen.

Main goal:
• Designing a landscape at the
Meander Medical Centre that
prevents diseases caused by
environmental factors, and
improves healing of mental
problems.

3.3
subdoelen
Overige doelen zijn:
• Wetenschappelijke resultaten
over gezonde en therapeutische
landschappen in praktijk brengen.
• Additionele ontwerprichtlijnen
ontwikkelen.
• Toelichten aan de hand van deze
ontwerprichtlijnen hoe een gezond
landschap ontworpen dient te
worden.
• Projectontwikkelaars ervan
overtuigen dat groen bij een
zorginstelling noodzakelijk is.
• De vele voordelen van groen
duidelijk maken.

Design goals:
• Maintain, implement and utilize
the qualities of the landscape
character
• Improve the physical health
• Improve the mental health
Sub goals:
• Bring scientific results of healing
and therapeutic landscapes in
practice
• Develop additional guidelines
• Clarify how the additional
guidelines should be implemented
• Convince hospital developers of
the contribution of the landscape
• Clarify the benefits of a green
landscape
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4. onderzoeksvragen
en hypothese
“Hoe en in welke vorm
kunnen de richtlijnen
worden toegepast om
een ziekenhuislandschap
te ontwerpen dat een
positief effect heeft op de
gezondheid?”

Om een goed onderzoek te kunnen doen
moeten er vragen worden opgesteld.
Deze vragen zijn onderverdeeld in een
onderzoeksvraag, als belangrijkste vraag en
subvragen.
Voor het onderzoek wordt er een aanname
gedaan in de vorm van een hypothese. Na
onderzoek kan worden vastgesteld of deze
aanname nog steeds klopt en bevestigd kan
worden of dat deze weerlegd moet worden.
4.1
onderzoeksvraag
Hoe en in welke vorm kunnen de
richtlijnen worden toegepast om een
ziekenhuislandschap te ontwerpen dat een
positief effect heeft op de gezondheid?
4.2

•

•
•

subvragen
Hoe moet het ziekenhuis worden
ingepast in de bestaande situatie
zodat patiënten en het landschap
wederzijds profiteren?
Hoe kan een groen ziekenhuis
gunstig zijn voor de leefomgeving?
Welke voordelen heeft een
groene ziekenhuislocatie op de
omwonenden?

Fig. 4.01: Vragen om het doel te bereiken

Sub questions
• How should the hospital be
adapted in the existing situation,
in a way that patients and the
landscape mutually profit?
• How can a hospital surrounded
by green be beneficial to its
environment?
• Which benefits has a green
hospital on its neighbouring
inhabitants?

4.3
hypothese
Pas als er een vertaalslag is gemaakt
naar hoe en in welke vorm de richtlijnen
voor fysieke en mentale gezondheid
moeten worden toegepast, dan kan er een
alomvattend ziekenhuislandschap worden
ontworpen.

Hypothesis
When is clarified how and in which
form de guidelines for the physical and
mental health should be applied, then
a comprehensive landscape can be
designed.

Research question
How and in which form should the
guidelines be applied to gain a design
for a hospital location that has a
positive effect on health?
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5. proces en methode
•

5.1
proces
In ieder onderzoek moet een bepaald
proces doorlopen worden om tot het juiste
eindresultaat, het product, te komen.
Dit proces heeft meestal een beginfase,
een tussenfase en een eindfase. In
ontwerpstudies start de beginfase met
een probleem en eindigt de laatste fase
met de oplossing in de vorm van een
definitief ontwerp. Tijdens de verschillende
stadia in het proces is er een grote input
aan informatie. Door het onderzoeken,
gebruiken en produceren van informatie
kunnen deze gegevens in iedere fase als
bron worden gebruikt.
In iedere fase van het proces dat naar
de oplossing leidt worden bepaalde
alternatieven gekozen. Door deze
alternatieven te ontwikkelen wordt een
oplossing gevonden, met andere woorden:
kan het definitief ontwerp worden gemaakt.

•
•

Verschillende malen terugkeren naar
het begin van het proces, waardoor
meer probleemoplossend wordt
gewerkt.
Het herhalen van handelingen en
nieuwe problemen oplossen bij elke
herhaling.
Dat deze schijnbaar gevarieerde
bewegingen samen resulteren in een
directe handeling (Zeisel, 1980).

Een definitief ontwerp is het resultaat
van het probleemonderzoek. Men start
met het probleemonderzoek wat door het
proces verandert in het zoeken naar een
oplossing. In de ontwikkelingscyclus van
het ontwerp helpt het proces van denken
het product ontwikkelen, met als oplossing
het implementeren van het definitieve
ontwerp. Door het proces (van denken)
met daarnaast het product verschijnen
handelingen met een verschuivende focus.
Dit verschijnsel is hiervoor omschreven als
een cyclisch proces, en essentieel om de
ontwerpkwaliteiten te verbeteren.

Een ontwerpstudie is altijd in ontwikkeling
en in constante beweging door de invloed
van verschillende omstandigheden.
Verschillende fasen van het proces kunnen
meerdere malen worden doorlopen. Deze
circulaire werkwijze wordt een cyclisch
proces genoemd. Karakteristieken van dit
proces zijn:

Zoals genoemd bestaat de
ontwikkelingscyclus van het ontwerp uit
twee aspecten: het proces en het product
(Fig. 5.01). Beiden kunnen onderverdeeld

PROCES

probleem
PROBLEEM

ideevorming

programma

inventarisatie

evaluatie

keuze

analyse

PRODUCT

Fig. 5.01: Ontwikkelingscyclus
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ontwikkeling

implementatie
OPLOSSING

concept

ontwerp

worden in verschillende stappen.
In dit onderzoek is het proces
onderverdeeld in de volgende stappen:
• probleem;
• ideevorming;
• evaluatie;
• keuze;
• ontwikkeling;
• implementatie.
Het product is onderverdeeld in de volgende
stappen:
• programma;
• inventarisatie;
• analyse;
• concept;
• ontwerp.
Het proces en product moeten gezien
worden als twee delen die harmoniëren met
elkaar gedurende de gehele ontwikkeling.
Het verschil tussen de stappen van het
proces en het product is echter dat het
proces een denkpatroon naleeft en het
product de ontwerpresultaten zijn van dat
denkpatroon.

ziekenhuislocaties worden bezocht
aan de hand van benodigde
informatie, ook wel omschreven als
referentiestudie; interviews worden
gehouden met bouwcoördinators
en communicatiemedewerkers van
ziekenhuizen; lezingen over gezonde
ziekenhuisomgevingen worden
bezocht en inventarisatie wordt
verricht op de gekozen locatie.
Evaluatie is een analytische gedachtegang
wat wordt gebruikt om de kwaliteiten
van ideeën te begrijpen en efficiënt te
ontwikkelen. Om ideeën te evalueren
volgt een analyse en vergelijking
van de verzamelde informatie uit het
inventarisatieproces. Een referentiestudie
is ook onderdeel van de evaluatie en
zorgt voor een verdere verrijking van het
onderzoek.
Keuzemomenten bestaan uit denkprocessen
waarin de kwaliteiten van verschillende
opties worden afgewogen en gekozen om
daarna met de gekozen optie verder te
gaan werken.

Tijdens de eerste stappen in het proces
wordt de probleemstelling gedefinieerd.
Een probleem is een obstakel dat de
beweegreden is om het gewenste doel te
bereiken. Het refereert naar de onopgeloste
situatie van het niet voldoende toepassen
van groen op een ziekenhuislocatie. Nadat
de probleemstelling is vastgesteld zijn
doelen en onderzoeksvragen opgemaakt.
Een locatie moet gekozen worden waarna
het programma kan worden opgesteld.

Ontwikkeling is een dynamisch proces
van verbetering. Dit proces omvat
veranderingen, vooruitgang, groei en
innovatie. De keuzen worden weergeven
als synthese en vertaald naar een ruimtelijk
concept.
De realisatie, toepassing of uitvoering van
een plan wordt implementatie genoemd.
Een duidelijke visie is wenselijk. Met
een goede visie en het resultaat van de
synthese, het concept, kan een ontwerp
gemaakt worden. Het ontwerp is niet alleen
een functionele oplossing volgens het
programma en de bepaalde voorwaarden,
maar is ook stijlvol en esthetisch
verantwoord.

Het belang van ideevorming is het
genereren van nieuwe gedachten die
verkeerde ideeën kunnen uitsluiten. Om een
idee te verkrijgen is het nodig informatie
te verzamelen en deze te categoriseren.
Dit werk kan worden onderverdeeld in
bureauwerk en veldwerk.
• Met bureauwerk wordt het
verzamelen, analyseren, en
bestuderen van informatie,
architectonisch tekeningen,
afbeeldingen en kaarten van het
ziekenhuis bedoeld. Ook wordt er
gebrainstormd waarbij onder andere
ontwerpideeën worden besproken.
• Veldwerk houdt in dat

5.2
Methode
Door middel van inventarisatie en analyse
komen landschappelijke problemen,
fysieke gezondheidsproblemen en mentale
gezondheidsproblemen naar boven.
Hiernaast worden ook de landschappelijke
kwaliteiten en potenties duidelijk.
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Door middel van literatuuronderzoek
worden ontwerprichtlijnen gevonden
die handvaten verschaffen bij het
ontwerpen van een landschap dat de
gezondheid positief beïnvloed. Daarnaast
kunnen aanvullende richtlijnen worden
geformuleerd die preventief en curatief
(genezend) werken op fysieke en mentale
gezondheidsproblemen.
Om te komen tot een gezond
landschapsontwerp moeten de
landschappelijke kwaliteiten met de
richtlijnen voor fysieke en mentale
gezondheid worden verweven. Het
samengaan van deze eenheden levert meer
op, geeft een groter effect, dan wanneer de
afzonderlijke eenheden naast elkaar worden
gebruikt. Deze ontwikkelingsgang wordt ook
wel synergie genoemd, het geheel is meer
dan de som der delen.

In this thesis the process is divided in
the following steps:
• Problem
• Ideation
• Evaluation
• Choice
• Development
• Implementation
The product is divided in the following
steps:
• Program
• Inventory
• Analysis
• Concept
• Design
The landscape problems, physical
health problems, and mental health
problems become observable through
inventory and analysis. The qualities
of the landscape become clear as
well. Literature research formulates
guidelines that are preventive and
curative for the physical- and mental
health problems. Then, the landscape
qualities and guidelines for the
physical- and mental health are merged
with each other. Synergy of these three
aspects provides the comprehensive
landscape design.

“Om te komen tot een
gezond landschapsontwerp
moeten de landschappelijke
kwaliteiten met de
richtlijnen voor fysieke en
mentale gezondheid worden
verweven.”
Het logo, wat te zien is op pagina 3 van
deze scriptie, verbeeld deze synergie.
De drie eenheden: landschappelijke
kwaliteiten, richtlijnen voor fysieke
gezondheid en richtlijnen voor mentale
gezondheid vormen samen het
preventieve en curatieve alomvattende
landschapsontwerp (Fig. 5.02). Dus het
ultieme gezonde landschap.
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Fig. 5.02: Landschap + richtlijnen voor fysieke en mentale gezondheid
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6. Geschiedenis en
ontwikkeling
ziekenhuizen
Inzichten en ervaringen uit het verleden
van de ziekenhuisontwikkelingen kunnen
gebruikt worden voor het vormen van
basiskennis, een oordeel te geven over het
verleden en kennis van toen in te passen
in de toekomst. Ook huidige voorbeelden
en referenties kunnen een inspiratiebron
zijn voor de zoektocht naar relaties tussen
natuur en gezondheid.

Kloosterziekenhuis
In de 6e tot 10e eeuw na Christus bieden
kloosters ruimte voor de genezing en
verzorging van zieke omwonenden (CooperMarcus, 2005). De kloostertuinen staan
centraal binnen de omsloten muren van
het klooster. Kenmerkend zijn hoofdzakelijk
drie typen tuinen: een medische tuin,
een tuin voor de voedselvoorziening en
een centrale binnentuin. De medische
tuin bevat plantvakken met kruiden en
geneeskrachtige planten, zoals lavendel,
venkel en moederkruid. De tuin die gebruikt
wordt voor de voedselvoorziening voorziet
de gebruikers van eten zoals ui, sla en
fruit. De centrale tuin heeft vaak alleen
een grasveld met soms plantvakken met
bloemen en heesters. Het simplistische,
groene gras symboliseert vernieuwing en
eeuwig leven en zou helpen bij de spirituele
genezing door meditatie en gebed. Naast
het gebruik van de tuin is de schoonheid
ervan ook belangrijk. Zo verkrijgen de
patiënten rust en hebben ze een mooi zicht
op de tuin vanuit de patiëntenkamers (van
den Berg, 2005).

“Zoektocht naar relaties
tussen natuur en
gezondheid.”
6.1 		Ontwikkelingen ziekenhuizen en
omgeving
Asklepieia (Fig. 6.01)
De relatie tussen natuur en gezondheid
gaat terug tot 300 jaar voor Christus. De
geneeskunde kent dan een eigen halfgod
genaamd Asclepius, de halfgod van de
gezondheid en genezing. Er worden
tempels gebouwd ter ere van Asclepius.
Deze eerste ‘ziekenhuizen’ worden de
Asklepieia genoemd. Om te genezen
ondergaan patiënten magische rituelen,
verrichten offers en overnachten in
ziekenzalen die zich in de tempels bevinden
(Marinozzi, 2002). De ziekenzalen zijn
goed geventileerd en worden verwarmd
door zonlicht. De tempels zijn gelokaliseerd
in een natuurlijke omgeving met bossen,
valleien en (water) bronnen (van den
Berg, 2005) vanwege de symbolische en
genezende krachten van de natuur en
water.

Publiek ziekenhuis
In de 17e en 18e eeuw ontstaan grote,
publieke ziekenhuizen. De groei van de
stedelijke bevolking, snelle veranderingen
in de medische wetenschap, de verbeterde
inzichten in hygiëne en de vraag naar
gezondheidszorg leiden tot de bouw van
publieke ziekenhuizen (Zajaczkowski,
2005). De gebouwen omsluiten tuinen
en binnenplaatsen waar ruimte is voor
beweging en frisse lucht voor de patiënten.
Patiënten voelen zich comfortabel in de
13

300 BC

6e - 10e Eeuw

Asklepieia

Kloosterhospitaal

Fig. 6.01: Ontwikkeling ziekenhuizen: bovenaanzicht,
perspectief en impressie

beschermde buitenruimte (Cooper-Marcus,
2005).

paviljoen wordt voorkomen dat infecties
zich kunnen verspreiden. Verder werden
de herstelkansen van patiënten bevorderd
door de ziekenhuizen in een gezonde
omgeving te plaatsen. Voldoende (zon)licht,
frisse lucht, voldoende bewegingsruimte
en een stille omgeving zijn essentieel.
De compositie van de tuinen rondom de
paviljoenen is belangrijk voor het ontwerp,
omdat de tuinen assisteren bij de genezing
(Taylor, 1997). In dezelfde tijd maakt
de Engelse landschapstuin zijn entree in
Nederland en wordt deze toegepast bij
ziekenhuizen. De tuinen zijn bedoeld voor
rust en ontspanning.

Paviljoenziekenhuis
Halverwege de 19e eeuw worden de
eerste Paviljoenziekenhuizen gebouwd.
Florence Nightingale, de vernieuwster
van de gezondheidszorg, heeft door
haar ervaring als zuster een heel andere
kijk op de ziekenhuisbouw. Onder haar
invloed wordt een plan gemaakt waarbij
losse paviljoenen samen een groot
ziekenhuis vormen. De hygiëne en het
gevoel van de patiënten wordt verbeterd.
Door lichtinval en luchtventilatie in elk
14

17e - 18e Eeuw

19e - 20e Eeuw

Publiek ziekenhuis

Paviljoenziekenhuis

T-model
In de vijftiger jaren geldt het T-model als
de best bruikbare hoofdopzet voor het
ziekenhuis. Het model leent zijn naam aan
de vorm van een T. Het grondprincipe van
de plannen is een driedeling: verpleging,
onderzoek/ behandeling en polikliniek
(Nicolai, 1982). In die tijd is privacy, het
voorkomen van infectiegevaar en rust in
een afdeling erg belangrijk.

ontwikkelt zich tot een H-model. De
verpleging met het beddenhuis neemt nog
steeds een omvangrijk gedeelte in van
het model. Vanuit de ziekenhuisbedden is
zicht op de buitenruimte mogelijk, maar
er wordt weinig gebruik gemaakt van de
buitenruimte.
Torenmodel
In de jaren ‘70 beïnvloeden
kostenbeheersing en efficiëntie het
beeld van het ziekenhuis. Er wordt
meer geconcentreerd gebouwd, het
aantal ziekenhuisopnamen neemt toe
en daarmee ook de gemiddelde grootte

H-model
In de zestiger jaren nemen de
behandelmogelijkheden toe en daarmee
ook de benodigde ruimte. Het T-model
15

1950 - 1960

1960 - 1970

T-vorm

H-vorm

van de ziekenhuizen. Bovendien maken
nieuwe technieken het mogelijk om
meerdere bouwlagen te stapelen. Het
torenmodel ontstaat waar geen ruimte
wordt vrijgemaakt voor omgevingsgroen
en tuinen. Gelokaliseerd in de stad, is de
plaats van natuur ingenomen door auto’s en
parkeerplaatsen.

is ruimte voor tuinen.
Huidig en toekomstig ziekenhuismodel
Vanaf de jaren ‘90 tot heden is er
in Amerika een wending naar meer
patiëntgerichte ziekenhuisgebouwen.
In Nederland begint deze wending nu
ook langzaam op te komen. Negatieve
reacties op de institutionele ziekenhuizen,
commercialisering, concurrentie tussen
ziekenhuizen en een grotere aandacht voor
de behoefte van patiënten vormen een
drijfveer voor verandering. Nog belangrijker
is dat onderzoek heeft aangetoond dat zicht
op en gebruik van natuur een positieve
invloed heeft op de gezondheid en genezing
van patiënten (Ulrich, 1984). Uit dit

Lineair gestapeld model
In de jaren ‘80 wordt er weer iets meer
aandacht besteed aan de buitenruimte
in tegenstelling tot de jaren ‘70. Het
ziekenhuis is georganiseerd aan een interne
straat die verschillende afdelingen verbindt.
Het gebouw wordt meer geïntegreerd met
de omliggende stad en tussen de bouwdelen
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1970 - 1980

1980 - 1990

Torenmodel

Lineair gestapeld ziekenhuis

onderzoek blijkt tevens dat patiënten baat
hebben bij het namaken van omgevingen
uit het dagelijkse leven om erkenning
en comfort te verkrijgen. In dit type
ziekenhuizen worden kleuren, vormen en
materialen aangepast aan de regionale
context. Licht en natuurlijke thema’s treden
het gebouw binnen en omliggende tuinen
die genezing stimuleren worden aangelegd.

te staan en heeft op dit moment behoefte
om de natuur weer beter te begrijpen.
Omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur
en geluid spelen onmiskenbaar een
rol in het genezingsproces van zieken.
Onderzoeken leveren het bewijs voor deze
positieve effecten op de gezondheid.
Vanaf begin jaren ‘90 wordt er in Amerika
onderzoek gedaan naar de factoren in een
ziekenhuistuin of park die bijdragen aan de
genezing. Een van de eerste systematische
onderzoeken wordt in 1994 uitgevoerd door
Cooper-Marcus en Barnes. Het onderzoek
beschrijft welke activiteiten de patiënten
plezierig vinden in de tuin, het gevoel na
een bezoek aan de tuin en de reden dat

6.2
hedendaagse ontwikkelingen
ziekenhuistuinen
In de huidige ziekenhuisontwikkeling is
herwaardering van de oude kennis van de
natuur te ontdekken. Deze kennis wordt
gebruikt in de hedendaagse wetenschap.
De mens is verder van de natuur af komen
17

1990 - Heden

kloostertuin van het kloosterhospitaal,
de omsloten binnentuin van het publieke
ziekenhuis en de engelse landschapstuin
van het paviljoenziekenhuis gebruikt in
hedendaagse ontwerpen.
6.3
trends en referenties
Aanzicht
Een warme, gastvrije sfeer was enige jaren
geleden nog ondenkbaar in het steriele
beeld van een ziekenhuis. In de huidige
maatschappij willen patiënten steeds
meer behandeld worden in hun totaliteit
als een ‘persoon’ en niet als een ‘zaak’.
De patiënt heeft behoefte aan controle,
privacy en toegang tot een natuurlijke
buitenruimte (Ulrich et. al., 2004).
Doordat ziekenhuisarchitecten moeten
reageren op deze individualistische en
consumentgerichte gedachte, wordt er
gaandeweg gezocht naar mogelijkheden

Fig. 6.02: Ziekenhuis van de toekomst,
Orbis Medical Park Sittard

Huidig en toekomstig ziekenhuismodel
de patiënten zich beter voelen. Uit dit
onderzoek blijkt dat patiënten voornamelijk
in de tuin komen om te relaxen, te
wandelen en voor therapie: de patiënt
voelt zich meer relaxed en kalmer, wat
voornamelijk komt door de bomen, planten,
geuren, geluiden en frisse lucht. Door dit
type onderzoeken komt aan het einde van
de jaren ‘90 een denkrichting op gang die
het belang van de buitenruimte meeneemt
in het ziekenhuisontwerp: de genezende
tuinen.

om een plezierige omgeving in te passen in
het ziekenhuis. Een van de grootste trends
van dit moment is dan ook het combineren
van een helende omgeving met de efficiënt
ingerichte ziekenhuisomgeving (Fig. 6.02).
Locatie
Waren de ziekenhuizen voorheen afgesloten
door hekken en geplaatst buiten de stad,
worden ze nu geïntegreerd in de stad. Het
ziekenhuis staat open naar de stad toe en
kan soms zelfs een onderdeel van de stad
zijn. Zo kunnen winkelstraten en andere
openbare plekken in het ziekenhuisinterieur
worden betrokken bij de leefomgeving van
omwonenden. Deze trend wordt ook wel
‘malling’ van het ziekenhuis genoemd. Een

Bij de huidige ziekenhuistuinen in Amerika
die zich ook richten op de genezing van
patiënten, worden de historische richtlijnen
weer aangehaald. Zo wordt weer de
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opkomende trend is om de ziekenhuizen.
Structuur en vorm
De vorm van een ziekenhuis wordt mede
bepaald door veranderende inzichten.
Doordat openbare ruimten worden
toegepast is er behoefte aan hiërarchie
in het netwerk van verbindingen tussen
deze ruimten. Net als in een stad is er
een centrum, hoofdstraat en straten.
Dit netwerk is verbonden met losse,
smalle bouwblokken om de maximale
hoeveelheid licht binnen te laten, waarbij
ook nog eens zoveel mogelijk zicht is
op de buitenruimten. Medische services
worden gegroepeerd in de bouwblokken
die gebaseerd zijn op de typen
patiënten. Kortom, het ziekenhuis wordt
gedecentraliseerd en ontbundeld (Fig.
6.04).

Fig. 6.03: Ziekenhuis locatie Gasthuisberg in Leuven

Flexibiliteit en duurzaamheid
Doordat het ziekenhuis is gefragmenteerd
in bouwblokken is het mogelijk om groei
te plannen bovenop, naast of door een
vervangend bouwblok. Er wordt gestreefd
naar een permanente basisstructuur waar
de bouweenheden tijdelijk van aard kunnen
zijn.
Ziekenhuizen verbruiken door hun
mechanische, elektronische en
communicatieve systemen veel
energie. Door het bewustzijn van het
overmatige energieverbruik wordt er
meer nagedacht over duurzame, groene
ziekenhuisgebouwen. Deze gedachte sluit
aan bij mogelijkheden voor een groenere
omgeving en het brengt tevens de
energiekosten omlaag (Fig. 6.05).

Fig. 6.04:Universitair ziekenhuis Trondheim Noorwegen

6.4
Ziekenhuisreferenties in
Nederland
In Nederland staat het gebruik van de
buitenruimte nog in de kinderschoenen. Bij
ziekenhuizen die gelokaliseerd zijn in de
stad zijn de veranderingen vooral gericht
op het interieur van de ziekenhuizen en
niet op de buitenruimte. Locaties buiten
het centrum hebben meer ruimte voor
een groene omgeving en proberen daar
langzamerhand ook gebruik van te maken.
De Nederlandse ziekenhuizen die al
rekening houden met de gezonde waarde

Fig. 6.05: LEED Gold Ziekenhuis Noord-Amerika
(Leadership in Energy and Environmental Design)
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van groen, of gelegen zijn in een groene
omgeving, worden in deze scriptie gebruikt
om een referentiekader te vormen.
Het Gasthuis, Gorinchem
‘Het Gasthuis’ is een zorgcentrum en
gesitueerd op hetzelfde terrein als het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem waarmee
zij een samenwerkingsband hebben. Het
gasthuis is gebouwd in een U-vorm en heeft
een centrale as die in verbinding staat met
alle faciliteiten. Vanuit de verzorgafdelingen
bestaat de mogelijkheid om naar buiten
te gaan. Dit wordt vergemakkelijkt met
deuren die ver open kunnen (Fig. 6.06).
Patiënten maken hier dan ook veel gebruik
van. Er heerst een huiselijke sfeer door de
knusse inrichting van de afdelingen en door
de indeling in woongezelschappen van tien
personen. De patiënten hebben allemaal
een eigen slaapkamer. De kunstwerken
buiten de patiëntenkamers zijn gemaakt of
gekozen in overeenkomst met de patiënten.
De sfeer van de afdelingen wordt ook sterk
bepaald door het personeel. Op afdelingen
waar het personeel enthousiast is en veel
input stopt in het interieur, zijn de patiënten
ook vrolijker.

Fig. 6.06: Goed: zicht op de buitenruimte

Fig. 6.07: Minder goed: gebrekkig onderhoud

Verbeteringen ten behoeve van de relatie
tussen het gasthuis en de buitenruimte
zouden wel nodig zijn. Zo zouden de
patiënten en het personeel graag een tuin
hebben die zij kunnen gebruiken voor
revalidatieoefeningen (Fig. 6.07). Deze
oefeningen vinden nu nog binnen plaats.
Verder ligt direct naast de het gasthuis
een park. Op het moment is er nog geen
interactie en connectie tussen beiden,
maar dat zou wel bevorderlijk zijn voor de
ontspanning van de patiënten.

Fig. 6.08: Goed: zicht op de binnentuinen

Amphia Ziekenhuis, Breda
Het ‘Amphia Ziekenhuis Breda’ is gebouwd
rondom een centrale hal met aanliggende
assen. De aanwezige binnentuinen worden
omsloten door het gebouw en zorgen voor
natuurlijk licht in elke ruimte (Fig. 6.08).
In de binnenruimte wordt de laatste jaren
meer aandacht besteed aan het gevoel, de
zintuigen en de prikkeling van patiënten. In
het ontwerp wordt rekening gehouden met
natuurlijk materiaal, kleur, vorm en groen.

Fig. 6.09: Minder goed: verkeer en puntige, abstracte
kunst
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Voor een wachtkamer is dit mogelijk nog
belangrijker dan voor een behandelkamer.
De investeringskosten van een natuurlijk
ogende inrichting zijn hoger, maar de
schoonmaakkosten, stootbestendigheid
en duurzaamheid werken in het voordeel.
Er wordt gewezen op de verschillende
typen patiënten die aanwezig zijn in het
ziekenhuis. Patiënten voor de polikliniek,
psychiatrie en revalidatieafdeling behoeven
elk een verschillend ontwerp.
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Het ziekenhuis ‘Gelderse Vallei’ heeft
een centrale ontvangsthal die verbonden
is met drie vleugels. Op de polikliniek
heeft de afdeling fysiotherapie een
oefenzaal voor revalidatiebehandelingen.
Niet alleen binnen, maar ook buiten de
ziekenhuismuren is een revalidatietuin
aanwezig. Hier kunnen patiënten tijdens
of na een behandeling revalideren in een
groen ontworpen buitenruimte. Centraal
in de revalidatietuin ligt een basketbalveld
waar patiënten en personeel gebruik
van kunnen maken. Daaromheen is
voor revalidatiepatiënten een parcours
ontworpen met trappen, onregelmatige
verharding en andere obstakels die men in
het dagelijkse leven tegenkomt op straat
(Fig. 6.10). Er wordt hierbij veel gebruikt
gemaakt van natuurlijke materialen
en groene elementen, waardoor een
vriendelijke uitstraling verkregen wordt.

Fig. 6.10: Goed: revalidatietuin

Universitair Medisch Centrum, Groningen

Hierna worden de bezochte ziekenhuizen
enkel beschreven aan de hand van
karakteristieke foto’s die de positieve en
negatieve aspecten van het ziekenhuis
belichten (Fig. 6.11 tot 6.16).

Fig. 6.11: Goed: veel groen en natuurlijke materialen

Fig. 6.12: Minder goed: druk verkeer, onduidelijke
entree, stenig
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6.5 	Conclusie
Uit de laatste ziekenhuisontwikkelingen
is op te maken dat de oude kennis van
de natuur weer wordt hervonden. De
huidige ziekenhuisarchitecten zien in
dat de natuur een belangrijke rol speelt
bij het genezingsproces en het welzijn
van de patiënt. Van de historische
ziekenhuismodellen zijn de volgende
aspecten bruikbaar voor een toekomstig
landschapsontwerp:

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Asklepieia
De toekomstige ziekenhuizen zouden, net
zoals de Asklepieia nabij water, bossen en
valleien geplaatst moeten worden voor een
bevorderende genezing.

Fig. 6.13: Goed: entree met zitmogelijkheden en groen

Kloosterziekenhuis
Voor de ontspanning van de patiënt, zou er
vergelijkbaar met de kloosterziekenhuizen
gebruik gemaakt moeten worden van
plantvakken met kruiden, fruit, bloemen en
grasvelden.
Fig. 6.14: Minder goed: onaangename geluid en zicht

Publiek ziekenhuis
Net zoals de publieke ziekenhuizen
kunnen binnenplaatsen en binnentuinen
een beschermde omgeving bieden voor
beweging en frisse lucht.

Randerode, Apeldoorn

Paviljoenziekenhuis
Zoals gebeurde bij de
paviljoenziekenhuizen, zou rekening
gehouden moeten worden met (zon)licht,
frisse lucht, bewegingsruimte en een stille
omgeving in het landschap ten behoeve van
een sneller herstel van patiënten.
Fig. 6.15: Goed: gebruik van dieren

Torenmodel
In tegenstelling tot het torenmodel van de
jaren zeventig, moet vermeden worden
dat parkeerplaatsen in het zicht naast het
gebouw gepositioneerd worden. Enkel
denken aan de functionele efficiëntie, doet
teniet aan de psychologische steun van de
patiënten.

Pelgromhof, Veenendaal

De ziekenhuisarchitectuur is op dit moment
sterk aan verandering onderhevig. De
belangrijkste trend is het combineren van
een helende omgeving met de efficiënt
ingerichte ziekenhuisomgeving. Hieruit

Fig. 6.16: Goed: gebruik van binnentuin en daktuin
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kunnen we concluderen dat er kennis
nodig is over hoe de buitenruimte van een
ziekenhuis vormgegeven dient te worden,
zodat er een helende groene omgeving
wordt verkregen.

From the development of the hospital
environment it becomes clear that
former knowledge about nature
is initiated, accepted and used for
current science by current hospitals.
The wellbeing of the patient is central
in this matter. From every historical
hospital cure model as described in
this chapter, the following aspects are
useful for developing a future hospital
environment:

Uit de ziekenhuisbezoeken komen een
aantal punten naar boven die van belang
zijn voor dit onderzoek. Dit zijn de volgende
aandachtspunten:
• Zowel de patiënten als
personeelsleden zouden graag
van de buitenruimte willen
genieten tijdens de therapie- of
revalidatiebehandeling.
• Patiënten geven aan dat zij uitzicht
op een park, binnentuin of daktuin
erg appreciëren. Voorzie daarom een
ontwerp met zoveel mogelijk uitzicht
op groen.
• De entree bij ziekenhuizen worden
druk bezocht. Maak daarom
van de entree een plezierige
ontmoetingsplek.
• Iedere patiënt gebruikt een ruimte
op een andere manier. Daarom is
het belangrijk om voor de patiënten
van de polikliniek, psychiatrie en
revalidatie verschillende ontwerpen
te maken.
• De sfeer van de afdelingen blijkt
sterk te worden bepaald door het
personeel. Houdt in een ontwerp dus
ook rekening met het personeel.
• De elementen die het verschil
kunnen maken in een ontwerp zijn
onder andere natuurlijk materialen,
kleur, vorm en beplanting.

Asclepieia
The future hospitals should be placed,
similar to the time of the Asclepieia,
near water, forests or valleys in order
to support the healing process.
Monastery hospital
For relaxation of the patients there
should, similar to the monastery
hospitals, be planted areas with herbs,
fruits, flowers and grass fields.
Public hospital
Consistent with the public hospitals,
courtyards and inner gardens could
provide a protected area for exercise
and fresh air.
Pavilion hospital
As happened at the pavilion hospitals
fresh air, (sun)light, space for exercise
and a silent environment should be
taken into account for a faster healing
of patients.
Tower model
Contrary to the tower model of the
seventies, placing parking areas in the
sight of the building should be avoided.
Thinking about functional efficiency
only, decreases the psychological
support drastically.
We can conclude that knowledge is
required about how to design the
outside environment of a hospital in
a way that a healing, softening and
durable green environment is formed.
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From the hospital visits several points
occurred that are relevant for this
research. These are the following points
of attention:
• Patients as well as the employees
would like to enjoy the outer
space for therapy or revalidation
treatments. This improves the
interaction between the hospital
and its environment as well.
• Patients point out that they
appreciate a view on a park, court
garden or roof garden. Therefore,
make sure to have as many green
views as possible.
• A welcoming entrance and places
where animals are sited are
both often visited by patients
and visitors. Hence, make the
entrance a pleasant meeting
place and serve space for animal
watching.
• Patients use the environment
in a different way. Patients that
stay in a policlinic, a psychiatry
department and a revalidation
department all require a different
design approach.
• The atmosphere of a department
is strongly determent by the
employees. For that reason,
employees should be taken
in account when designing a
department.
• The elements that can make the
difference in a hospital design
are, amongst others, natural
material, colour, shape and
planting.
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7. Therapeutische
landschappen en
helende landschappen
Het menselijk lichaam is een complex
stelsel van systemen. Stress en emotionele
disharmonie kunnen de gevoelige balans
van deze systemen verstoren en bijgevolg
ook de functies van alle lichamelijke
organen. Deze opvatting is relatief nieuw
in het westen. Ondanks vele twijfels in
sommige landen wordt dit denkbeeld steeds
meer geaccepteerd.
Onze emoties hebben een diepgaand effect
op onze fysieke gesteldheid: negatieve
gedachtegangen worden vaak gereflecteerd
naar het fysieke gestel. Het goede nieuws
is dat als ziekten door negatieve gevoelens
worden veroorzaakt, deze ziekten dan ook
kunnen worden genezen door de mentale
oorzaken weg te nemen. Een gelukkige
mentale gedachte creëert een evenwichtig
en gezond fysiek lichaam. Het is van belang
negatieve gedachten en emoties om te
zetten in positieve gedachten en emoties.
Een nieuwe wetenschap, psychoneuroimmulogie bestudeert de link tussen stress
en de werking van het immuunsysteem,
waarbij rekening wordt gehouden met
individuele manieren van het omgaan met
problemen. Enkele bevindingen hebben
geleid tot de conclusie dat serieuze
gezondheidsproblemen veroorzaakt kunnen
worden door een uitgebreide verstoring van
de balans tussen lichaam en geest. Deze
schakel tussen stress en ziekte is vooral
interessant bij kanker en aidsonderzoek.
Een positief resultaat van deze wetenschap
is dat bepaalde psychologische
componenten zoals ontspannings- en
vitaliserende oefeningen van grote waarde
zijn.

Heden ten dage neemt het aantal
chronische patiënten en mensen met
een allergie toe. De constante strijd
van het menselijk lichaam tegen o.a.

“Waar de gebruikelijke
zorg ontoereikend blijkt,
worden andere manieren als
mogelijke oplossing gezien.”
milieuverontreiniging heeft ertoe geleid dat
ons immuunsysteem is versleten, waardoor
ziekten meer vat kregen. Tegelijkertijd heeft
het belang van natuurlijke landschappen
ten behoeve van de gezondheid de laatste
twintig jaar steeds meer aandacht gekregen
omdat in de huidige cultuur, en zo ook
in de gezondheidszorg, steeds vaker op
zoek wordt gegaan naar alternatieven.
Waar de gebruikelijke zorg ontoereikend
blijkt, worden andere manieren als
mogelijke oplossing gezien. Patiënten met
chronische ziekten, specifiek deze die vaak
worden bestempeld als ongeneesbaar
met traditionele medicijnen, reageren het
best op alternatieve methoden (Rawlings,
1998). Zo zijn er de ‘groene oplossingen’
in de vorm van helende en therapeutische
landschappen die de gezondheid kunnen
bevorderen.
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7.1 	Therapeutische landschappen
Een therapeutisch landschap is zeer
specifiek ontworpen en heeft daarom
betrekking op een bepaald aspect van een
ziekte of helend proces. Het therapeutische
landschap wordt ontworpen om een bepaald
effect te bereiken op een ziekteproces
en een meetbaar resultaat binnen een
bepaalde patiëntengroep te veroorzaken.
Het kan gezien worden als een medicijn
dat voor een specifieke ziekte wordt
ingenomen. Het therapeutische landschap is
dus minder gefocust op helen in de mentale
(spirituele) context, maar meer op ziekten
die fysiek (allopatisch, met medicijnen of
therapie) worden behandeld.

Fig. 7.01: Oefenpad met bochten

De therapeutische tuinen bij
gezondheidsinstellingen focussen op
stressreductie, vermindering van fysieke
(lichamelijke) gezondheidsproblemen en
verbetering van de algemene betekenis van
het welbevinden voor zowel patiënten als
gezondheidszorgpersoneel.
Hierna volgen drie voorbeelden van
therapeutische landschappen.

Fig. 7.02: Revalidatieobstakels

7.1.1	Revalidatietuin
Als referentie wordt de revalidatietuin bij
het ‘Centrum voor Reuma en Revalidatie’ te
Hillegersberg gebruikt.
In het nu goed toegankelijke stadspark zijn
twaalf revalidatieobstakels geïntegreerd.
Zo zijn onder andere trappen, hellingen,
hoeken en ondergronden van verschillende
materialen toegepast (Fig. 7.01 en
7.02). De maatvoering van de obstakels
is mede bepaald door fysiotherapeuten.
De obstakels zijn zo uitgevoerd en in
het ontwerp ingepast dat het soms net
kunstobjecten lijken. Ook zijn de paden zo
breed dat rolstoelgebruikers elkaar goed
kunnen passeren en de terrassen zijn ruim
genoeg voor mensen die aan bed gebonden
zijn. Er is voor gezorgd dat de plantvakken
heel het jaar door aantrekkelijk zijn. De
hoogte van de beplanting en hagen in
de nabijheid van terrassen is aangepast.
Het zicht vanuit de kamers en het terras
is open. Verstandelijk gehandicapten
en bewoners van het centrum kregen
de gelegenheid mee te helpen met het
tuinaanleg.

Fig. 7.03: Een tastbak

Fig. 7.04: Verhoogde plantvakken
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7.1.2	Gehandicaptentuin
Een goed voorbeeld van een
gehandicaptentuin is ‘Gehandicaptentuin de
Tuinen’ te Frederiksoord.
In deze tuin (oorspronkelijk aangelegd bij
de ‘Gerard van Swieten’ Tuinbouwschool)
is rekening gehouden met verschillende
handicaps. Er zijn tuinen speciaal voor
blinden, stoklopers en rolstoelers.
Appels, speciaal gekweekt aan draden,
zijn voor slechtzienden goed te kweken
en te plukken. Verder is er voor blinden
en slechtzienden een speciale route
met tastbakken (Fig. 7.03) waarin
planten worden gebruikt die opvallen
door hun specifieke beharing, dikte of
bloeiwijze. Er wordt gebruikt gemaakt
van oriëntatiepunten in de vorm van
geluidspunten zoals een volière en
stromend water. Daarnaast worden
ook geurborders gemaakt met planten
die duidelijk herkenbaar zijn aan hun
bijzondere geuren. Veel van deze
onderdelen en planten zijn geëtiketteerd in
schrijf- en brailletaal.

de wandeling. Dit labyrint is uitgevoerd
in de vorm van een acanthusblad (Fig.
7.05). In de roestvrijstalen randen staan
de namen van de overleden politiemensen
(Fig. 7.06). In het midden van de tuin is
een fontein aangelegd; een smalle stroom
voert het water van de fontein af naar rivier
de Berkel. Het geluid van het stromende
water werkt rustgevend.

Fig. 7.05: Overzichtsfoto met Agapanthus labyrinth

Opvallend in deze tuin zijn het grote aantal
verhoogde plantenbedden en plantenbakken
(Fig. 7.04), ontworpen voor onder andere
stoklopers, oudere mensen en mensen
met rugklachten. Onder de bakken is een
inspringende ruimte vrijgehouden voor de
voeten. Deze bakken zijn hoger dan de
bakken voor rolstoelpatiënten omdat zij
lager zitten. Voor rolstoelen zijn ook brede
verharde paden ontworpen en plaatsen
waar gemakkelijk gedraaid kan worden.

Fig. 7.06: Namen van geëerden

7.2	Helende landschappen
Waar het ontwerp van therapeutische
landschappen nadrukkelijk is gericht
op specifieke aspecten van ziekten
of genezingsprocessen, is een helend
landschap een term die vaak wordt
toegepast op landschappen die het totale
welbevinden bevorderen. Hierbij wordt het
spirituele genezen in het helingsproces
betrokken.

7.1.3	Tuin der bezinning
Een speciale tuin, vooral bedoeld voor
bezinning, is bijvoorbeeld de ‘Tuin der
bezinning’ bij de Politieacademie te
Warnsveld.
De tuin is als het ware zelf een monument.
Een monument voor politiemensen die ‘in
het harnas stierven’. Het is een plek voor
bezinning en gedenken. Nabestaanden
van de gestorven politiemensen kunnen
hier naartoe komen om hun dierbaren te
gedenken, tot rust te komen, lotgenoten te
spreken en de dood een plekje te geven.
De wens voor het ontwerp was een labyrint,
om tot bezinning te kunnen komen tijdens

Momenteel is er veel interesse in het
holistische genezen. Veel mensen kiezen
voor natuurlijke en/of alternatieve
geneeswijzen zoals feng shui, meditatie,
aromatherapie, kruidengeneeskunde,
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•

etc. Waar de normale behandeling het
snel uitbannen van ziektesymptomen als
doel heeft, is er bij natuurlijke genezing
iets meer geduld nodig om het lichaam
te herstellen. Holistische genezers kijken
liever naar de oorzaak en de manier van
voorkomen van ziekten dan simpelweg naar
het bedwingen van symptomen (Rawlings,
1998).

•
•
•

Hierna volgen drie voorbeelden van helende
landschappen.

de patiënt helpen met het
accepteren van bijvoorbeeld
ongeneesbare medische condities;
plekken verstrekken voor personeel
om zich terug te trekken van
spanning op het werk;
aangename plaatsen verstrekken
voor fysieke therapie, revalidatie,
aromatherapie, etc.;
aangename plaatsen verstrekken
voor ontspanning.

Het is ook belangrijk om te onthouden
dat de activiteiten in de buitenruimte
bij gezondheidsinstellingen variëren van
volledig passief tot zeer actief.
Hierna volgen de activiteiten van passief
naar actief:
• de tuin bekijken van achter het
raam;
• buiten zitten;
• dutten, slapen, mediteren en bidden;
• lichte rehabilitatieoefeningen doen;
• wandelen naar geliefde plekken;
• eten, lezen en papierwerk doen;
• een wandeling maken;
• spelen;
• tuinieren in verhoogde
plantenbakken;
• krachtig doorwandelen;
• sporten.
(Cooper Marcus, 2005)

7.2.1	Healing garden
‘Healing garden’ is een term die vaak
wordt gebruikt bij tuinen ontworpen voor
het herstellen van ziekten. ‘Healing’ in
de context van gezondheidszorg is een
brede term. Het helen wordt gezien als
een verbetering van het algemene welzijn
wat zowel het fysieke als mentale gestel
omvangt. Stress en stressreductie spelen
een belangrijke rol in dit geheel. Helende
tuinen of ‘healing gardens’ zijn tuinen die
dergelijke effecten tot doel hebben en/of
bewerkstelligen (Cooper- Marcus en Barnes,
1999). Een helende tuin bij een ziekenhuis
(Fig. 7.07 en 7.08) is voordelig voor zowel
de patiënt zelf, zijn familie, maar ook voor
het personeel. De tuin is dus zowel voor
zieke mensen als voor gezonde mensen
belangrijk. De frisse lucht, het zonlicht,
de natuurlijke geluiden, de privacy, het
uitzicht, de beplanting, het water, etc.
beïnvloeden het welzijn van alle mensen.
Het ontwerp van de helende tuin zou
de ziel moeten troosten en de geest
moeten vernieuwen. Of het nu gaat
om een bank naast een boom of een
ingewikkeld ontworpen landschap, het is
van groot belang dat het ontwerpelement in
verhouding is met de geest van de plek.

7.2.2 Feng shui tuin
Feng shui is de oude Chinese kunst
waarmee gezondheid, succes en geluk
kunnen worden bevorderd door harmonie
te scheppen in de leefomgeving. Hoewel
het een Chinees ‘systeem’ is, is feng shui
eigenlijk een levenswijze en geschikt voor
iedereen. De meeste mensen denken bij
feng shui aan de inrichting van het huis,
maar in eerste instantie werd het toegepast
op de natuurlijke omgeving.
De letterlijke betekenis van feng shui is
wind en water. De positieve energieën
worden door de wind verspreid en de
energieën worden vastgehouden door
het water voor een aangename sfeer.
De essentie van de feng shui tuin (Fig.
7.09) is dat hierin de loop van de natuur
zoveel mogelijk wordt gevolgd door het
respecteren van het landschap en de geest

Het is belangrijk om te erkennen dat
‘healing’ niet het synoniem is van
‘genezing.’ Een tuin kan een gebroken
been niet herstellen en ook geen kanker
genezen, maar het kan onder andere wel
het volgende doen:
• stress verminderen en zo het
lichaam in balans brengen;
• personen helpen hun eigen innerlijke
helende middelen op te roepen;
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van de plaats. Als de natuurlijke contouren
van het land worden gevolgd en de plaatsen
waar Ch’i (spirituele energie) bijeenkomt
worden gelokaliseerd, kunnen beplanting,
water en verharding zo worden aangelegd
dat deze goed in het landschap passen.
Bij feng shui tuinen wordt er voornamelijk
gebruik gemaakt van water, hout, vuur,
aarde en metaal. Deze elementen
hebben connecties met de kleuren uit de
hiernaast getoonde bagua (Fig. 7.10).
Deze achtkantige tabel wordt gezien als
het kompas voor de feng shui. Juiste
combinaties zorgen voor een perfecte
balans in de tuin.

Fig. 7.07: ‘Garden of Dreams’ bij het kankercentrum
van een Kinderziekenhuis in Zuid-Californië

7.2.3 Meditatietuin
Veel mensen hebben erg veel baat bij het
ontspannen, zowel fysiek als mentaal. De
gezondheid zal snel verbeteren als men
zich regelmatig van stress kan verlossen
door te mediteren. Meditatie heeft als doel
een gemoedstoestand te bereiken waarin
het lichaam ontspannen is en de gedachten
rustig. De gedachten zijn op de toekomst
gericht; de meest gunstige toestand voor
‘healing’ doordat er zo minder afleiding is
door het verleden en heden van de persoon.
Op die manier komt de concentratie te
liggen op het hier en nu.

Fig. 7.08: Healing garden bij het Legacy Good
Samaritan Ziekenhuis in Portland, Oregon

De fundamentele fase in meditatie is
ontspannen, het kiezen van een gunstige
concentratie en dan het los laten van al
het andere in gedachte. Het verhelpen
van stress door middel van meditatie
geeft meer energie, verbetert de
concentratie, vermindert angst, verbetert
het slapen, geeft innerlijke rust, geeft het
vermogen uitdagingen aan te gaan, helpt
zaken positief in te zien, etc. Naast de
gewone (allopatische) behandeling van
bijvoorbeeld kanker, AIDS, hartproblemen
en andere levensbedreigende ziekten zijn
ontspanningsoefeningen zeer waardevol.
Wanneer genezing niet meer mogelijk is,
helpt meditatie bij de acceptatie en omgang
met de situatie (Rawlings, 1998).

Fig. 7.09: Voorbeeld feng shui tuin

Menigeen vindt het makkelijker ontspannen
te raken wanneer ze de gedachten op
iets tastbaars kunnen focussen, zoals een
standbeeld, kaars, boom of bloem. Andere

Fig. 7.10: Bagua
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mensen gebruiken meer abstracte zaken
zoals het ademhalingsritme, een mantra
of denkbeeldige afbeelding. Zeker als men
problemen heeft met ontspannen biedt
een tuin een goede uitkomst. Dankzij o.a.
de voorbijkomende wolken, vogels in de
lucht, kleuren in het landschap, kronkelende
waterlopen, wuivend gras in de wind
en regendruppels op vegetatie kan een
rustgevende sfeer verkregen worden.

De drie belangrijkste elementen zijn stenen,
water en beplanting. Aan de plaatsing
van iedere plant, steen en element is veel
aandacht besteed.
In het Westen wordt geregeerd over de
natuur, terwijl in Zen tuinen de schoonheid
van de natuur regeert. Oriëntaalse tuinen
zijn over het algemeen sterk symbolisch;
het principe van evenwichtigheid is
uiterst belangrijk. De Japanners vonden
dat ze de natuur konden representeren
in een kleinschalige ruimte waarin het
symbolisme van bergen en rivieren kon
worden weergegeven. De vorm van de
elementen zoals stenen, planten en ruimte
was dominant. Kleur speelde een minder
belangrijke rol omdat mensen anders
kunnen worden afgeleid. Subtiele texturen
werden gebruikt in de vorm van gebladerte,
mos, stenen, grind en water. Het doel was
om altijd het oog te kalmeren en balans,
beweging en variatie te realiseren.

Veel tuinen zijn van nature al kalmerend,
maar voldoende voorzieningen voor
meditatie zijn ook van belang. Zo is
water wel het meest waardevolle element
in de meditatietuin. Water is een goed
focuspunt, zowel in de vorm van een stille
reflecterende poel of vijver, als ook in
de vorm van een fontein of bescheiden
waterval. De stijl en vorm van het
waterelement moet overeenkomen met het
karakter van de tuin of het landschap.
Om te relaxen of tot totale concentratie
te komen kiezen veel mensen er voor om
te gaan zitten of liggen. Dan zou gras
al voldoende kunnen zijn. Maar als men
meer comfort wenst dan zijn zitelementen
nodig. Natuurlijke elementen kunnen ook
gebruikt worden om op te zitten, zoals
grote keien of boomstammen. De locatie
van het zitelement is belangrijk wanneer
een element in de tuin wordt gebruikt als
focuspunt. De zitplek moet in een besloten
ruimte gelegen zijn met niet te fel zonlicht,
maar ook niet te veel donkere schaduw.

Verder worden meditatielabyrinten (Fig.
7.12) gebruikt voor het mediteren. Een
meditatielabyrint is een wandelroute

Sommige mensen prefereren wandelen
boven zitten. Wanneer deze mensen letten
op alle verschillende bladeren en bloemen
die zij telkens tegenkomen als ze door de
tuin wandelen, worden ze zich bewust van
de veranderende seizoenen en vergroot het
de harmonie met het verloop van het leven.
Kleurgebruik speelt ook een grote rol bij
meditatie. Koele kleuren zoals blauw, wit en
groen hebben de capaciteit te kalmeren en
de zintuigen te temperen. Maar daarnaast
zijn vorm, textuur en geur van planten ook
belangrijk.

Fig. 7.11: Zen tuin

Een goed voorbeeld van een meditatietuin
is de Japanse Zen kiezeltuin (Fig. 7.11),
waarin het minimalisme afleiding voorkomt.

Fig. 7.12: Meditatielabyrint
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in een meditatietuin die de mens helpt
tot bezinning te komen waardoor onder
andere stress vermindert. De afgelegde
weg in het labyrint is een metafoor voor de
gewandelde weg in het leven.
Hoewel het labyrint een Westers concept
is, deelt het sommige overeenkomsten
met Aziatische monastieke en spirituele
praktijken. De patronen van het labyrint
zijn gelijk in ontwerp en concept aan
de mandala’s van het Zuid-Aziatische
Boeddhisme; dat zijn fysische
representaties van het geestelijke rijk,
ontworpen om de meditatie bij te staan.
Labyrinten mengen hun visueel symbolisme
met het proces van wandelen, wat
overeenkomt met de Japanse Zen praktijk
van Kinhin, letterlijk ‘wandelende meditatie’,
waar alle aandacht is gefocust op het
proces van elke stap en een gecontroleerde
ademhaling (Corbett, 1998).

There are two types of landscapes
that positively influence health, the
therapeutic landscape and the healing
landscape.
The therapeutic landscape is more
specifically aimed at the disease
or curing process of patients. This
landscape design reduces stress,
physical health problems, and improves
the wellbeing of patients. Examples
of the therapeutic design are the
revalidation garden, therapeutic
garden, gardens for blind or disabled
people.
The healing landscape improves the
total wellbeing at a more spiritual way.
Negative thoughts and emotions are
converted into positive thoughts and
emotions. It provides mental energy,
inner rest, enhanced concentration,
reduces fear, and helps to deal with
difficult situations. This alternative
method of treatment manifests itself
in a number of gardens like the
healing garden, feng shui garden, and
meditation garden. The meditation
labyrinth is part of the meditation
garden and stimulates senses and
reflection and reduces thereby stress.

Gebleken is dat er in Nederland vrijwel geen
helende landschappen zijn aangelegd. Er is
meer aandacht besteed aan therapeutische
landschappen.
7.3
conclusie
In hedendaagse ziekenhuizen zouden
therapeutische en helende tuinen bij
kunnen dragen aan een snellere genezing
en beter welbevinden tijdens het verblijf.
Voorbeelden van tuinen uit de alternatieve
geneeswijze kunnen bruikbaar zijn voor
een landschapsontwerp bij een ziekenhuis.
Het type ontwerp is hierbij afhankelijk
van de aanwezige ziekenhuisafdelingen.
Therapeutische landschappen richten zich
namelijk op een andere patiëntengroep dan
helende landschappen. Een therapeutisch
landschapsontwerp kan gunstig zijn voor
revalidatiepatiënten, therapie behoevende
patiënten, slechtziende patiënten en
minder valide patiënten. Een helend
landschapsontwerp zou de genezing kunnen
stimuleren van psychiatrische patiënten en
patiënten met klachten als angst, woede en
verdriet.

Therapeutic- and healing gardens
could contribute at curing faster
and an improved wellbeing during a
hospital stay. The garden examples
of the alternative treatment can be
useful to utilize in a landscape design
for hospitals. The type of design is
depending on the different hospital
departments. A therapeutic landscape
would be helpful for revalidation-,
therapy-, disabled-, and visually
handicapped patients. A healing
landscape could stimulate the curing of
psychiatric patients and patients with
common disorders as fear, anger and
sorrow.
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