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8. Fysieke
gezondheidsaspecten
Vanuit de historische achtergrond van de
ziekenhuisontwikkeling blijkt dat lucht,
geluid, (zon)licht en water belangrijke
omgevingsfactoren zijn die de gezondheid
op een positieve manier beïnvloeden.
Ook in de huidige maatschappij zijn
deze omgevingsfactoren van belang
voor de gezondheid. Desondanks
worden lucht, geluid, zonlicht en water
wereldwijd ook veel besproken vanwege
de nadelige effecten op de gezondheid.
Luchtverontreiniging, een overmaat aan UVstraling, hoge temperaturen, geluidsoverlast
en wateroverlast kunnen ziekten
veroorzaken of verergeren.

er wordt voorkomen dat complicaties of
ziekten erger worden. Deze scriptie richt
zich op het verbeteren van de tertiaire
preventie, omdat het landschap kan
bijdragen aan deze vorm van preventie.
Landschappelijke elementen kunnen worden
ingezet om patiënten te beschermen
tegen gezondheidsbedreigende aspecten.
De toepassing op een ziekenhuislocatie
brengt zo de schadelijke invloeden van
de omgeving tot een minimum en maakt
een gezonde leefstijl mogelijk (Saan en de
Haas, 2005).
8.1
Lucht en gezondheid
De kwaliteit van het buitenmilieu heeft
direct invloed op de gezondheid van
mensen. In de ons omringende buitenlucht
komen veel verontreinigde stoffen voor
die er niet thuishoren. Deze stoffen
kunnen voortkomen uit natuurlijke
bronnen, zoals stof uit droge gebieden
of rook van bosbranden, maar ook door
menselijke bronnen, zoals ammoniak
uit kunstmest en stof door industrie,
verbrandingsovens en verkeer. De twee
grootste bronnen die direct beïnvloedbaar
zijn, zijn in Nederland de industrie en het
wegverkeer. Vooral in stedelijke gebieden
vormt het verkeer de belangrijkste bron
van luchtverontreinigingscomponenten.
Tot 90% van de verkeersverontreiniging
is fijnstof (Watkins, 1991). Fijnstof is een
verzameling deeltjes die variëren in grootte
en chemische samenstelling. Andere
componenten afkomstig uit het verkeer
zijn koolstofmonoxide (CO), vluchtige
organische stoffen (VOS) en stikstofoxiden
(NOx). NOx is de verzamelnaam voor
verbindingen tussen zuurstof en stikstof,
die voornamelijk bestaan uit stikstofdioxide
en stikstofmonoxide. Met name de

“Landschappelijke
elementen kunnen worden
ingezet om patiënten
te beschermen tegen
gezondheidsbedreigende
aspecten.”
In deze scriptie behoort het reduceren
van de nadelige effecten van lucht,
geluid, UV-licht en water tot de fysieke
gezondheidsaspecten. Het voorkómen van
deze omgevingsfactoren kan bijdragen aan
de preventie van ziekten. Preventie richt
zich op het handhaven en verbeteren van
de gezondheid (RIVM, 2005). Onderscheid
kan gemaakt worden tussen primaire,
secundaire en tertiaire preventie. Primaire
preventie heeft als doel een ziekte te
voorkomen door de oorzaak weg te nemen.
Met secundaire preventie probeert men
ziekten in een vroeg stadium op te sporen.
Tertiaire preventie is een vorm van zorg;
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concentraties van fijnstof en NOx leveren
risico’s op voor de volksgezondheid.
8.1.1 Luchtverontreiniging
Fijnstof
Nederland kent in vergelijking met
andere Europese landen extreem
hoge concentraties van fijnstof (Fig.
8.01). Fijnstof is al schadelijk in lage
concentraties. Daarom zijn er plannen om
de Europese norm in 2010 te verlagen van
40 µg/m³ naar 20 µg/m³ (Nederlands
Dagblad, 2006). De laatste jaren gaat er
dan ook veel aandacht uit naar de nadelige
gevolgen van fijnstof op de gezondheid.
In de luchtwegen van de mens worden
schadelijke stoffen tegengehouden om
deze vervolgens weer naar buiten te
transporteren. Overbelasting van het
bronchiënsysteem kan leiden tot ziekten. De
grovere stofdeeltjes die worden ingeademd
schaden de longen en luchtwegen. De
kleinere deeltjes kunnen schade toebrengen
aan hart en bloedvaten, doordat opname
van de deeltjes in het bloed klontering kan
veroorzaken (Fig. 8.02).

Fig. 8.01: Concentratie fijnstof in Nederland

Acute effecten kunnen op korter termijn
het sterftecijfer beïnvloeden. Bij gezonde
mensen verdwijnen de klachten snel
nadat de luchtverontreiniging afneemt.
Bij mensen die verzwakt zijn door een
hart- of longziekte, ouderen of kinderen
kan zelfs korte blootstelling aan fijn stof
leiden tot verhoogd medicijngebruik,
ziekenhuisopname of vroegtijdig overlijden.
Zo sterven er per jaar in Nederland 18000
personen voortijdig door het inademen van
fijnstof (GGD, 2006).

Longen en luchtwegen

Hart en bloedvaten

Fig. 8.02: Nadelige effecten van fijnstof

Naast voortijdig sterven brengt
fijnstof bij langdurige blootstelling
aan lagere concentraties nog andere
gezondheidsrisico’s met zich mee.
Epidemiologische studies hebben een
verband aangetoond tussen fijnstof en het
toenemen van astma, bronchitis, gevoelige
luchtwegen en ziekenhuisopnamen
(MNP, 2005). Per jaar krijgen zelfs
honderdduizenden personen last van een
verminderde longfunctie (GGD, 2007).
Fig. 8.03: Concentratie NOx in Nederland
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Vegetatie en vooral bomen kunnen ingezet
worden om de luchtkwaliteit te verbeteren
rond de grote vervuilers: wegen en
industrie (PRI, 2007). Concentraties van
fijnstof en NOx van verkeersgerelateerde
luchtvervuiling kunnen tot 30% verlaagd
worden (Costa, James et al., 1995). Water
trekt tevens stofdeeltjes aan door de
hydrostatische werking. Vijvers, rivieren en
andere grotere wateroppervlakten leveren
een grote bijdrage aan het afvangen van
fijnstof (Alterra, 2008).

Stikstofoxiden
Stikstofoxiden (NOx) zijn erg schadelijk
voor het milieu, zeker als ze zich binden
met water. NOx is hoofdzakelijk afkomstig
van verkeer en industrie. In Nederland is
de stikstofdepositie hoger dan gewenst
en veroorzaakt negatieve effecten op
de natuurlijke ecosystemen (Fig. 8.03).
Concentraties van NOx hoger dan 40 µg/m3
zijn schadelijk voor de gezondheid. Echter
gezondheidseffecten ten gevolge van lagere
concentraties zijn ook nadelig (Alterra,
2006).

Actieve rol vegetatie
Depositie is een proces ter vermindering
van verontreiniging uit de atmosfeer
naar de biosfeer. Bodem speelt een rol
bij deze transfer, maar vooral depositie
naar vegetatie vormt een belangrijke
luchtverbeteraar. Vegetatie heeft een
oppervlak aan bladeren, stam en takken
die veel groter is dan het bodem oppervlak.
De soort vegetatie waar de aandacht vooral
naar uitgaat zijn bomen, aangezien bomen
stof en andere verontreinigingen beter
verwijderen dan andere planten, zelfs 2 tot
16 keer meer dan lage vegetatie (Bradshaw
et al., 1995). Het opnemen van gassen en
deeltjes via de bladeren vindt plaats op drie
manieren, namelijk absorptie, adsorptie
en impactie. Bij absorptie worden gassen
(NOx, O3, NH3, SO2) via de huidmondjes
(afsluitbare openingen) van het blad
opgenomen. Door adsorptie worden aan
de buitenkant van het blad vluchtige
organische stoffen (VOS) opgenomen via
de cuticula (laagje vetachtige substantie).
Impactie houdt het wegvangen van fijnstof
in. Een optimale impactie van fijnstof hangt
samen met de vorm, stand, plakkerigheid
en vochtigheid van een blad of schors
(Beckett et al., 1998). Een groot, ruw blad
met een horizontale stand die plakkerig
en vochtig is zal de meeste stofdeeltjes
opnemen. De opname van stoffen via de
cuticula is minder belangrijk, aangezien
NOx voornamelijk binnen komt via de
huidmondjes (Lendzian en Kerstiens, 1991).

NOx en dan met name stikstofdioxide (NO2)
dringt door tot in de kleinste vertakkingen
van de luchtwegen. Bij hoge concentraties
kan NOx irritatie veroorzaken aan ogen,
neus en keel (Fig. 8.04). Ook een toename
van astma-aanvallen, ziekenhuisopnamen
en een verhoogde gevoeligheid voor
infecties komen voor (RIVM, 2004).

Luchtwegen

Ogen, neus en keel

Fig. 8.04: Nadelige effecten van NOx

8.1.2 Landschap en lucht
Er zijn verscheidene manieren om
luchtvervuiling aan te pakken. Het is
vooral van belang om de oorsprong van
de vervuiling van verkeer en industrie te
minimaliseren. Dit kan door het promoten
van openbaar vervoer, gebruik van
schonere brandstoffen en door alternatieven
aan te dragen voor vervoer per fiets of te
voet. Zulke veranderingen kunnen echter
traag gaan. Bovendien is het compleet
tegenhouden van verkeer en industrie
onmogelijk. Daarom is het noodzaak
om zoveel mogelijk te voorkomen dat
schadelijke luchtdeeltjes de mens bereiken.
Het gebruik van natuurlijke elementen kan
zorgen voor een schone oplossing.

Passieve rol vegetatie
Voor verbetering van de luchtkwaliteit is de
structuur van de opgaande vegetatie erg
belangrijk. Structurele aspecten bepalen de
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bosvlakte zelf. Doordat aan de rand hogere
concentraties van stofdeeltjes worden
gemeten, is beplanting in rijen effectiever
dan beplanting in een vak of verspreide
losse beplanting. De filtering en menging
van een lijnvormig element zorgt voor
20% stof afvang per element (Wesseling
et al., 2004). Een lijnvormige structuur
functioneert beter als deze bestaat uit
een boven- en onderbeplanting. Een rij
bestaande uit bomen, struiken en een
kruidlaag vergroot het bladoppervlak,
waardoor de invang per m2 toeneemt.
Tevens voorkomt onderbeplanting dat de
wind onder de kroon van een bomenrij door
blaast en zo alsnog luchtdeeltjes verspreid.

mate van depositie van verontreinigingen
uit de lucht. Zo geldt hoe hoger de bomen,
des te meer wind er wordt gereduceerd.
Meer deeltjes worden gedeponeerd in
hoge bomen. Porositeit is een maat voor
de doordringbaarheid van lucht in de
boomkroon. De meest gunstige porositeit
om verontreiniging door te laten dringen
is 20 tot 40% (ES Consulting, 2004).
Wanneer vegetatie meer bladeren bevat,
dan wordt het (blad)oppervlak groter
en zullen er meer deeltjes afgevangen
worden. Het bladoppervlak, de hoogte,
ruwheid en porositeit zijn afhankelijk van
de soort vegetatie. Bij de soortenkeuze
is het praktisch om met de groeisnelheid
van bomen of planten rekening te houden.
Een snelgroeiende soort bereikt simpelweg
sneller het gewenste effect.

Herhaling van lijnbeplanting versterkt
het effect per bomenrij (Fig. 8.05). Een
bomenlijn vermindert de windsnelheid
en vangt door turbulentie in de kroon de
stofdeeltjes op. Een bomenrij reduceert
de windsnelheid tot een afstand van 15
tot 20 maal de hoogte van de boom (ES
Consulting, 2004) (Fig. 8.06). Als voorbeeld
wordt bij een boomhoogte van 20 meter
en een windrichting loodrecht op de
betreffende bomenlijn, de afstand tussen de
herhaalde rijen 300 tot 400m. De breedte
van een lijnstructuur bestaande uit bovenen onderbeplanting en is optimaal bij 10 tot
30 meter.

Gebaseerd op de bovengenoemde aspecten
is de keuze voor de volgende boomsoorten
het meest optimaal:
• Fijnspar (Picea abies)
• Zwarte den (Pinus nigra)
• Zwarte els (Alnus glutinosa)
• Zachte Berk (Betula pubescens)
• Gewone esdoorn(Acer pseudoplatanus)
• Meelbes (Sorbus aria)
• Kleinbladige linde (Tilia cordata)
• Beuk (Fagus sylvatica)
• Schietwilg (Salix alba)
• Zwarte Populier (Populus nigra)
Behalve boomsoorten zijn ook struiken, als
rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum)
en wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), en
kruidachtige planten goede soorten voor
opvang van fijnstof. (Alterra, 2006; de
Vries, 2005; Costa et al., 1995)
8.1.3 Richtlijnen lucht
Om de nadelige effecten van lucht te
voorkomen, kunnen richtlijnen opgesteld
worden. Hiervoor worden de volgende
richtlijnen gedefinieerd:
Lijnbeplanting
De depositie van fijnstof en NOx vindt
voornamelijk plaats aan randen van
bossen en andere oneffenheden in het
landschap. De randen hebben een gewenste
doorlaatbaarheid en beslaan een groter
oppervlak dan de boomtoppen van de

Fig. 8.05: Herhaling van lijnbeplanting
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Huidziekten

Oogproblemen
Mentale ziekten
Gehoorschade
Hartproblemen Longaandoeningen

Huidziekten

Oogproblemen

Mentale ziekten

20m

300m-400m

Fig. 8.06: Afstand van lijnbeplanting

Fig. 8.08: Ruwheid

De meest voorkomende fysieke
15m
gezondheidsproblemen die door middel van
een goed landschapsontwerp200m-300m
verminderd
kunnen worden zijn in figuur 8.07
weergegeven. Deze iconen komen terug
bij de weergave van de landschappelijke
aanpassingen.

Hoe meer water, hoe meer afvang van
stofdeeltjes (Fig. 8.09).
Beplanting dicht bij de bron
Om te voorkomen dat vervuiling door
auto’s en industrie ver wordt verspreid
over het landschap, kan de beplanting
het beste dicht bij de bron geplaatst
worden. Dit is echter niet in elke situatie
mogelijk. De openheid van de structuur
van de beplanting en de plantensoort is
afhankelijk van locatie en functie (Fig.
8.10). De bomen moeten de ruimte waar
vervuiling plaatsvindt niet afsluiten indien
er weinig plaats is. In dat geval kan beter
één bomenrij of een andere vorm van
beplanting gebruikt worden.

Ruwheid verhogen
De ruwheid in het landschap bepaalt
de mate van depositie. Buitenom de
lijnbeplanting is het belangrijk om te
beschikken over oneffenheden in het
landschap. Er word meer fijnstof en NOx
afgevangen als er veel variatie is in de
vegetatie (Fig. 8.08). Op plekken waar
lijnbeplanting niet gunstig of ongepast is in
het landschap, draagt de aanwezigheid van
vegetatie in de vorm van boomgroepen,
struiken en een kruidlaag tevens bij aan het
verminderen van fijnstof en NOx.

8.2
Zonlicht en gezondheid
De zon geeft als energiebron licht en
warmte aan onze aarde. De energie
wordt uitgestraald als ‘zichtbaar licht’
en warmtestraling. Een klein deel van
de straling is ultraviolette straling (UV).
De werking van het UV-licht heeft zowel
positieve als negatieve effecten op de

Toepassen van water
Het toepassen van water vergroot het
aantrekken van stofdeeltjes die door de
wind verspreid worden. Het wateroppervlak
zou zo groot mogelijk moeten zijn.

Hartproblemen
Hartproblemen

Longaandoeningen
Longaandoeningen

Gehoorschade
Gehoorschade

Huidziekten
Huidziekten

Oogproblemen
Oogproblemen

H

H
Fig. 8.07: Fysieke gezondheidsproblemen
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Mentale
Mentaleziekten
ziekten

Hartproblemen
Hartproblemen

Fig. 8.09: Toepassen van water

Longaandoeningen
Longaandoeningen

Gehoorschade
Gehoorschade

Huidziekten
Huidziekten

Fig. 8.10: Beplanting dicht bij bron

gezondheid van de mens. Datzelfde geldt
voor de energie die vrijkomt uit warmte. De
warmte afkomstig van de zon veroorzaakt
een verhoging van de temperatuur op de
aardbodem. De verhoogde temperatuur
zorgt voor een aangenaam klimaat, maar
een te hoge temperatuur heeft ook nadelige
gevolgen voor de natuur en de mensen.
8.2.1 UV en temperatuurstijging
UV
De hoeveelheid UV-licht dat de aarde
bereikt hangt af van de stand van de zon.
In de zomer staat de zon veel hoger dan
in de winter en kan de UV-straling wel 10
maal zo sterk zijn. Ook het moment van
de dag is belangrijk. Een zomerzon bereikt
zijn hoogste punt tussen elf uur in de
ochtend en drie uur in de middag en is op
dat moment het meest risicovol voor de
gezondheid van mensen (Fig. 8.11).

H

H

Fig. 8.11: Mate van UV-straling

De hoeveelheid zonlicht dat de aarde
bereikt hangt ook af van de hoeveelheid
ozon in de atmosfeer. Het gas ozon bevindt
zich vooral in de ozonlaag. De ozonlaag
neemt een groot deel van de UV straling
op, maar doordat de dikte van de laag
sinds 1980 is afgenomen veroorzaakt
het tal van schadelijke effecten voor de
gezondheid (KMI en KNMI, 2004). Een
volledig herstel van de ozonlaag zal meer
dan 50 jaar duren, dus voorlopig zullen
verschillende ziekten aan de huid, de ogen
en verzwakking van het immuunsysteem
nog de kop opsteken (Fig. 8.12).

Huid

Ogen

Immuunsysteem

Fig. 8.12: Nadelige effecten van UV-straling
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Oogprobleme
Oogproblemen

Patiënten kunnen extra gevoelig zijn voor
zonlicht. Na bijvoorbeeld oogoperaties en
huidoperaties mogen de patiënten niet
met direct zonlicht in contact komen.
Verder kunnen ook gezondheidsproblemen
ontstaan door kruisreacties tussen zonlicht
en geneesmiddelen die gebruikt moeten
worden na een operatie.

het versterkte broeikaseffect en de toename
van weertypen met een zuidwestenwind.
In bebouwde omgeving is de (zomer)
hitte nog sterker. De temperatuur loopt
hoger op door de blokkade van wind,
weinig evotranspiratie van vegetatie,
minder wateroppervlak en een sterkere
oppervlaktereflectie van de zon.

Het UV licht kan echter ook positieve
effecten hebben op de gezondheid (Fig.
8.13). Zonlicht kan een therapeutische
werking hebben op bepaalde huidziekten,
botafwijkingen voorkomen en ons
immuunsysteem stimuleren. De zon
heeft verder een gunstig effect op de
gemoedstoestand en kan daardoor een
positieve invloed uitoefenen op psychische
aandoeningen. Wanneer mensen blootstaan
aan zonlicht, dan wordt het hormoon
melatonine verminderd (Lewy, 1980).
Aanmaak van te veel melatonine kan
zorgen voor depressie en neerslachtigheid.
Bovendien is het landschap kleuriger en
lichter op een zonnige dag, waardoor men
vrolijker wordt en meer energie krijgt.

Een verhoogde temperatuur is nadelig voor
de gezondheid. De temperatuur in de zomer
heeft zijn warmste punt tussen twaalf uur
en vier uur in de middag (Fig. 8.14). Bij een
omgevingstemperatuur vanaf 27°C kunnen
er klachten optreden, zoals vermoeidheid,
concentratiestoornissen, benauwdheid en
uitdroging. Het gevaar voor de gezondheid
is groter bij de risicogroepen van jonge
kinderen, ouderen en zieken. Zieken
die effecten kunnen ondervinden zijn
patiënten met hart- en vaatafwijkingen,
verpleeghuispatiënten en psychiatrische
patiënten. Ook het gebruik van sommige
geneesmiddelen kan klachten geven bij een
hogere temperatuur.

Botten

Psyche

Hormonen

Fig. 8.13: Voordelige effecten van UV-straling

Fig. 8.14: Hoogte van de temperatuur

Temperatuur
Het Nederlandse weer is zeer variërend.
Het schommelende effect geldt ook voor
de temperatuur, maar over een langere
tijdsschaal is er toch eenzelfde tendens
waarneembaar. De afgelopen 100 jaar is
de temperatuur in Nederland gestegen met
bijna 2°C (KNMI, 2007). De verwachting
is dat wereldwijd de temperatuur tot
2080 nog zal stijgen met 4°C (Handley
et al., 2007). Naar onderzoek is de
temperatuurtoename vooral een gevolg van

8.2.2 Landschap en zonlicht
Een oplossing voor het verlagen van de
temperatuur is het toepassen van parken
met bomen en waar mogelijk groene daken
(Handley et al., 2007). Vele studies hebben
aangetoond dat groene ruimten een lagere
temperatuur hebben dan plekken waar
weinig tot geen bomen staan. Zo heeft Taha
(1997) bewezen dat een plek met vegetatie
2°C tot en met 8°C koeler is dan een
bebouwde omgeving. Het verkoelen van een
stedelijke omgeving met behulp van groene
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ruimten wordt het ‘oasis effect’ genoemd.
De wind zorgt voor het verspreiden van de
verkoelde lucht in de nabije (stedelijke)
omgeving.

Water
Een wateroppervlak van grotere maat, zoals
een vijver of rivier, kan de klimaatconditie
beïnvloeden van de omgeving. Door
verdamping van het water (evaporatie),
komen koele waterdeeltjes in de lucht,
die vervolgens verspreid worden door
de wind. De wind zorgt voor verkoeling
van de omgeving in het verlengde van de
windrichting. Nabij een vijver kan door
evaporatie en windkoeling de temperatuur
3°C lager zijn (bij een windsnelheid van 1
tot 5 m/s).

Actieve rol vegetatie
De omgeving kan verkoeld worden door
waterverdamping van planten en bomen.
Bij evotranspiratie wordt water uit de
grond geabsorbeerd dat vervolgens wordt
vrijgelaten via de bladeren. Hierdoor
vermindert de hitte in de lucht (The morton
arboretum, 2005). Een voorwaarde is
een toegankelijke waterbron. Water en
voedingsstoffen worden aan de grond
onttrokken om een boom koel te houden in
het zonlicht (Costa et al., 1995). Een boom
verdampt dus meer bij voldoende water,
wat zorgt voor meer verkoeling van de
omgeving.

8.2.3 Richtlijnen UV en temperatuur
Luchtcirculatie
De vorm van het landoppervlak heeft
invloed op het (micro)klimaat. Wanneer het
land vlak is, zullen dezelfde condities over
de gehele omgeving hetzelfde zijn. Bij een
heuvel daalt de temperatuur naar de top
toe en stroomt koele lucht naar beneden
de vallei in. Ook de windkracht neemt toe
de heuvel op en heeft een maximum op de
top. Door de koele lucht toe te laten in de
bebouwde omgeving kan de temperatuur
dalen. Met name in het stadscentrum
bevorderd het de gezondheid en het
comfort.

Een ruimte met beplanting verandert
de luchtverplaatsing in een bebouwde
omgeving en zo ook het transport van
waterdamp (Mcpherson et al., 1995).
Door aanzuiging van beplanting gaat de
luchtvochtigheid omhoog en daardoor de
temperatuur omlaag (Bernatzky, 1966).
Passieve rol vegetatie
Nog voor de introductie van mechanische
koelsystemen, werd schaduw van bomen
vaak gebruikt om de temperatuur te
verlagen (Burberry, 1978). Een aantal
studies hebben gedemonstreerd dat een
doordacht landschapsontwerp nog steeds
een efficiënte manier is om de temperatuur
in gebouwen laag te houden en daardoor
ook energiekosten te beperken (Meier,
1990). Het direct beschaduwen van het
bodemoppervlak vermindert de hoeveelheid
radiatie (uitstraling) die in het stedelijke
oppervlak wordt geabsorbeerd, opgeslagen
en vrijgelaten. Doordat het zonlicht wordt
weggenomen krijgen de oppervlakken
een minder hoge stralingstemperatuur. De
bomen en struiken verminderen niet alleen
de zonbelasting van het bodemoppervlak,
maar ook van de gevel. Een plat dak met
vegetatie erop geeft tevens een verkoelend
effect. De lagere temperatuur verkregen
door beplanting geeft een positief effect op
de gezondheid en het comfort buiten en
binnen een gebouw.

Om een gebied koel te houden is het
belangrijk om de luchtcirculatie optimaal
te houden. Door een gebouw op de top

Fig. 8.15: Windsnelheid op een heuvel

Fig. 8.16: Turbulentie
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van een heuvel te plaatsen, is daar de
windsnelheid het grootst (Fig. 8.15). Voor
de verkoeling en luchtcirculatie in een
(ziekenhuis)gebouw is dit gunstig, maar
te veel wind die over het gebouw slaat
kan turbulentie veroorzaken (Fig. 8.16).
Daarom is het goed om een bomenrij achter
de windkant van het gebouw te plaatsen
voor breking van deze turbulentie.
Schaduw
van bomenMentale ziekten
Oogproblemen
Verkoeling
door schaduw van Gehoorschade
bomen
Hartproblemen Longaandoeningen
Huidziekten
Oogproblemen
Mentale ziekten
kan verschillende vormen aannemen.
Schaduw nabij gebouwen kan verkregen
Gehoorschade
Hartproblemen Longaandoeningen
worden door boomgroepen dan wel
Gehoorschade
Hartproblemen Longaandoeningen
bomenlijnen afhankelijk van de locatie,
Fig. 8.17: Schaduw
door bomen
zicht en het type bebouwing. In een
park kunnen boomgroepen of solitairen
bescherming bieden tegen zonlicht en hitte
in hoogzomerdagen (Fig. 8.17). Bomen
met een brede kroon geven in alle gevallen
de meeste schaduw. Om een minder hoge
stralingstemperatuur te krijgen van de
zon, moeten de bomen op de juiste locatie
geplaatst worden. Loofbomen moeten
gepositioneerd worden op het zuidwesten
om in de zomer de zon te blokkeren en in
H
de winter de zon toe te laten (Sand, 1994).

Huidziekten

Huidziekten
Huidziekten

H

Percentage groen verhogen
Het gemiddelde percentage groen in de
stad in Nederland ligt tussen de 0% en
39% (RIVM, 1996). Door het percentage
groen te verhogen, kan de temperatuur
dalen (Fig. 8.18). Bij een verhoging van 10
procent groene omgeving in de stad kan de
temperatuur daar dalen met ongeveer 4°C
(Handley, 2007). Door bomen te plaatsen
nabij water komen door evotranspiratie
waterdeeltjes in de lucht die verspreid
worden door de wind. Behalve bomen
helpen ook struiken en grassen om de
temperatuur lager te houden met behulp
van evotranspiratie en vermindering van
radiatie. Het beplanten van daken levert
zelfs een temperatuurdaling op van 25°C
vergeleken met zwarte daken (MWH, 2004).

Fig. 8.18: Verhogen percentage aan groen

Toepassen van water
De warme lucht wordt verkoeld door
aanwezigheid van water (Fig. 8.19). Hoe
groter de waterpartij hoe beter. Daarbij
moet het gebied wat verkoeld wordt in het

Fig. 8.19: Toepassen van water
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verlengde liggen van de windrichting die
domineert tijdens hete zomerdagen.

Deze scriptie richt zich op wegverkeer en
industrie omdat deze bronnen als storende
factoren aanwezig zijn in het plangebied te
Amersfoort.

8.3
Geluid en gezondheid
Geluid wordt veroorzaakt door
veranderingen in de luchtdruk, waarna
trillingen in het oor kunnen worden
waargenomen. Geluid is belangrijk voor
de mens voor gebruik en ervaring van de
omgeving. Zo wordt er gecommuniceerd
via geluid en kan geluid een rustgevende
werking hebben in de vorm van muziek.
Wanneer de trillingen te sterk worden,
dan kan geluid daarentegen ook nadelige
effecten hebben op de mens en zijn
gezondheid. De gezondheid wordt zowel
direct als indirect beïnvloed. Direct kan
geluid gehoorschade veroorzaken. Bij geluid
dat sterker wordt dan 100 decibel (dB)
(A) kan acute oorschade optreden. Bij een
langdurige blootstelling aan hard geluid is
80 dB(A) voldoende voor schade aan de
oren (TNO, 1995).

Wegverkeer
Geluid van verkeer kan medisch en
psychisch belastend zijn. Wanneer het
verkeerslawaai sterker is dan 40 dB overdag
en 35 dB in de nacht, dan kan er hinder
optreden (Gableske, 1972). Zo kunnen een
onrustige slaap, concentratiemoeilijkheden,
stress en psychische geprikkeldheid
ontstaan. Bij langere blootstelling aan
geluid kunnen stressgerelateerde klachten
optreden, zoals een verhoogde bloeddruk,
hart- en vaatziekten (van Kempen et al.,
2002). Persoonsgebonden aspecten, zoals
gevoeligheid aan de oren en psychologische
ziektes, zijn daarbij van invloed op de
ervaring van het geluid (Guski, 1999; Job,
1999; Stallen, 1999) (Fig. 8.21).
Industrie
De belasting, hinder en beïnvloeding van
de gezondheid door industriegeluid zijn
vergelijkbaar met die van het wegverkeer.
Er is wel een verschil in de toegestane
belasting in dB rond een zone van het
industrieterrein. Geluidsbelasting ten
gevolge van industrie mag volgens de Wet
Geluidshinder niet hoger zijn dan 50 dB(A).

Indirect kan geluid in de woonomgeving
zorgen voor hinder en slaapverstoring en
kan daaropvolgend stress veroorzaken. Dit
heeft effect op de gezondheid (Fig. 8.20).
Bij hogere geluidsniveaus veroorzaakt
stress een verhoogde hartslag, een
stijgende adrenaline, een versnelde
ademhaling en gespannen spieren.
Geestelijk veroorzaakt stress afkomstig van
geluid frustratie, irritatie en depressie.

8.3.2 Landschap en geluid
Het landschap kan een bijdrage leveren aan
een aangenamere akoestiek. Zo kan een
aarden wal of tegengeluid geluidsoverlast
verminderen. Het bodemoppervlak heeft

8.3.1 Geluidsoverlast
Weg- en vliegverkeer, burengeluiden,
recreatie en industrie zijn de meest
belangrijke oorzaken van geluidshinder in
Nederland. De oorzaken zijn niet overal in
Nederland afkomstig van dezelfde bron.

Slaapverstoring

Geluid
in de
woonomgving

Stress

Gezondheidseffecten

Hinder

Hart en vaten

Psyche

Oren

Fig. 8.21: Nadelige effecten van geluidsoverlast

Fig. 8.20: Relaties geluid en gezondheidseffecten
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Hartproblemen

Hartproblemen

ook invloed op geluidsdemping. Een
geploegd akkerland of een ruwe humuslaag
absorbeert namelijk veel meer geluid dan
een gladde bodem. Andere landschappelijke
aspecten die het geluidsvolume verlagen,
zijn een grotere hoogte in meters ten
opzichte van de bodem, een gunstige
windrichting en aanwezigheid van
beplanting.

Longaandoeningen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Gehoorschade

Huidziekten

Huidziekten

en belangrijke factor. Zo wordt het
aantal dB verminderd met 15 dB bij een
afstand van 100 m (Van Noort en Oosting,
1970). Door beplanting dicht bij de
bron te plaatsen wordt het geluid direct
gereduceerd. Geluid wordt zo niet verder
verspreidt door de wind. De beplanting
moet daarom loodrecht op de meest
voorkomende windrichting aangeplant
worden. Naast de geluidsvermindering
vormt de beplanting tevens een visueel
scherm waardoor het geluid psychisch ook
minder hevig wordt ervaren (Janse, 1970).

Beplanting in het landschap biedt de
grootste demping van geluid. Door het
veerkrachtige bladoppervlak van planten
wordt de nagalmtijd verkort. Groenblijvende
beplanting beschermt het hele jaar door. Bij
bomen en planten die hun blad verliezen
is er een verschil van demping van 2 tot
3 dB in de zomer en 0,5 dB in de winter
(ES Consulting, 2004). De beplanting kan
het best geplaatst worden in groepen of
stroken. Daarbij neemt de afname van de
hoeveelheid dB toe met het aantal meters
beplanting. Beplanting met een breedte
van 90m vermindert het geluid met 40 dB
(Janse, 1970). Toch is een bosstrook van
meer dan 50 m al effectief (Janse, 1970).

Beplante wal
Hoogteverschillen dragen eveneens
veel bij aan geluidsvermindering. Een
verdiepte aanleg in het landschap of een
aarden wal (hoger dan 1.50m) geeft een
geluidsvermindering van 5 tot 30 dB (van
Noort en Oosting, 1970). Het effect kan
vergroot worden door deze wal te beplanten
(Peeters, 1998).
Tegengeluid
Geluidsoverlast kan ook gecompenseerd
worden door tegengeluid van natuur. Het
geluid van bijvoorbeeld ruisende bomen en
fluitende vogels kan afleiden en opwegen
tegen het geluid van industrie of wegen
(Doorduijn, 2005).

Door gemengde beplanting te gebruiken
wordt het geluid beter verstrooid. De
meeste absorptie van het geluid wordt
opgenomen door bladeren met dezelfde
maat golflengte (Costa, Eng en James,
1995). De grotere bladeren hebben
een hogere mate van weerkaatsing
van lage frequenties. Kleinere bladeren
verkorten vooral de hogere frequenties.
Een ander voordeel van gemengde
beplanting is het snellere resultaat, indien
snelgroeiende bomen (zoals populier en
berk) gecombineerd worden met langzaam
groeiende bomen in de onderlaag (zoals
beuk, eik en es).

De voorgenoemde richtlijnen zijn
weergegeven in onderstaande figuur (Fig.
8.22)

8.3.3 Richtlijnen geluid
Zoals eerder genoemd draagt de breedte
van een beplantingsstrook en gemengde
plantensoorten bij aan de vermindering van
geluidsoverlast. Samen met deze aspecten
moet er verder rekening gehouden worden
met de drietal hierop volgende richtlijnen.
Beplanting dicht bij bron
De afstand tot de geluidsbron is uiteraard

Fig. 8.22: Beplanting dicht bij bron,
beplante wal, tegengeluid van natuur
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8.4.1 Wateroverlast
De neerslaghoeveelheid in Nederland neemt
toe, wat deels in samenhang is met de
hogere temperatuur ten gevolge van het
broeikaseffect (Fig. 8.23). In de winter is
er een toename waarneembaar en in de
zomer een kleine afname. De neerslag
is gemiddeld over het hele jaar met 2%
per 10 jaar toegenomen. De mate van
extreme neerslag is eveneens toegenomen.
Er wordt een toename verwacht van 5 tot
27% in de zomer en 4 tot 12% in de winter
in 2050 (KNMI, 2006). Deze toename is
belangrijk voor de afvoer van rivieren en
mogelijke overstromingen. Afhankelijk
van de hoogteligging van het omliggende
landschap en de kwaliteit van de dijken
bestaat er een kans op wateroverlast en
overstromingen van kleine dan wel grotere
gebieden.

8.4
Water en gezondheid
Water is erg belangrijk voor de mens. De
mens en de aarde bestaan grotendeels
uit water of zijn afhankelijk ervan. De
waterkringloop van de aarde verdampt
water uit zee, wat vervolgens door
condensatie neerslag vormt, waarna
rivieren en grondwater het weer terug
voeren naar zee. Op het moment is deze
kringloop uit balans. In Nederland valt
meer regenwater dan er verdampt en de
winterse pieken en zomerse dalen van
aanvoer van rivierwater wordt extremer.
Uitbreidingen van stedelijk gebied en
andere verhardingen versterken de
versnelde afvoer van regenwater en
verdroging van de ondergrond. Dit verhoogt
de overstromingskans dan wel verdroging
van de bodem elders (Senternovem, 2008).
Op een ziekenhuisterrein moet men nog
extra rekening houden met wateroverlast.
Ziekenhuizen moeten te allen tijde vrij
blijven van overstromingen, voor het
algemene belang van de volksgezondheid.
Bovendien is het risico op een infectieziekte
hoger voor patiënten die in aanraking
komen met vervuild water.

Door de toename van wateroverlast en
overstromingskansen ontstaat er een
gevaar voor de gezondheid (Fig. 8.24).
Zo kan een overstroming stress met
zich meebrengen. Verder bestaat er
gevaar voor geïnfecteerd water. Water
dat stilstaat na een overstroming kan
bacteriële infecties en ziekten door microorganismen veroorzaken. Water kan ook
verontreinigd zijn door chemische stoffen
die tijdens hevige regenval of vanuit
het grondwater in het oppervlaktewater
terecht kunnen komen. De risicogroep van
ouderen, kinderen en zieken zijn extra
gevoelig voor ziekten die door verdamping
van het water of direct contact op de huid
veroorzaakt kunnen worden. Met die reden

Psyche
Fig. 8.23: Neerslagoverschot per jaar in Nederland

Verzwakt immuunsysteem

Fig. 8.24: Nadelige effecten van wateroverlast
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8.4.2 Landschap en water
Grote delen van Nederland liggen laag. De
lagere delen hebben een grotere kans op
overstroming. Daarbij komt dat de bodem
daalt, de zeespiegel stijgt en er meer
smeltwater in de rivieren afstroomt. De
gebieden liggend onder de zeespiegel en in
het stroomgebied van de rivieren hebben
een verhoogde overstromingskans.
Om de veiligheid te vergroten moeten
de rivieren hun overtollig water kwijt
kunnen in nevengeulen, zijrivieren en
andere wateroppervlaktes. Door het
wateroppervlak te vergroten of te zorgen
dat regen kan afstromen naar de rivieren
en het oppervlaktewater, kan meer water
opgevangen worden. Verder is het van
belang om water te bergen en vast te
houden in een natuurlijke omgeving.
Een natuurlijk gebied houdt namelijk het
overvloedige water vast en zo kan worden
voorkomen dat een teveel aan regenwater
wegstroomt. Rivieren, sloten en kanalen
krijgen hierdoor minder water te verwerken.

Fig. 8.25: Percentage groen verhogen
voor infiltratie

8.4.3 Richtlijnen water
Percentage groen verhogen
Groene ruimten infiltreren het regenwater
in de grond en slaan daar de neerslag op
(Fig. 8.25). In de bebouwde omgeving
is het dus belangrijk om het percentage
onverharde ruimte te vergroten om het
neerslagoverschot op te vangen. De groene
ruimten van parken en perken, maar ook
bermen en bomen langs een weg kunnen
onderdeel zijn van een langgerekte
groene structuur. In de stad zal een meer
gestructureerde, strakkere vorm van
groen meer voorkomen. Verder van het
centrum verwijderd is er meer plaats voor
natuurlijkere vormen van groene ruimten.

Fig. 8.26: Waterafvoer en berging

Water afvoeren en bergen
H
Hoe groter de wateroppervlakte, hoe
meer water er afgevoerd en geborgen kan
worden bij zware regenbuien. Aanleg van
vijvers, nevengeulen en het terugbrengen
van een oorspronkelijke rivierloop voorkomt

H

Fig. 8.27: Ophogen land
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overstort van het riool en zorgt voor
schoner water in de bebouwde omgeving
(Fig. 8.26). Een goed functionerend
watersysteem met bijbehorende
groenstructuur kan dus dienen als een
gezonde inzet voor mensen. Niet alleen
de mens heeft er voordeel van, ook wordt
door een gebiedseigen wateroppervlak een
gezond milieu gerealiseerd waarbij het
ecosysteem en de biodiversiteit worden
verrijkt.

8.5
Samenvatting en conclusie
Het landschap kan een grote rol spelen
in het verkrijgen van schone lucht, de
juiste hoeveelheid zonlicht, het produceren
van aangenaam geluid en een geschikte
hoeveelheid water. Dit is zowel van
belang voor de patiënten, bezoekers en
personeelsleden als voor omwonenden van
de ontwerplocatie.
Door de eerder genoemde richtlijnen
toe te passen in een ontwerp, wordt een
landschap gevormd dat positief werkt op
de fysieke gezondheid. Het is van belang
de richtlijnen op een eenvoudige wijze
in praktijk te kunnen brengen. Daarom
wordt een overzicht gegeven van de
richtlijnen voor de fysieke gezondheid
in de onderstaande tabel (Tabel 8.01).
Indien de richtlijnen voor de fysieke
gezondheid overzichtelijk zijn beschreven,
zijn deze relatief eenvoudig toe te
passen in de praktijk. Uiteraard verschilt
per ontwerplocatie hoe de richtlijnen
geïntegreerd moeten worden in het
bestaande landschap.

Ophogen van het gebouw
Bij risicogebieden zou er rekening
gehouden moeten worden met de bouw
van zorginstellingen. Deze moeten op
een hoogte gebouwd worden waarbij
de instellingen niet onder water komen
te staan (Fig. 8.27). Tevens moeten
de instellingen bereikblaar blijven voor
vervoersmiddelen zoals de ambulances.
De lagere delen in het landschap kunnen
beschermd worden tegen overstromingen
door het land op te hogen. Het verhogen
van de ondergrond van een (ziekenhuis)
gebouw kan op verschillende vormen
aannemen. Zo kan een gebouw ontworpen
worden op een heuvel of op palen.

 





































Tabel 8.01: Overzicht richtlijnen voor fysieke gezondheid
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Air, sound, (sun)light and water are
important environmental factors that
contribute to a persons health in
a positive manner. However, these
environmental factors can also cause
negative effects. The prevention of the
negative environmental factors can
contribute to a better physical health.
What for negative impacts these factors
have on the physical health and how
they can be prevented by the landscape
is described briefly underneath:

pressure, and heart- and vascular
diseases. Especially mental patients
and patients with an ear or heart
disease can experience inconvenience.
Employees can also get concentration
irregularities; therefore their work can
be disturbed. A natural environment
can reduce the noise. Planting near
the source, a planted dike or wall, and
contrary sounds of rustling plants or
whistling birds can reduce unpleasant
noises.

Air
The amount of fine matter and nitric
oxides (NOx) are very high in the
Netherlands and cause negative
effects on mainly the heart, lungs and
bronchia. Patients that are weakened
by heart- or lung diseases, elderly
people or children have a higher chance
for medicine use or a decline of the
disease. Vegetation can, when used
accurately, prevent the pollution of fine
matter and NOx. The air quality can be
increased through planting close to the
source, using line plantation, increasing
the roughness of the landscape and
implementing water structures.

Water
In areas with a surplus of water, this
should be taken into account. Patients
are sensible for stressful situations and
for infections that may arise through
water nuisance. The landscape can
prevent the surplus of water through
a high percentage of green, sufficient
runoff of water, and water storage.
In some cases it can be necessary to
raise the ground level of the hospital
building.
Concluding: the landscape can play an
important role in obtaining a cleaner
air, the right amount of sunlight,
producing a pleasant sound and
obtaining the accurate amount of water.
This is not only applicable on the daily
life of humans. Especially patients
benefit from a healthy environment.
Through applying the previously
mentioned perceptions on the design,
a landscape is developed that has a
positive effect on the physical health.
It is practical to use the guidelines
in an uncomplicated way. Therefore
an overview of the guidelines for the
physical health is given in table 8.01.

Sunlight
The amount of sunlight in the
Netherlands is increasing. A high UV
rate enlarges the risk on skin diseases,
eye diseases and a weak immune
system. A high temperature can cause
exhaustion, concentration irregularities,
oppression and de-hydration. The risks
are higher for patients with skin or eye
diseases, mental patients, elderly, and
patients that use medications. Planting
can limit the amount of sunlight and
lower the temperature. The use of a
high percentage of green, shadow of
trees and cooling of water, protects the
patients.
Noise
Traffic and industry can produce high
noise levels. Patients can experience
a restless sleep, stress, a higher blood
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9. Mentale
gezondheidsaspecten
De mentale (of psychische) wetenschap is
het beschrijven, begrijpen en voorspellen
van motieven, emoties en gedachten
die een mens tot bepaalde handelingen
brengen (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid, 2001). Met een
landschapsontwerp bij een ziekenhuis is het
mogelijk om invloed uit te oefenen op die
handelingen. Wanneer men op de hoogte is
van de emoties van patiënten, dan kunnen
verschillende landschappelijke karakters
deze emoties beïnvloeden. Zo kan een
landschap met een variëteit aan bloemen
de patiënt verleiden om deze bloemen te
gaan bekijken en te ruiken. Door de vrolijke
kleur en oppeppende geur van de bloemen
kunnen gevoelens van verdriet vervolgens
plaats maken voor gevoelens van vreugde.
Op deze wijze kan het landschap assisteren
bij het genezingsproces. Eigenlijk is dit dus
een behandeling. Het landschap werkt als
een medicijn.

In onze huidige levensstijl en cultuur
is lichamelijke arbeid vervangen door
hoofdarbeid en er is in ons drukke leven
weinig ruimte voor ontspanning. Dit leidt
tot mentale (psychische) ziekten als stress,
angststoornissen en depressies. Wereldwijd
heeft één op de vier personen minstens
eenmaal in zijn of haar leven met een
mentaal probleem te maken gehad (WHO,
2006). In Nederland is zelfs 40% van het
arbeidsverzuim gerelateerd aan psychische
klachten (Trimbos Instituut, 2008).
Psychische klachten kunnen behandeld
worden in de psychiatrische afdeling van
een ziekenhuis. Toch zijn psychiatrische
patiënten niet de enige groep die te
maken hebben met deze ziektebeelden.
Ook chronische patiënten, poliklinische
patiënten en revalidatiepatiënten kampen
met mentale klachten. Daarom is het
voor elk type patiënt belangrijk om
rekening te houden met de eigen mentale
gezondheidsaspecten.

“Het landschap werkt als
een medicijn.”

9.1.1 Ziekenhuissetting
Een ziekenhuis is een groot en complex
gebouw. Het kan vergeleken worden met
een fabriek waar zich evenzo elke dag
veel mensen bevinden, veel bedrijvigheid
plaats vindt en weinig rust is. De grote
omvang van het gebouw is nodig om
alle behandelmogelijkheden nabij te
hebben. De logistiek van een ziekenhuis is
vanwege de grootte en vele functies erg
ingewikkeld. Ook voor een architect is het
moeilijk om alle eisen en groeperingen van
de velerlei functies te realiseren tot een
ontwerp. Hierdoor kan het gebeuren dat
er minder rekening wordt gehouden met
de positieve uitstraling en sfeer van het
ziekenhuisontwerp.

9.1 Conflicten
Bij een goede mentale gezondheid is er
evenwicht tussen fysieke, psychische,
spirituele, sociale en economische factoren
(WIV, 2001). Wanneer het evenwicht
verstoord is, dan kunnen er mentale
problemen ontstaan. Mentale problemen
kenmerken zich door het disfunctioneren
van emoties, gedachten en relaties met
anderen. De problemen hebben effect op
het dagelijks functioneren, waardoor het
persoonlijke en sociale leven wordt beperkt
en men een minder productief werkt
(Bonnewyn e.a., 2005).
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Door de grootschaligheid van een
ziekenhuis heeft het gebouw een grote
impact op de omgeving. Er is een
inrit en parkeerplaats nodig voor de
bezoekers, personeelsleden, ambulances
en levernaciers (Fig. 9.01). Dat kost veel
buitenruimte. Deze drukte binnen en buiten
het ziekenhuis beïnvloedt de omgeving. In
de omgeving heerst onrust, er zijn vreemde
geluiden en er is weinig plek voor stilte. Al
bij aankomst oogt het omvangrijke gebouw
vaak als een doolhof (Fig. 9.02). Patiënten
en bezoekers kunnen hierdoor moeilijk hun
weg vinden. De menselijke omgeving is
niet herkenbaar meer, de omgeving is niet
vertrouwd en ze hebben geen thuisgevoel.
In een ziekenhuisomgeving komen daardoor
gezondheidsproblemen naar boven die er
niet zijn in een huiselijke omgeving. De
ziekenhuissetting kan invloed hebben op de
ziektebeleving en het herstel (van den Berg,
2007).

Fig. 9.01: Grote parkeergelegenheid

9.1.2 Patiënten
Door het beeld van de steriele
De meest voorkomende mentale
gezondheidsproblemen zijn in figuur 9.04
weergegeven.
ziekenhuisomgeving hebben patiënten vaak
een overweldigend gevoel van onzekerheid,
desoriëntatie, angst en woede (Hamilton,
2003) (Fig. 9.03).
Tijdens het verblijf in een ziekenhuis zijn
verscheidene aspecten van belang voor
het veroorzaken van dergelijke mentale
klachten bij patiënten. In het ziekteproces
komen de volgende aspecten vaak naar
voren:
• Al bij aankomst, komt de patiënt
terecht in een onbekende omgeving
wat leidt tot een vreemd en
onvertrouwd gevoel (Ruga, 2007).

Fig. 9.02: Onduidelijke oriëntatie

Fig. 9.03: Angst
Spanning

Stress

Vermoeidheid

Fig. 9.04: Mentale gezondheidsproblemen
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Woede

Angst

•

De omgeving kan een onvriendelijke
uitstraling hebben, er is weinig plek
voor ontspanning en verwijzingen of
grenzen zijn onduidelijk.
• Medische ingrepen en diagnostische
procedures kunnen aanleiding geven
tot angst en spanning (Vingerhoets,
1994). Ook in de drukke
wachtruimtes en behandelkamers
zijn angst voor het ziekteverloop en
spanning voor een behandeling of
operatie gebruikelijk.
• Het lijden aan een ziekte of een
gebrek beperkt het levensperspectief
(Vingerhoets, 1994). Na een
behandeling/operatie zal de patiënt
niet alleen pijn hebben, maar ook
vermoeid en lusteloos zijn (Detmar,
2001).
• Gevoelens van angst en onzekerheid
zullen ook na een behandeling
en tijdens een mogelijke
revalidatieperiode opspelen. Meer
fysieke beperkingen, afhankelijkheid
en beperkte toekomstverwachtingen
spelen daarin mee (Staps, 1998).
• Verdriet of woede is een reactie die
ervaren wordt als de patiënt merkt
dat een verandering onomkeerbaar
is en als het oude beeld losgelaten
moet worden (Staps, 1998).
Wanneer hoop wordt weggevaagd
dan ervaart men dit als uitermate
negatief (Kirk, 2004).
• Wanneer de fysieke en mentale
gesteldheid verslechtert, dan geeft
dat een gevoel van controleverlies.
De patiënt heeft de situatie niet
meer in de hand en moet zich
overgeven aan anderen (Ulrich,
1999).
De genoemde situaties, prikkels en
omstandigheden kunnen voor een patiënt
de aanleiding zijn voor mentale klachten.
Een patiënt is uit evenwicht in zijn
omgeving, waardoor de lasten groter zijn
dan de krachten. De klachten kunnen zich
uiten op vier niveaus:
• Somatisch, fysiologisch
niveau (hartslag, bloeddruk,
stresshormonen)
• Emotioneel niveau (depressie,
angst, woede)

Cognitief niveau (denken,
concentratie, geheugen)
• Gedragsniveau (agressie, drinken,
roken)
Bij psychiatrische patiënten is de relatie
tussen lichaam en geest nog meer uit
balans dan bij reguliere patiënten. Deze
personen lijden aan een psychische
stoornis van het denken, voelen, willen,
oordelen en/of doelgericht handelen. De
ziekenhuisomgeving moet bij hen op en
andere manier bijdragen aan de verbetering
van mentale ziektebeelden.
9.1.3 Bezoekers en personeel
Ondersteuning door familie en vrienden
is essentieel voor een goede mentale
gezondheid van de patiënt. Wanneer de
omgeving geen gastvrije uitstraling heeft
zullen bezoekers minder graag langskomen
om de patiënt te ondersteunen. Tijdens
een bezoek voelen bezoekers evenzo een
bepaalde spanning. Zij kunnen bezorgd,
nerveus, geëmotioneerd en machteloos
zijn (Hamilton, 2003). Ook het vreemde
ziekenhuisgebouw speelt mee aan een
gevoel van desoriëntatie.
Personeel biedt de patiënt niet alleen
medische, maar ook sociale zorg.
Hartelijkheid en interesse in de patiënt
draagt bij aan een positieve sfeer en
een snellere genezing (Ruga, 2007). Een
puur technologisch, onvriendelijke en
lawaaierige omgeving werkt door op de
medewerkers. Zo is lawaai niet alleen
nadelig voor patiënten, maar ook voor
personeel (Grumet, 1993). De werkdruk
en sociale druk voor personeel is erg hoog
en zij zijn daardoor meer gespannen en
gestrest. De afwezigheid op het werk door
gezondheidsredenen is dan ook het hoogste
voor personeel in de gezondheidszorg (CBS,
2002).
9.2
Vastgestelde richtlijnen voor de
mentale gezondheid
De laatste jaren is er veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar groen bij
ziekenhuizen en zorginstellingen. Daaruit is
gebleken dat contact met groen het welzijn
en de gezondheid van patiënten, bezoekers
en personeel bevordert.
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Deze onderzoeken zijn vaak vooral gericht
op het aantonen van de positieve effecten
van groen op de gezondheid en het welzijn
van de mens. Helaas zijn deze onderzoeken
niet gericht op hoe de positieve effecten
van groen moeten worden gebruikt in de
(ontwerp)praktijk, dus hoe en in welke
vorm.

•

•

‘Evidence-based design’ is theoretisch de
meest objectieve en betrouwbare methode
om groene omgevingen met een maximaal
gezondheidsrendement te ontwerpen. Deze
benadering is een waardevol middel om
de effectiviteit van ontwerphandelingen
bij gezondheidszorginstellingen op een
wetenschappelijke manier te verbeteren
en te bewijzen. Om een helend landschap
te kunnen ontwerpen hebben verschillende
onderzoekers voorschriften opgesteld over
richtlijnen en elementen die daarvoor in
het landschap moeten worden toegepast of
worden verschaft. Aan de hand van deze
richtlijnen kunnen helende landschappen
gecreëerd worden.
Hierna volgen de belangrijkste en bruikbare
uitkomsten van deze onderzoeken.
Allereerst worden de richtlijnen genoemd
met daarna enkele voorbeelden van gebruik
die meer duidelijkheid scheppen.

•

•
•

Zorg voor bewegwijzering binnen het
gebouw, naar de tuin.
Zorg ervoor dat paden breed en
vlak genoeg zijn om er ook met
een rolstoel of bed gebruik van te
kunnen maken.
Een looprail langs paden kan minder
mobiele gebruikers, maar ook
mensen met visuele beperkingen
steun bieden.
Zorg ervoor dat men in de tuin goed
de weg kan vinden, door erop te
letten dat men ondanks beplanting
toch steeds een glimp van het
gebouw op kan vangen, of door
wegwijzers of herkenningstekens
(bijv. een kunstwerk of fontein) te
plaatsen.
Creëer plaatsen waar men zich naar
believen kan terugtrekken.
Zorg ervoor dat de gebruiker zelf
keuzes kan maken hoe te wandelen,
waar te zitten, van welk uitzicht te
genieten, etc.

2. De mogelijkheid om in een tuin in
contact te komen met anderen en daardoor
in een bepaalde vorm steun te ervaren.
• Tuinen waar men voortdurend
mensen ziet of tegenkomt, kunnen
overvol en bedreigend overkomen
en zullen niet bijdragen aan
stressreductie.
• Biedt in de tuin de mogelijkheid
om zich terug te trekken, maar ook
plekken waar men in groepsverband
gebruik van kan maken.
• Creëer verschillende hoekjes. Losse
stoelen maken het mogelijk een
stoel bij te schuiven en de groep
uit te breiden. Een bankje op een
beschutte plek nodigt uit om er
alleen te zitten, of je even terug
te trekken voor een persoonlijk
gesprek.
• Maak tuinieren mogelijk.

9.2.1 Factoren van Roger Ulrich
Ulrich geeft aan dat er op grond van
wetenschappelijke inzichten een verband
kan worden vastgesteld tussen het
stressreducerende effect van tuinen en de
volgende vier factoren die een oplossing
bieden tegen controleverlies, sociaal
isolement, lichamelijke inactiviteit en
stress:
1. Het gevoel dat de gebruiker controle
heeft over zijn situatie, zijn eigen handelen
en wat anderen hem ‘aandoen’.
• Maak bekend, dat er een tuin is die
toegankelijk is. Zorg ervoor dat het
personeel ook van het bestaan van
de tuin weet.
• Maak de tuin voor mensen die
niet mobiel zijn ‘toegankelijk’ door
ze zicht op de tuin te bieden via
ramen in kamers, op gangen, in
ontspanningsruimten, etc.

3. De mogelijkheden die een tuin biedt
voor lichamelijke activiteit/ beweging (Fig.
9.05).
• Zorg ervoor dat men goed de weg
naar de tuin toe en het wandelpad in
de tuin kan vinden.
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•

•

Paden en doorgangen dienen goed
begaanbaar te zijn. Voor bepaalde
doelgroepen kan een looprail veel
steun bieden.
Gangen en binnentuinen maken het
mogelijk in alle jaargetijden van
de tuin te kunnen genieten en ook
onder slechte weersomstandigheden
de benen te kunnen strekken.
Zorg ervoor dat er voor iedereen
mogelijkheden zijn om daadwerkelijk
in de tuin te werken (Fig. 9.06).

Angst
Angst

Fig. 9.06: Planten in een kruidentafel
Spanning
Spanning

bij de inrichting van de tuin te
betrekken (Ulrich, 1999).
In deze richtlijnen heeft Ulrich na
observatie van vele ziekenhuistuinen meer
duidelijkheid gebracht betreffende het
maximale uit een ontwerp te halen door de
volgende punten duidelijk in de richtlijnen
te verwerken:
• zichtbaarheid;
• toegankelijkheid;
• herkenbaarheid;
• rust;
• comfort;
• ondubbelzinnige positieve kunst.

Stress
Stress

Fig. 9.05: Beweging, frisse lucht en zonlicht

Woede
Woede

Stress
Stress

4. De toegang tot natuurlijke en positieve
afleiding.
• Bomen, bloemen maar ook
waterpartijen dragen bij aan een
rustgevend karakter van de tuin.
• Zorg voor beplanting waardoor
vogels en vlinders en andere kleine
dieren worden aangetrokken.
• Zorg voor zowel zonnige als
beschutte (zit-)plekken.
• Creëer voor rokers en niet-rokers
aparte (zit-)plekken.
• Houdt waar nodig rekening met
omgevingsgeluiden (snelwegen,
spoorlijnen, industrie) en zoek naar
manieren om het storende effect
ervan tegen te gaan.
• Zorg ervoor dat het mogelijk is met
planten en dieren bezig te zijn.
• Gebruik kunst maar realiseer wel dat
effecten anders kunnen uitpakken
bij een andere doelgroep. Probeer de
doelgroepen daarom zoveel mogelijk

9.2.2 Ontwerpprincipes van Clare
Cooper-Marcus en Marni Barnes
Cooper-Marcus en Barnes bestudeerden
enige bestaande helende tuinen bij
gezondheidsinstellingen. Ze bestudeerden
hoe deze tuinen waren ontworpen, of
deze nu wel of niet succesvol waren. In
de gevallen waar de tuin succesvol was
aangelegd haalden ze elementen aan die
nog toegevoegd konden worden maar ook
elementen die beter vermeden dienden
te worden. Succesvolle tuinen moeten
volgens hun onderzoek de volgende
ontwerpprincipes bevatten:
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Angst
Angst

Angst
Angst

Spanning
Spanning

1. Verzorg verscheidenheid in ruimten.
• Verzorg ruimten voor zowel groepen
als individueel gebruik. Door een
verscheidenheid van ruimten te
verstrekken, wordt de keuze van
gebruiksruimte bij de patiënt gelegd.
Hierdoor krijgt de patiënt een gevoel
van zeggenschap en daalt het
stressniveau.
• Een plek voor individueel gebruik
zorgt ervoor dat de patiënt even
wordt verlost van de steriele
omgeving van het ziekenhuis.
• De plaatsen voor kleine groepen
Stress
Vermoeidheid
Spanning
of ondersteunend
Stress
Vermoeidheid
Spanning (bijv. familieleden
personeel) om samen te komen
verlenen sociale steun aan de
patiënt.

3. Bevorder bewegingsmogelijkheden.
• Tuinen die het lopen als vorm van
oefening bevorderen zijn gerelateerd
aan lagere niveaus van depressie.

2. Voorzie een overvloed aan groen
materiaal.
• Het gebruik van harde materialen
wordt geminimaliseerd en planten
(biotische materialen) domineren in
de tuin.
• Het doel is om de harde materialen
terug te dringen naar één derde
van het totale oppervlak van de
ruimte. Door het verzachten van
het landschap voelt de patiënt
een verbetering in zijn totale
welbevinden.

5. Minimaliseer bedreigingen.
• De negatieve factoren zoals stedelijk
lawaai, rook, en kunstmatige
verlichting moeten worden
geminimaliseerd in de tuin.
• Natuurlijke verlichting en geluid
zijn toe te voegen aan de positieve
Angst
effecten van de tuin.
Angst
• Pas vertrouwde materialen toe, voor
zowel bestrating als planten. De
Spanning
aanwezigheid van vertrouwde en Spanning
bekende planten draagt bij aan een
gevoel van veiligheid.

4. Verzorg positieve afleiding (Fig. 9.07).
• Natuurlijke afleiding van onder
andere planten, bloemen en
water vermindert spanning. Water
symboliseert de levenscyclus,
verschillende fasen van geboorte
tot dood kunnen worden verbeeld in
de vorm van bijvoorbeeld stilstaand
water en waterstromen.
Woede
Angst het werken met
• ActiviteitenAngst
zoals
Woede
planten en tuinieren, zorgen ook
voor positieve afleiding in de tuin en
verminderen het stressniveau.

Stress
Stress

6. Minimaliseer dubbelzinnigheid.
• Abstracte sferen (d.w.z. die
met een hoge betekenis
van geheimzinnigheid of
ingewikkeldheid) kunnen interessant
en uitdagend zijn voor de gezonde
mens, maar bij gespannen mensen
en zieken kan het beangstigend
overkomen. Talrijke studies tonen
aan dat abstractie in een ontwerp
niet goed door zieke en overspannen
personen wordt getolereerd.
• Duidelijk identificeerbare
ornamenten en tuinelementen
zouden in het ontwerp moeten
Woede
Woede
worden opgenomen.
• Abstracte kunst binnen de
zorginstelling en de tuin is vaak
Stress
Stress
ongepast (Cooper-Marcus en Barnes,
1999).

Stress
Stress

Spanning
Spanning

Fig. 9.07: Beweging/therapie en afleiding

54

Spanning
Spanning
Spanning
Spanning

Stress
Stress

Vermoeidheid
Vermoeidheid

Stress
Stress

9.2.3 Ontwerpelementen van
Christopher Forrest McDowell en Tricia
Clark-McDowell
De McDowells stelden zeven
ontwerpelementen voor. Bedoeld als
richtlijn voor een ontwerp en als middel om
de intentie van de ruimte te identificeren,
de geest van de plek. De benodigde
Angst
ontwerpelementen zijn:
Angst

Woede
Woede

Stress
Stress

1. Een speciale ingang.
• Een ingang die bezoekers uitnodigt
Spanning
Spanning
de tuin in te gaan, en de bezoeker
omhelst in de tuin.
2. Het element water (Fig. 9.08).
Stress
Stress
• Water wordt gebruikt voor zijn
psychologische, spirituele, en fysieke
effecten op de mens.

3. Kleur en verlichting.
• Het creatieve gebruik van kleur en
verlichting kan zowel in natuurlijke
of door de mens gemaakte kleuren
of lichtbronnen worden gezien. Deze
elementen brengen emotie, troost
en/of ontzag bij de terneergeslagen
bezoeker naar boven.
4. Zitplaatsen.
• Creëer zitplaatsen die de bezoeker in
een heilige belevenis omsluiten, door
een rustplek te verstrekken voor
lichaam en geest.
5. Een natuurlijk karakter.
• De nadruk ligt op het gebruik van
natuurlijke elementen zoals rotsen,
hout, wind, geluid, etc. om emoties
op te roepen.
6. Kunst.
• Geïntegreerde kunst verbetert de
algemene ambiance van de tuin.
7. Fauna (Fig. 9.10).
• Verzorg een landschap dat dieren
aantrekt en een habitat vormt voor
diverse soorten fauna, mensen
ontspannen in het bijzijn van dieren
(McDowell en Clark-McDowell,
1998).

Angst
Angst
Spanning
Spanning

Vermoeidheid
Vermoeidheid

Fig. 9.08: Het element water

Angst
Angst

Vermoeidheid
Vermoeidheid

Fig. 9.09: Een groene zitplaats

Fig. 9.10: Fauna
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Woede
Woede

•

9.2.4 Ontwerpthema’s van Agnes van
den Berg
De thema’s die Agnes van den Berg heeft
opgesteld geven min of meer een overzicht
van de kennis op het gebied van natuur en
gezondheid. De thema’s zijn echter meer
gericht op het kijken naar groen binnenin
de zorginstelling dan het gebruiken van
groen buiten de instelling bijv. in de vorm
van een park. De ontwerpthema’s zijn:
1. Groen mag gezien worden (Fig. 9.11).
Alleen al uitzicht op groen kan herstel van
stress bevorderen en pijn verminderen.
Probeer daarom in het ontwerp en de
inrichting zoveel mogelijk doorkijkjes naar
groen binnen en buiten te creëren.
• Verschaf zo veel mogelijk visuele
toegang tot het aanwezige groen
zowel binnen en buiten (bijv. situeer
het meubilair goed).
• Richt (laag gelegen) daken die niet
betreden kunnen worden in als
groen ‘kijkdak’.
• Laat beplanting van boven naar
beneden hangen zodat patiënten er
vanuit hun bed op uit kunnen kijken
(hangende tuinen).
• Bouw niet te compact. Richt de
beschikbare ruimte zo in dat open
ruimten tussen gebouwen ontstaan
die met groen kunnen worden
Vermoeidheid
Spanning ingericht. Stress
Stress
Vermoeidheid
Spanning
• Vermijd objecten
en obstakels
die
doorzichten blokkeren of uitzicht
vervuilen (zoals parkeerplaatsen).

•

Zorg voor voldoende lage
borstwering zodat patiënten vanuit
bed naar beneden kunnen kijken.
Creëer indirect uitzicht op groen via
spiegels.

2. Groene gebruiksruimten.
Groene gebruiksruimten zoals binnentuinen,
groene dakterrassen, groene voorpleinen
en groene corridors naar parken in de
omgeving bevorderen de gezondheid en
geven een gebouw de uitstraling van een
‘healing environment’. Zorg er wel voor
dat deze ruimten toegankelijk, bereikbaar,
leesbaar, behaaglijk en bruikbaar zijn.
• Richt grotere openbare ruimten
zoals atria, daken en entrees (indien
mogelijk) in met groen.
• Verbeter de bereikbaarheid van
de parken en plantsoenen in de
omgeving door middel van groene
corridors.
• Kies voor een duidelijk herkenbare,
contrasterende inrichting van groene
gebruiksruimten om herkenbaarheid
en identiteit te bevorderen.
• Oriënteer de ‘open zijde’ van
binnentuinen zo veel mogelijk
naar de zonkant (zuid, zuidoost of
zuidwest).
• Maak in een vroeg stadium een lijst
Woede met potentiële
Angstgebruikersgroepen en
Woede
Angst
hun gewenste
activiteiten.
• Zorg voor faciliteiten (bijv. paden,
zitmogelijkheden, asbakken,
speeltoestellen, therapeutische
toestellen, etc.) die de gewenste
activiteiten van doelgroepen
ondersteunen.
• Creëer warme hoekjes die
uitnodigen om te zitten, door middel
van terugspringende geveldelen
in zuidoost, zuid en zuidwest
georiënteerde muren.
Angst

Angst
Angst

Angst

3. Durf meer met bloemen en planten.
Spanning
Bevorder de toepassing van snijbloemen
en
Spanning
planten maar beperk de risico’s ervan.
• Plaats bloemen en planten in niet
infectiegevoelige ruimten zoals
zithoeken, balies, restaurants,StressStress
kantoren en wachtkamers en
behandelkamers van poliklinieken.

Spanning
Spanning

Stress
Stress

Fig. 9.11: Zicht op groen
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Vermoeidheid
Vermoeidheid

Woede
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Levende bloemen en planten
verdienen voorkeur, maar
kunstbloemen en planten vormen
een goed alternatief in ruimten
waar dit om praktische redenen niet
mogelijk is.
Kies bij levende planten voor
hydrocultuur in plaats van potaarde
om het risico op schimmelvorming te
beperken.
Benut planten en plantenbakken
om de herkenbaarheid van entrees,
liften en andere belangrijke plekken
te vergroten.
Angst
Angst
Vermijd giftige
en allergene planten
en bloemen.

4. De kracht van beelden.
Het kijken naar afbeeldingen van groen
heeft aantoonbare rustgevende en
gezondheidsbevorderende effecten. Pas
daarom afbeeldingen van groen toe in
ruimtes waar uitzicht op groen niet mogelijk
is en/of levend groen te veel risico’s
oplevert.
• Breng afbeeldingen van natuurlijke
Angst
omgevingen in de vorm van bijv.Angst
posters, keramische tegels en
wandschilderingen aan op murenSpanning
Spanning
van infectiegevoelige afdelingen.
• Breng afbeeldingen van natuurlijke
omgevingen aan op plafonds van
gangen en wachtruimtes waar Stress
Stress
patiënten in bedden liggen te
wachten.
• Speel beweegbare beelden
van natuur (bijv. natuurfilms,
watervallen) af op videoschermen/
wanden van openbare ruimten en
ruimten waar patiënten verblijven.
• Afbeeldingen van natuur en
landschappen moeten levensecht
zijn, kunstzinnige interpretaties van
natuur dienen vermeden te worden.
• Vermijd afbeeldingen van onveilige
of opwindende natuur (bijv. een
surfer in de branding, kolossaal
tropisch regenwoud of een diepWoede
Woede
ravijn).
5. Groen leidt af van ziekte en dood.
Stress
Stress
Benut de fascinerende werking van groen,
water en dieren om mensen af te leiden van

zorgen over ziekte en dood.
• Bevorder waar mogelijk de
toepassing van decoratieve
elementen zoals bloeiende planten
en water voor vogels, vlinders en
vissen.
• Kies voor toepassingen van
vertrouwde, idyllische natuur, zoals
kabbelende beekjes, bloeiende
weiden, zonlicht gefilterd door
herfstbladeren, en zonsop- en
ondergangen.
• Creëer met groen ‘andere werelden’
in het ziekenhuis, maak hierbij ook
gebruik van temperatuur, geuren en
vogelgeluiden.
• Maak groei en bloei van planten
zichtbaar, bijv. door toepassing van
bloembollen (krokussen, narcissen)
en snelgroeiende planten (klimop).
6. Groen stimuleert bezinning (Fig. 9.12).
Benut de existentiële betekenis van groen
om mensen ziekte en dood beter te laten
accepteren.
• Creëer groene bezinningsplekken in
ruimten waar mensen er zelf voor
kunnen kiezen om ze te betreden.
• Benadruk de existentiële betekenis
van groene bezinningsplekken
door symbolen en rituelen, bijv. de
plaatsing van een herdenkingssteen
of plant ter gedachtenis aan een
overledene.
• Werk met planten en bloemen die
seizoenscycli doormaken.

Fig. 9.12: Stimuleer bezinning
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Pas geneeskrachtige planten en
kruiden toe en leg de werking ervan
uit (van den Berg, 2006).

sociale omgeving door betrokkenheid en
collegialiteit levert een helende omgeving
op.
• Menswaardige technologie.
• Architectuur en interieur leveren
bijdrage aan gezondheid en heling.
• Vrienden, familie en gemeenschap
spelen een positieve rol.

De bij deze thema’s genoemde
ontwerprichtlijnen zijn echter suggestief en
geen dwingende eisen.
9.2.5 Facetten van Planetree
Planetree (in 1978 opgericht) is zowel een
innovatief zorgmodel als een snelgroeiend
internationaal netwerk van zorginstellingen,
die de best mogelijke zorg voor patiënten
wensen te realiseren en tegelijkertijd een
inspirerende werkcultuur vormen voor
medewerkers.
Planetree helpt zorginstellingen met het
waarmaken van zorg waarbij patiënten
en familie centraal staan. Door de patiënt
actief te betrekken en te informeren zijn
deze mensen in staat om zelf keuzes te
maken. Planetree stimuleert veiligheid en
verbondenheid voor patiënt en professional,
waardoor gezonde relaties kunnen ontstaan.
Organisaties veranderen in een omgeving
waarin de mens voorop staat, patiënten
actieve deelnemers zijn en professionals en
vrijwilligers zorg kunnen geven zoals ze die
zelf ook zouden willen krijgen.  

3. Gezonde organisatie.
De hartelijkheid en interesse onder
medewerkers en leidinggevenden is
opvallend. Iedereen is zichtbaar en
gemakkelijk benaderbaar. Medewerkers
zijn duidelijk in wat ze wel en niet voor de
patiënt kunnen doen. Medewerkers spreken
elkaar en hun patiënten aan op gezond
gedrag. Waardering voor goed werk wordt
uitgesproken.
• Tevreden patiënten.
• Tevreden en gemotiveerde
medewerkers.
• Gezonde financiële resultaten.
• Goede marktpositie en relaties met
belanghebbenden (Thieriot, 1978).
De integrale aanpak van de geleverde
zorg, de omgeving waarin de zorg wordt
verleend èn de vitaliteit van de organisatie
versterken elkaar. Het draagvlak voor het
ontwerp wordt vergroot doordat gebruikers
worden betrokken bij het project.

De Planetree organisatie maakt gebruik
van een model bestaande uit twaalf
componenten, onderverdeeld in drie
facetten:
1. Betere zorg.
Planetree helpt zorginstellingen bij het
invoeren en onderhouden van zorg die van
belang is voor de patiënt en zijn omgeving.
Dit leidt tot een menselijke maat waarin de
patiënt en de medewerker zich veilig voelen
en waarin het prettig verblijven is.
• Menselijke interactie en liefdevolle
bejegening.
• Eigen keuze en verantwoordelijkheid
door informatie en educatie.
• Uitstekende behandeling en zorg.
• Gezond eten, drinken en bewegen.
• Aanvullende zorg en zingeving.
2. Helende omgeving.
Vriendelijkheid, een rustgevend gebouw en
inrichting, beplanting, water en kunst, een

Fig. 9.13: De drie facetten van Planetree
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9.3
Samenvatting en conclusie
Voorgenoemde richtlijnen zijn allen van
belang bij het ontwerpen van een helend
landschap. Een nadeel is echter dat de
overvloed aan richtlijnen het overzicht
verstoord. De richtlijnen lijken vaak op
elkaar, de mogelijkheden en voorbeelden
verschillen per wetenschapper of zijn
anders geformuleerd.
Daarom is er een samenvattende
tabel gemaakt van de adviezen van
voorgenoemde wetenschappers (Tabel
9.01). Deze tabel geeft duidelijk weer wat
de aanbevelingen zijn over de te gebruiken
landschapselementen, context van het
geheel, de activiteiten van de gebruikers,
de sfeer van de buitenruimten en overige
inrichtingselementen.

•

moet worden. Maar er wordt niet
duidelijk gemaakt in welke vorm
het water moet worden toegepast
om de gezondheid het meest te
bevorderen.
Er wordt ook gesteld dat gebruik kan
worden gemaakt van geuren, maar
er wordt niet uitgelegd welk type
geuren, en wat de effecten van deze
geuren zijn op de gezondheid.

Algemeen gezien maken de wetenschappers
niet duidelijk hoe en in welke vorm de
landschapselementen moeten worden
toegepast. De verhoudingen, afmetingen,
soorten, posities, etc. van het groen in de
ruimte worden niet vastgesteld. Hierdoor
bestaat er vooralsnog een kloof tussen het
wetenschappelijk bewijs en het ruimtelijk
ontwerp (Wagenaar, 2006). Deze kloof is
de beweegreden voor een uitgebreider
onderzoek.

Er lijkt voldoende informatie over het
ontwerpen van helende landschappen maar
als men de voorgenoemde richtlijnen gaat
gebruiken bij het ontwerpen van een helend
landschap stuit de ontwerper op problemen.
De kennis over gezondheidsbaten van groen
is niet goed toegespitst op de behoeften van
(landschaps-) architecten. De opgestelde
richtlijnen voor het ontwerpen van een
gezond landschap zijn onduidelijk of niet
compleet. Wetenschappers die de relatie
tussen groen en gezondheid bestuderen
besteden tot nu toe nauwelijks aandacht
aan de ruimtelijke dimensie. Bijvoorbeeld:
• Er wordt gezegd dat het
ontwerpelement water gebruikt

Andere inrichtingsrichtlijnen die niet moeten
worden vergeten zijn:
• Geef aandacht aan het prikkelen
van de zintuigen. Zo zou de tuin
bijvoorbeeld kunnen worden
ingericht met geurende planten,
met elementen die een beroep doen
op het gehoor of een deel waar het
aanraken van planten is toegestaan.
• Breng informatie in braille aan.
• Vermijdt planten waar men zich aan
kan bezeren.





























































Tabel 9.01: Overzicht richtlijnen voor mentale gezondheid
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The large scale of a hospital influences
the environment. Disturbances are
widely prevalent, there are unknown
noises, and there are to less places for
privacy. The environment is therefore
not appreciable, patients and also
visitors are missing the homelike
feeling. Medical surgeries, physical
constrains and revalidation processes
can cause mental problems. The most
common complaints of patients are:
an unfamiliar feeling, fear and tension,
exhaustion and no energy, insecurity,
sadness, anger, and loss of control.
A healing environment can reduce
the mental complaints. A welcoming
appearance of the environment will
moreover improve the mood of visitors
and staff. Mental support by family,
friends and staff is essential for a good
mental health of patients as well.

clearly formulated ‘how’ and ‘in which
form’ the landscape elements should
be applied. Aspects as proportions,
sizes, types and positions of the
green elements are not determined.
Consequently, there is still a gap
between the scientific proof and spatial
design (Wagenaar, 2006). This gap is
the motive for extended research.

The guidelines mentioned in paragraph
9.2 are important for designing a
healing landscape. A disadvantage is
nevertheless that the large amounts of
guidelines are disturbing the overview.
The guidelines often appear to be the
same or are formulated in a different
way by each researcher. Therefore, we
made a concluding table which contains
the corresponding advices of former
scientists (Table 9.01). This table gives
a clear overview about which elements
to use, the context, the activities of
the users, the atmosphere, and other
design elements.
There appears to be enough
information of how to design a healing
landscape. However, when these
mentioned guidelines are applied in
a design, the designer will run into
some problems. The knowledge of the
health benefits of green are not aimed
at the requirements of (landscape)
architects. The scientists that study
the relation between green and health
should consider the spatial dimension
more then they do now. We can
conclude that the scientists have not
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10. Verduidelijkende
ontwerpvoorwaarden
op detailniveau
verstrekken. Bijvoorbeeld een landschap als
ontspanningsplek, een landschap voor de
beleving van de seizoenen en een landschap
om in te werken. Om maximaal van een
groene ruimte te kunnen genieten moeten
elementen worden gebruikt die inspelen op
de zintuigen die het lichaam bijvoorbeeld
laten ontspannen. Voor alle zintuigen
kunnen in een landschap verscheidene
voorzieningen worden verzorgd voor
het handhaven en bevorderen van de
gezondheid. De zintuigen zien, horen en
ruiken spelen de belangrijkste rol bij het
beïnvloeden van de gezondheid.

De wetenschappelijke richtlijnen voor
mentale gezondheid moeten worden
verduidelijkt en uitgewerkt, omdat er
geen duidelijkheid bestaat over hoe te
ontwerpen voor de verschillende zintuigen,
welke vegetatie er gebruikt moet worden,
welke activiteiten er in het groen precies
moeten kunnen worden uitgevoerd, hoeveel
personen zich in een ruimte kunnen
bevinden, welke sfeer de verschillende
ruimten moeten hebben en als laatst, maar
desondanks erg belangrijk, in welke vorm
de te gebruiken elementen voor moeten
komen om de optimale gezondheid uit het
landschap te halen.
In dit hoofdstuk worden deze aspecten
verduidelijkt en in detail toegelicht,
waardoor het helder wordt hoe er met de
richtlijnen gewerkt dient te worden om de
gezondheid te bevorderen.

10.1.1 Zien
Men hoeft alleen de ogen
open te doen en ervaart
al een veelheid aan licht
en kleuren, welke een
diepgaand effect hebben op
het welbevinden. Als men
spreekt over zien, spelen
kleuren en vormen de belangrijkste rol in
het ervaren van de omgeving.

“Hoe er met de richtlijnen
gewerkt dient te worden
om de gezondheid te
bevorderen.”

Kleuren
Kleur ontstaat uit licht. Hoe meer licht
er is, hoe meer kleuren gezien kunnen
worden. Kleuren stellen ons in staat
dingen te herkennen: bloemen, vogels, het
plaatselijke voetbalelftal, etc. Kleur helpt
ons ook bij het vaststellen van de toestand
waarin dingen of mensen verkeren: een
vrucht die rijp is, verrotte groente, maar
ook giftige planten en/of vruchten. Aan
onze (gelaats)kleur kunnen ziekten worden
herkend, maar ook woede, vrees en
verwarring worden afgelezen.

10.1 Zintuigen
Zonder de zintuigen kan een ruimte
niet geobserveerd worden. Bij sommige
patiënten ontbreken er zintuigen, maar
zijn andere zintuigen hierdoor ook
sterker ontwikkeld. Natuur en emoties
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Landschappen zouden stimulerende
omgevingen moeten zijn, zowel fysiek als
mentaal. Ze zouden ontworpen moeten
worden om een rijke sensorische ervaring te
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Jarenlang onderzoek wijst uit dat kleur
invloed heeft op onze gedachten, ons
handelen, onze gezondheid en zelfs onze
relatie met anderen (Ryberg, 1991).
Terwijl sommige theorieën wetenschappelijk
niet kunnen worden bewezen, hebben
studies laten zien dat kleuren zeker
invloed hebben op onze gemoedstoestand.
Kleur kan ons opwekken of terneer slaan,
stimuleren of kalmeren, maakt dingen
warm of koud, afstotend of aantrekkelijk,
opwindend of rustgevend. Kleuren hebben
vaak meetbare effecten op mentaal en
fysiek gedrag van mensen. Kleuren worden
gebruikt bij de behandeling van onder
meer migraine, astma, eczeem, depressie,
slaapstoornis, koude, hoge en lage
bloeddruk, longproblemen, hartklachten,
artritis, reuma en vele mentale problemen.
Kleurenbehandelingen zijn erg bruikbaar
bij stressgerelateerde aandoeningen zoals
eczeem en lichte depressies (Ryberg,
1991).
Ieder orgaan in ons lichaam is verbonden
met een corresponderende kleur. Zelfs
blinden kunnen genezen worden met behulp
van kleuren; de behandeling hoeft dus niet
direct waargenomen te worden. Patiënten
kunnen behandeld worden met speciale
lampen, kristallen, gekleurd zijde, gekleurd
voedsel of vloeistoffen. Maar natuurlijke
elementen zoals gekleurde bloemen en
planten hebben uiteraard hun invloed op de
gezondheid.

heel belangrijk.
De kleur groen roept de rust op van het
vredige landschap. Groen wordt altijd
aangetroffen in samenhang met iets
positiefs, met bevestiging en redding. De
overheersende kleur op operatiekamers is
groen (Fig. 10.02). Groen heeft het steriele
wit opgevolgd, dat in het felle licht van
de operatielampen te sterke contrasten
veroorzaakte. Groen is echter niet alleen
rustgevend voor de patiënt, maar komt ook
tegemoet aan de behoeften van chirurgen
en verpleegsters, die van het sterk
reflecterende wit duizelingen, hoofdpijn en
oogklachten kregen (Ryberg, 1991). Met
het oog op de patiënt geldt nog een andere
regel, namelijk dat absoluut vermeden
moet worden voor behandelkamers van
dokters en tandartsen rood te gebruiken.
De associatie met bloed en gevaar is te zeer
voor de hand liggend en kan een nerveuze
patiënt hevig doen schrikken.

Ondeskundig toegepast kunnen kleuren
irriterend en deprimerend werken, maar
bij weloverwogen gebruik kunnen zij de
werksfeer veraangenamen, en direct
of indirect zelfs de kans op ongelukken
verkleinen. Blauw geschilderde muren in
ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld een
kalmerend effect op (angstige) patiënten,
maar dezelfde kleur toegepast in een café
geeft aanleiding tot klachten over kou.
(Ryberg, 1991).

Fig. 10.02: Groene operatiekamer

De moderne kleurentherapie
De kleurentherapie ontplooit haar
genezende werking het beste
bij neurotische (zenuwen) en
psychosomatische (lichamelijke pijn als
gevolg van een psychische aandoening)
kwalen. Zuiver psychische stoornissen als
onrust, angst, fobieën of slapeloosheid
verdwijnen vaak zeer snel, maar ook
psychosomatische ziekten als migraine,

Kleuren in ziekenhuizen
In talrijke medische studies en reeksen
proeven is de invloed van kleuren en licht
op het menselijk organisme onderzocht.
Volgens de uitkomsten daarvan zijn kleuren
voor het evenwicht van de lichaamsfuncties
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maagzweren, astma of spierkrampen
worden door kleuren positief beïnvloed. En
bij de behandeling van puur lichamelijke
aandoeningen wordt in toenemende mate
ingezien dat een groot deel van deze
ziekten eveneens van psychosomatische
aard is.

Rood dient vermeden te worden bij
gemoedstoestanden als haat, paniek of
prikkelbaarheid.
Rood voor de fysieke gezondheid: in de
klassieke kleurentherapie wordt gezegd
dat rood het bloed, de gal en de lever
stimuleert. Rood wordt dikwijls toegepast
bij lage bloeddruk, bloedarmoede,
spierslapte, onderkoeling, leverzwakte
en bijziendheid. Rood mag niet gebruikt
worden bij een aanleg voor hoge
bloeddruk, epilepsie, koorts, brandwonden,
overmatig transpireren, verrekte spieren of
verziendheid.
Groen
Groen is een therapiekleur die velen
goed doet, maar niet erg populair is.
Een in groene tinten ingericht interieur
herinnert aan natuur en werkt onmiddellijk
ontspannend en evenwichtsherstellend.
Groen voor de mentale gezondheid:
groen wordt gebruikt als er sprake is van
hebzucht, droomloosheid, ongevoeligheid,
haat tegen zichzelf of leed. Groen kan het
best vermeden worden bij mensen die
kwetsbaar, jaloers of dagdromers zijn.
Groen voor de fysieke gezondheid: al sinds
de oertijd wordt groen in de medische
kleurentherapie als een kleur beschouwd
die het ritme van hart en nieren in
evenwicht brengt. Daarom wordt groen
graag voorgeschreven aan patiënten
met hartritmestoornissen of met slecht
functionerende nieren. Maar ook bij
maagzweren, allergieën, vermoeide ogen en
bij symptomen van voortijdig verouderen is
groen de optimale kleur.

Kleuren in de leefomgeving als medicijn
De kleuren van de leefomgeving zijn heel
belangrijk om een sfeer van geborgenheid,
rust en vertrouwen te creëren. Het
zorgt voor lichamelijke en geestelijke
evenwichtigheid. Overweeg goed welke
kleuren te gebruiken en let goed op de
boodschappen van de kleuren. Selecteer
de kleuren doelbewust, om optimale
effecten te bereiken. Vermijd het gebruik
van te veel kleuren tegelijk, omdat dan een
tegenstrijdige indruk zou kunnen ontstaan.
Vooral in de verpleging of medische zorg
krijgen kleuren een heel speciale betekenis.
Gehandicapten, zieken en zwakken
hebben namelijk erg veel consideratie
nodig. De kleuren moeten hier vanuit een
therapeutisch aspect toegepast worden om
fysieke en mentale gezondheidseffecten te
bevorderen.
Het kleurenscala voor ongecompliceerde
therapie bevat vier kleurenparen. Als
therapiekleuren worden de paren rood
en groen, geel en blauw, oranje en
turkoois en geelgroen en violet gebruikt.
Ze fungeren zowel als contrasterende en
complementaire kleuren, want te veel
groen vraagt bijvoorbeeld vaak rood om het
evenwicht te herstellen.
Onderstaand wordt het geneeskrachtige
vermogen van de vier paren therapiekleuren
beschreven:

Geel
Geel kan beschreven worden
als de stimulans voor denk- en
herinneringsvermogen, spreek- en
besluitvaardigheid. Geel schijnt in de
westerse cultuur niet erg geliefd te zijn.
Toch is het juist in de winter een bijzonder
geneeskrachtige kleur. Op de juiste tijd en
in kleine dosis toegediend, maakt het ook
niet nerveus.
Geel voor de mentale gezondheid: geel
werkt voor het mentale niveau als een
katalysator en is bijzonder aan te bevelen
bij vergeetachtigheid, fantasieloosheid,
bijgeloof en traagheid. Geel is heilzaam bij

Rood
Algemeen gesproken is rood een
kleursignaal dat ons prikkelt tot meer
moed, kracht, warmte en lichamelijke
liefde.
Rood voor de mentale gezondheid:
als psychogeneesmiddel wordt rood
toegepast als iemand zich angstig,
zwak, minderwaardig, besluiteloos,
gedeprimeerd, schuw of geremd voelt.
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symptomen van stress, irritatie, nervositeit
of hoogmoed.
Geel voor de fysieke gezondheid:
traditioneel wordt geel in verband gebracht
met het zenuwstelsel. Het is bijzonder
nuttig bij vermoeidheid, overgewicht en
lees- en schrijfmoeilijkheden. Wanneer
men last heeft van migraine, waanideeën
of slaapstoornissen dient geel echter
vermeden te worden.
Blauw
Met blauw associëren wij ontspanning,
waardigheid en intuïtie. De hyperactieve
mens van nu zou bijvoorbeeld moeten
slapen op een blauw hoofdkussen.
Blauw voor de mentale gezondheid: blauw
wordt gebruikt voor de therapie van de ziel,
wanneer men gekweld wordt door woede,
onrust, stress, waanideeën of agressiviteit.
Overigens oefent donkerblauw op sommige
mensen een negatieve invloed uit. Wanneer
men aanleg heeft voor vermoeidheid en
traagheid kan blauw beter vermeden
worden.
Blauw voor de fysieke gezondheid: Blauw
wordt aanbevolen tegen astma, stotteren,
zweten, koorts, hoofdpijn, hoge bloeddruk,
slapeloosheid, eczeem, verziendheid,
krampen en bij aanleg voor epilepsie. Bij
lage bloeddruk, spierslapte, uitputting en
bijziendheid moeten deze kleuren zoveel
mogelijk worden vermeden.

wordt het graag als medicijn aanbevolen
voor iedereen die te kampen heeft met
spijsverteringsproblemen, gebrek aan
eetlust, eetstoornissen, een gevoelige
maag, een langzame peristaltiek of
maagkrampen. Voor mensen die te veel
eten en drinken, is oranje daarentegen
totaal ongeschikt.
Turkoois
Turkoois beklemtoont de deugden van
afstandelijkheid, properheid en nuchterheid.
Het is de koudste van alle kleuren, die
vroeger bij de Noord-Europese volken totaal
niet gebruikelijk was.
Turkoois voor de mentale gezondheid:
voor de psyche wordt graag gebruik
gemaakt van het verkoelende effect
van turkoois, om een overmaat van
hartstocht, lichtzinnigheid, nonchalance
en groepsafhankelijkheid tegen te gaan of
om roestoestanden te bestrijden. Turkoois
is ongeschikt voor mensen waarvan het
leven de stempel draagt van eenzaamheid,
preutsheid, arrogantie, verachting en kille
afstandelijkheid.
Turkoois voor de fysieke gezondheid:
turkoois is niet een van de zeven klassieke
therapiekleuren. Daarom is er ook geen
corresponderende kleur voor te vinden
in de traditionele kleurengeneeskunde.
Het kan echter gebruikt worden tegen
zonnesteek, bevangenheid door de hitte,
brandwonden en kleine infecties, omdat
de kleur een antiseptische werking heeft.
Als men echter gauw rilt van de kou of last
heeft van de bloedsomloop, is turkoois de
tegenovergestelde kleur die nodig is om dit
te verhelpen.

Oranje
Oranje getuigt van vertrouwen, gevoel,
feeststemming en vriendschap. Het
haardvuur is van oudsher het middelpunt
van het gezelschapleven geweest, waar
men tevens bescherming zocht tegen
gevaren. Daarom is oranje een zeer geliefde
tint met sterke symbolische betekenissen.
Oranje voor de mentale gezondheid: oranje
is een fantastisch geneesmiddel als men
zich eenzaam, onzeker of geremd voelt.
Maar net als alle andere kleuren heeft ook
oranje zijn grenzen. Vooral donkeroranje
dient vermeden te worden door degenen die
zich eigenzinnig, arrogant, materialistisch
of te veel van de samenleving afhankelijk
voelen.
Oranje voor de fysieke gezondheid:
oranje stimuleert in de eerste plaats
de maag- en darmfuncties. Daarom

Geelgroen
Het betrouwbaarste effect van geelgroen
is het opwekken van spontaniteit en
vrijheidsliefde. Waar ze in de natuur
voorkomt, bijvoorbeeld bij uitspruitende
jonge loten, verlokt ze mens en dier tot
lichtzinnigheid en overmoed.
Geelgroen voor de mentale gezondheid:
in de psychische kleurentherapie wordt de
frisse tint van geelgroen aanbevolen om
somberheid, schijnheiligheid, gepieker,
schuldgevoelens, zelfkwelling en star
vasthouden aan gebruiken te bestrijden.
Dat betekent ook dat geelgroen vermeden
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moet worden door mensen die kinderachtig,
onbetrouwbaar of onbeheerst zijn.
Geelgroen voor de fysieke gezondheid:
geelgroen behoort in de lichaamstherapie
net zomin als turkoois tot de traditionele
kleuren en daarom ontbreken ook hierbij
beproefde recepten. Geelgroen heeft
overigens vooral psychische effecten.
Violet
Hoofdzakelijk symboliseert violet inspiratie,
genialiteit en wilskracht. Deze kleur
wordt ook vaak voor religieuze en rituele
doeleinden toegepast.
Violet voor de mentale gezondheid:
violet is een zeer invloedrijke kleur, die
met respect toegepast moet worden. De
volgende toestanden worden door violet
verzacht: gevoelens van hopeloosheid
en middelmatigheid, ademnood,
het ontbreken van levensdoelen en
traagheid. Violet is de meest serieuze en
diepgaande kleur en dient bij overdreven
plichtsgevoel, zwaarmoedigheid, schuld- en
schaamtegevoelens, godsdienstwaanzin
of moraliserend fanatisme in elk geval
vermeden te worden. Bij latente waanzin,
paranoia of vlucht uit de werkelijkheid is
violet zelfs categorisch verboden.
Violet voor de fysieke gezondheid: in
de traditionele kleurentherapie is violet
de kleur waaraan gezegd wordt dat ze
de activiteit van de hersenen versterkt.
Daarom werd violet vooral toegepast bij
de behandeling van migraine en botpijnen.
Het bezit pijnstillende eigenschappen en
kan in veel gevallen plaatselijke verdoving
vervangen. Mensen met zonnebrand
moeten zich niet aan deze kleur blootstellen
(Ryberg, 1991).

het is de kleur die het eerst door onze
zintuigen wordt geregistreerd. De
kleurenrijkdom van bloemen en bladeren
vormt het belangrijkste onderdeel van het
kleurenpalet van de natuur (Ryberg, 1991).
De seizoenen hebben ieder hun eigen
specifieke kleurenpalet. De lente wordt
ingeluid met allerlei soorten geel. In de
zomer komen alle kleuren aan bod, met
het accent op rood en geel, de meest
voorkomende bloemkleuren. De herfst
geeft een laatste opleving van de kleuren:
roodbruin, oranje en geel van het vallende
blad. Felgekleurde bessen en groenblijvende
bomen en heesters geven de winter daarna
nog wat kleur.

Fig. 10.03: Kleurenpracht van een pauw

Daarnaast hebben dieren zoals vogels
(Fig. 10.03) en vlinders ook de mooiste
kleuren. Vlinders zijn in de zomermaanden
een lust voor het oog. Voorwaarden waar
het landschap aan moet voldoen om
vlinders aan te trekken zijn: afwisseling,
vliegruimte, warmte, luwte, vocht en
voedsel. Bloemrijke wegbermen, heggen
en houtwallen met kruidenrijke randen
vormen voor de vlinders belangrijke
verbindingslijnen, ‘pleisterplaatsen’ in het
landschap.
Een vlinder heeft verschillende planten
nodig. Eitjes worden afgezet op planten
waar de rupsen van kunnen eten
(waardplant) en daarnaast heeft de vlinder
planten nodig met bloemen (nectarplanten).
Goede waardplanten zijn: brandnetels,
akkerdistel en stekelige braam (De
Vlinderstichting, 1990). Maar ook klimop,

In dit bonte gezelschap missen kleuren als
beige, bruin, grijs, zwart, wit, roze, paars
of olijfgroen. Deze kleuren zijn op allerlei
manieren gebroken en behoren daardoor
niet tot de oorspronkelijke kleuren van het
spectrum, maar hebben vanzelfsprekend
wel invloed op de gezondheid.
Het landschap zien
Het eerste wat in een landschap opvalt,
zijn de kleuren. Bloemen kunnen de
prachtigste vormen hebben en de
heerlijkste geuren verspreiden, maar
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hulst, kornoelje, heide, kardinaalsmuts,
vuilboom, wegedoorn en diverse
grassoorten.
De Top-5 van vlinderplanten die in
verschillende seizoenen bloeien en nectar
leveren zijn:
1. Buddleja davidii (Vlinderstruik)
2. Verbena bonatiensis (IJzerhard)
3. Knautia arvensis (Beemdkroon)
4. Hesperis matronalis (Damastbloem)
5. Sedum spectabile (Hemelsleutel)

geluiden die de mens kunnen helpen om te
ontspannen en oproepen tot overpeinzing.
Maar, dan moeten er wel landschappen
aanwezig zijn die als toevluchtsoord
kunnen dienen om te ontsnappen aan
geluidshinder en verstoringen van alle dag.
Door stress en geluidsoverlast worden de
waardevolle geluiden van de natuur dikwijls
overschaduwd. Men wordt zich vooral
bewust van geluiden als ze ongewenst
zijn, zoals de radio van de buren of een
opdringerige grasmaaier. Nochtans kunnen
landschapsarchitecten de aangenamere
aspecten van geluid in het landschap
versterken door een positieve sfeer te
genereren.

Men beweert wel eens dat alles wat de
natuur voortbrengt volmaakt is en dat
daarom alles wat aan planten en bloemen
wordt samengebracht op zichzelf al mooi
is. Toch geldt ook hier dat ware schoonheid
soms ook creativiteit vereist van een
hogere orde, de betrokkenheid van een
mens. De landschapsarchitect moet
bijvoorbeeld keuzes maken over welke
planten en bloemen er worden gebruikt.
Maar ook bestratingsmaterialen, meubilair,
speelvoorzieningen, bruggen, etc. dragen
bij aan het landschap. Met elke bestemming
gaan bepaalde verwachtingen en behoeften
gepaard. Daarom is het belangrijk om alles
goed af te stemmen op het gebruiksdoel.

Geluiden van de kletterende regen op het
raam, en andere watergeluiden kunnen
zeer kalmerend en rustgevend zijn en
geven een gevoel van intimiteit. Regenval
is misschien oncontroleerbaar, maar
het geluid kan nagebootst worden door
bijvoorbeeld het toepassen van energiek
stromend water. Waterelementen kunnen
tevens in allerlei vormen worden gebruikt
en diverse geluiden produceren, zoals het
zacht klaterende geluid van een fontein, het
gutsen van een waterstroom of het borrelen
van een kleine bron. Zelfs een kalme vijver
heeft de capaciteit om geluid te produceren
als bijvoorbeeld vissen naar de oppervlakte
komen of een kikker in het water springt.

Als er in een landschap verschillende
patiëntengroepen moeten worden verzorgd
is het van belang in een verscheidenheid
in ruimten te voorzien, zodat elke patiënt
maximaal het voordeel van groen kan
genieten. Met de plaatsing van bomen en
heesters kunnen ruimten worden gevormd;
door plantafstanden, beplantingshoogten
en bloemkleuren te variëren, krijgt elke
ruimte zijn eigen karakteristieke uitstraling
en invloed op de mens. Zo kunnen er
open en gesloten ruimten ontstaan. In
een open weide zijn er vergezichten en in
een gesloten bos zal het zicht ontdekkend
zijn. Beplanting opgesteld in een lijn kan
begeleidend zijn, maar ook
afleiding geven.

Het krakende geluid van grind en andere
halfverhardingen en het bewegen van de
wind door bomen en struiken produceert
evenzeer een rustgevend geluid. Sommige
plantensoorten zijn zeer efficiënt om een
rustgevend geluid te produceren, vooral de
zacht ritselende bamboes (bijv. Fargesia
nitida) en ruisende grassen (bijv. Briza
media). Andere plantensoorten die ook
erg nuttig zijn in het verstrekken van
achtergrondgeluiden zijn bijvoorbeeld:
• Populus tremula (Ratelpopulier)
• Salix spp. (Wilg)
• Eucalyptus spp. (Eucalyptus)
• Fraxinus ornus (Pluimes)
• Cortaderia selloana (Pampasgras)
• Miscanthus spp. (Riet)
• Molinia caerulea (Pijpestrootje)
• Lunaria annua (Tuinjudaspenning)

10.1.2 Horen
Horen is ontspannen:
prachtig pianospel, vogels
die vrolijk fluiten, ruisende
bladeren en zacht stromend
water. Stuk voor stuk zijn dit
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uitwerking op de stemming. Het ene kruid
geeft een gevoel van ontspanning, zoals
lavendel, het andere werkt juist activerend,
zoals rozemarijn. Sommige oliën werken
ook licht ontsmettend zoals eucalyptus.

Naast watergeluiden en ritselend blad
kunnen dierengeluiden, zoals het gezoem
van bijen bijna hypnotiserend werken. Het
moet daarvoor wel vrij stil zijn, wil men het
kunnen horen. Vogelgeluiden zijn ook erg
favoriet; mensen worden vrolijk en krijgen
een gevoel van kalmte (Rawlings, 1998).
Ontwerp daarom het landschap zo dat er
veel insecten worden aangetrokken, dit
zorgt ervoor dat er nog meer vogels naar
het gebied komen om eten te zoeken.

In deze gejaagde tijd zijn natuurlijke
omgevingen dé plaatsen waar vele mensen
weer tot rust kunnen komen. Daar kan
men bijvoorbeeld op ontdekkingstocht
gaan naar de lekkerste geuren. Aangename
aromatische bloemen zijn die van de
volgende planten:
• Lavandula angustifolia (Lavendel) =
frisse rustgevende lavendelgeur
• Pimpinella anisum (Wilde pimpernel)
= anijs
• Buddleja davidii (Vlinderstruik) =
vanilleachtige geur
• Decumaria sinensis (Decumaria)=
honinggeur
• Nothofagus (Schijnbeuk) =
kaneelgeur
• Cosmos atrosanguineus
(Chocoladebloem) = zuivere
chocolade geur
• Rosa ‘Honoré de Balzac’ (Roos) =
fruitige zoete geur
• Ribes odoratum (Bes) = zoete
kruidnagelgeur

Zowel het geluid als ook de aanwezigheid
van fauna heeft een gunstig effect op de
gezondheid van de mens (Frumkin, 2001).
Het contact met dieren verlost de mens van
zijn steriele, stressvolle leven en brengt
hem terug in contact met de bredere
omgeving. Het is daarom sterk aanbevolen
ervoor te zorgen dat fauna aanwezig is
in een ziekenhuistuin. Door uitgebloeide
bloemen niet af te knippen kunnen zaden
een belangrijke bron van voedsel zijn in
de winter. Door gras minder intensief te
maaien of door houtstapels aan te leggen
kunnen vogels, padden, kleine zoogdieren
en insecten beschutting vinden (Rawlings,
1998).
10.1.3 Ruiken
Een geurende plant lokt
niet alleen insecten, maar
is ook zeer aangenaam
voor mensen. Ruiken is
herinneren. Het waarnemen
van geuren heeft invloed op
emoties en gevoelens. Wie een roos ruikt
doet meer dan ruiken alleen en associeert
dit automatisch met alle eerder opgedane
ervaringen met rozen. Afhankelijk van
de ontvangen reuksignalen reageren de
hersenen blij, ontspannen, alert of met een
gevoel van nostalgie.

Bloemen kunnen ook geuren dragen van
vruchten, zoals het geval is bij:
• Petteria ramentacea (Petteria) =
meloenengeur
• Prunus ‘Wadai’ (Kers) =
perzikengeur

Mensen appreciëren de geur van verse
bloemen, kruiden en planten. Het is ook
gebleken dat de geuren van sommige
kruiden en planten lichaam en geest positief
beïnvloeden via aromatherapie (Lestrieux,
1990). Aromatherapie maakt gebruik van
de kracht van geuren, afkomstig van de
vluchtige etherische oliën van planten. Deze
geuren prikkelen de neus en hebben zo een

Fig. 10.06: Buddleja davidii (Vlinderstruik)
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Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)
= appelgeur
• Magnolia hypoleuca (Beverboom/
Tulpenboom) = ananasgeur
• Magnolia liliiflora ‘Nigra’
(Beverboom/Tulpenboom) =
sinaasappelgeur
De meest veelzijdig geurende Magnolia is
de Magnolia salicicifolia, die op het kale
hout bloeit met grote witte fruitig geurende
bloemen. Het smalle wilgachtige blad ruikt
bij wrijven naar anijs en de bast geeft een
citroenaroma, dat vrij komt bij kneuzen of
knippen (Lestrieux, 1990).

versnipperen. Voorbeelden van planten met
een geurende bast zijn:
• Calycanthus floridus (Specerijstruik/
Meloenboompje) = kaneel
• Glycyrrhiza glabra (Zoethoutwortel)
= zoethout
Zoethout kan als vloeistof gemengd met
heet water, om kwalen te genezen zoals:
hoesten, griep, nierstenen, maag- en
twaalfvingerige darmzweren.
Men kan ook gebruik maken van planten
waarvan de vruchten heerlijk geuren. Zoals
de geurende vruchten van de volgende
planten:
• Chaenomeles cathayensis
(Kweepeer) = kweepeergeur
• Oemleria cerasiformis (Ook
wel Osmaronia genoemd) =
amandelgeur
• Leycesteria formosa (Karamelbes) =
karamelgeur

Een plant geeft niet alleen geuren af door
de bloem, maar er komt ook aroma vrij
door het beroeren van aromatisch blad, wat
een tastgeur wordt genoemd (Lestrieux,
1990). Planten met deze eigenschap
kunnen het best langs paden gezet worden,
zodat het aroma in het voorbijgaan
vrijgemaakt kan worden. Planten waarbij dit
het geval is zijn:
• Salvia rutilans (Ananassalie) =
ananasgeur
• Artemisia abrotanum (Citroenkruid)
= verkwikkende citroengeur
• Citrus limon (Citroenboom) =
verkwikkende citroengeur
• Pelargonium (Geranium) =
roosachtige geur
• Hypericum uralum (Hertshooi) =
sinaasappelgeur
• Cercidiphyllum japonicum
(Katsoeraboom) = karamel en
koekjes geur
• Mentha gentilis (Gembermunt) =
gembergeur
• Pelargonium ‘Chocolate
Tomentosum’ (Geurgeranium) =
chocoladegeur
Gedroogde geurende bloemen en bladeren
kunnen ook binnen als potpourri gebruikt
worden op bijvoorbeeld geurschalen, die
in de wachtruimten of ziekenzalen van
ziekenhuizen geplaatst kunnen worden.

Verder zijn er kleine geurende plantjes
die als bodembedekking kunnen worden
gebruikt en waar overheen gelopen kan
worden. Voorbeelden zijn:
• Anthemis nobilis ‘Treneague’
(Kamille) = loopkamille
• Mentha requienii (Corsicaanse munt)
= muntgeur
• Thymus pulegioides (Grote tijm) =
sterke tijmgeur
10.1.4 Voelen
Naast zien, horen en ruiken
zijn voelen en proeven ook
belangrijke zintuigen. Deze
zintuigen kunnen nochtans
overal in het landschap een
plaats krijgen.
Voelen is ontdekken en verbetert
daarnaast de tastzin. Alle mensen en
patiënten hebben baat bij het voelen van
planten, vruchten, inrichtingsmaterialen
en oppervlakken van andere materialen.
Daarbij kan naast het voelen met de
handen ook gevoeld worden met de voeten
en het gezicht. Met alleen al hun textuur
leveren planten een grote variëteit aan
sensorische ervaringen, maar tot op heden
is deze manier van ervaren vrijwel onbenut.

Niet alleen bloemengeur of de tastgeur van
blad is opwindend, ook geurende bastjes,
takjes en wortels kunnen een heerlijke
geur verspreiden, bijvoorbeeld bij snoeien
en plukken of om in geurkommen te
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Sommige boomschorsen hebben een
prachtige textuur die de mens dichterbij
trekt en tot aanraken uitnodigt. De stam en
takken van een zomereik (Quercus robur),
peer (Pyrus communis) en tamme kastanje
(Castanea sativa) zijn diep gegroefd en
verlangen nadere bestudering. Slange
esdoorns (Acer capillipes, A. grosseri en A.
rufinerve) hebben een fascinerende bast,
wat een apart patroon van strepen inhoudt
dat door de mens graag beroerd wordt.
Vele bomen werpen hun schors af (Acer
griseum, Eucalyptus spp., Betula papyrifera
en Platanus x hispanica), mensen kunnen
zich er niet van weerhouden de schors af
te pulken. Sommige bomen hebben een
verbazingwekkend voorkomen, zoals de
Sequoiadendron giganteum, waarvan de
bast zo zacht en sponzig is dat die kan
worden ingedrukt. Tenslotte zijn er ook
bomen met een ongebruikelijke gladde en
glanzende bast, zoals de Prunus serrulata.
Plant deze speciale bomen langs paden,
zodat ze aangeraakt kunnen worden
wanneer men er langs wandelt.

(Digitalis purpurea) dat door kinderen op
de vingers wordt geplaatst als een soort
hoedjes.
Wanneer bloemen zijn uitgebloeid zorgen
vele zaden voor de sensorische stimulatie.
De zaden worden vaak gezien als een
bedreiging: de zaaddozen van bijvoorbeeld
de reuzenbalsemien (Impatiens
glandulifera) springen open wanneer ze
worden aangeraakt, waardoor de zaden ver
weggeschoten worden. Populair bij kinderen
is de judaspenning (Lunaria annua), met
zijn papierachtige, doorzichtige en brosse
capsules. Sommige zaden bedekken
zichzelf zelfs met zijden haartjes en voelen
daardoor opmerkelijk zacht en pluizig aan,
zoals Pulsatilla vulgaris en vele variëteiten
van bosrank (Clematis) (Rawlings, 1998).
Naast het gebruiken van vele verschillende
plantentexturen is het ook mogelijk
een landschap in te richten met tasten voelelementen. Dit is amusant voor
kinderen om te spelen maar ook voor
autistische kinderen, omdat ze hierdoor
meer worden gestimuleerd. Kinderen raken
gefascineerd door de kleinste en simpelste
dingen. Voorbeeldelementen zijn:
• Een wand met gekleurd glas, de zon
laat de kleuren op de vloer of muur
verschijnen.
• Wanden bekleed met kunstgras,
plastic, etc.
• Spiegelwanden/ lachspiegels.
• Speelse en gekleurde
bestratingpatronen/ keien.
• Waterelementen.
• Beweeglijke elementen zoals een
kralenraam.

Veel mensen zijn bekend met de zacht
behaarde ‘lamsoren’ van Stachys byzantine
of de mannelijke katjes van wilg (Salix
spp.). Dezelfde textuur kan ervaren worden
bij de bladeren van Verbascum olympicum,
Hydrangea aspera subsp. Sargentiana,
Ballota pseudodictamnus, Buddleja crispa,
Lavandula lanata, Salvia argentea en
Pelargonium tomentosum. Blad kan glad
en vet zijn, uitnodigend om aan te raken
bij passeren, zoals Canna, Hosta cvs. en
Magnolia grandiflora. Gevederde bladeren
zijn de moeite waard vanwege hun fijne
textuur zoals venkel, vele varens, alsem
etc. Siergrassen zoals Pennisetum orientale,
Festuca glauca en Stipa gigantea hebben
zachte pluimen. Enkel gebladerte is kleverig
door hars of wasachtig zoals Cistus spp.,
Lavandula spp., Crambe cordifolia, andere
soorten zoals Rodgersia spp., Veratum spp.
zijn weer gewatteerd.

10.1.5 Proeven
Proeven is ruiken. De smaak
van eten wordt voor tachtig
procent bepaald door de
geur en voor slechts twintig
procent door de tong.
Geurende planten kunnen
ook gegeten worden, zoals zoethoutwortel
(Glycyrrhiza glabra). Er bestaat een boom
met suikerzoete takjes, de suikerberk
(Betula lenta) die proeft naar zoet aroma.
Daarnaast zijn er de jonge blaadjes van de
Chinese cedrela (Cedrela sinensis) om te

Er zijn bloemen die tot spelen uitnodigen.
Zoals de sneeuwbes (Symphoricarpos
albus) ook wel de klapbes genoemd,
doordat de besjes klappen wanneer ze
worden geplet, en vingerhoedskruid
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ruiken en proeven.
Bekende eetbare gewassen zijn kruiden.
‘Kruiden’ is van oudsher de verzamelnaam
voor planten die een geneeskrachtige
werking hebben, voor aromatische
planten en voor kruiden die gerechten
op smaak brengen. Kruiden worden vaak
voorgeschreven om de balans te herstellen.
In de zestiende en zeventiende eeuw
was er het wijdverspreide geloof dat alle
planten op aarde waren gezet voor hun
helende voordelen en dat simpelweg die
bepaalde plant bij een bepaalde ziekte
hoorde. Kruidkundigen gebruiken allerlei
plantaardige materialen zowel wortels,
bloemen, bladeren en schors.

•

•

Lavendel (Lavendula angustifolia), is al
eeuwen bekend om zijn rustgevende
en antiseptische werking en wordt nog
steeds toegepast. Tegenwoordig duiken de
lavendelbloemen ook steeds vaker op in
recepten van koks.
Hop (Humulus lupulus) en Sint-Janskruid
(Hypericum perforatum) zijn bekende
voorbeelden van geneeskrachtige planten
die in de homeopathie gebruikt worden.
Van hop worden tabletten gemaakt die de
nachtrust verbeteren, Sint-janskruid wordt
gebruikt voor geestelijke opfrissing.
De meest populaire kruiden met
geneeskrachtige werkingen zijn:
• Anthriscus cerefolium (Kervel):
stimuleert de spijsvertering,
verlicht catarre (ontsteking
van de slijmvliezen), verbetert
de bloesomloop en helpt bij
leverklachten.
• Borage officinalis
(Komkommerkruid): werkt relaxend,
verlicht verdriet, verzacht een
branderige keel, problemen met
de spijsvertering en urinewegen,
verlicht koorts en stimuleert de
bijnier.
• Foeniculum vulgare (Venkel): de
zachte kalmerende eigenschappen
kunnen maagkrampen verminderen,
spijsverteringsstoornissen
en constipatie verlichten, en
helpen bij het controleren van

gewichtstoename. Wordt ook
gebruikt om oogkwalen, hoest en
verkoudheid te behandelen.
Melisse officinalis (Citroenmelisse):
eens beter bekend als de ‘allesgenezer’. Citroenbalsem voert het
immuunsysteem op en kalmeert
de zenuwen. Het verlicht spanning,
bezorgdheid, depressie, hoofdpijnen
en migraine, bedaard koude, en
slapeloosheid, menstruatiepijn,
spijsverteringsproblemen,
misselijkheid en hoge bloeddruk.
Rosmarinus officinalis (Rozemarijn):
antiseptisch, verbetert de
spijsvertering, versterkend tonic;
versterkt het zenuwstelsel en
bloedsomloop, goed tegen een hoge
bloeddruk. Verlicht pijnscheuten
en buikkramp, hoofdpijnen,
neusverstopping. Goed voor huid en
haar.

Fig. 10.09: Rosmarinus officinalis (Rozemarijn)

•
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Salvia officinalis (Salie):
antiseptisch, verlicht keelpijn,
catarre (ontsteking van de
slijmvliezen), bronchitis, astma,
tuberculose. Anti-oxyderende
eigenschappen, vertraagt het
verouderingsproces. Verbetert de
immuunfunctie. Verzacht artritis
en jicht. Goed voor de lever.
Verlicht koliek en winderigheid en
bevordert de eetlust. Tonic voor het
vrouwelijke voortplantingsorgaan
waaronder de symptomen van de
menopauze (bevat oestrogeen).
Zenuwtonic tegen spanning.
(Rawlings, 1998).

vormen, maten en kleuren. Iedere plant,
bomen, heesters, vaste planten, grassen,
etc. heeft zijn eigen karakteristieke vorm.
Bij bomen is het vooral de kroonvorm die
een grote invloed heeft op het uiterlijke
beeld van het landschap. Zo zijn er bomen
in de volgende vormen (Fig. 10.10):
a. bolvormig: Robinia ‘Umbraclifera’
(Bolacacia);
b. breed opgaand: Quercus rubra
(Amerikaanse eik);
c. eivormig: Sorbus torminalis
(Elsbes);
d. breed spreidend: Quercus robur
(Zomereik);
e. kegelvormig: Liquidambar styraciflua
(Amberboom);
f. zuilvormig: Populus nigra ‘Italica’
(Italiaanse populier);
g. treurvorm: Salix vitellina var.
Pendula (Treurwilg);
h. leivorm (kunstmatige vorm): Tilia
‘Pallida’ (Leilinde);
i. dakvorm (kunstmatige vorm):
Platanus acerifolia (Dakplataan).

Naast wortels, takjes en blaadjes kunnen
vruchten natuurlijk ook gegeten worden.
Geteelde vruchten zijn bijvoorbeeld aardbei
(Fragaria vesca), framboos (Rubus idaeus),
braam (Rubus fruticosus), bes (Ribes),
appel (Malus), peer (Pyrus), etc. Deze
vruchten kunnen allen gebruikt worden
in de ziekenhuistuin. Bekend is dat deze
vruchten gezond zijn, maar ze hebben nog
meer voordelen voor het lichaam.
Voorbeeld: aardbei verkoelt, kalmeert bij
koorts en is bloedreinigend. Ook verdrijft
het verstoppingen in het onderlijf, drijft
stenen af, geneest bloedarmoede, reuma
en jicht. De pitjes van de aardbeien
zijn radioactief, ze trekken vergiften uit
kwaadaardige gezwellen. De aardbei sterkt
lever en milt en geneest aambeien, drijft
water af en sterkt de darm. Bovendien is
hij bruikbaar bij astma, catarre en hoest
(Uyldert,2004).
10.2 Vegetatie
Wat een helend landschap anders maakt
dan gewone landschappen is de aandacht
voor o.a. het plantensortiment, planten
die passen bij een emotie, sfeer of gevoel.
Planten hebben altijd een grote invloed op
de samenleving. Mensen voelen zich goed
in de nabijheid van planten, ze worden
rustiger en raken ontspannen (Frumkin,
2001).
Het valt niet te ontkennen dat planten
een belangrijke rol spelen bij veel
gebeurtenissen in ons leven: hoeveel
bloemen worden niet gegeven bij speciale
gelegenheden. Bij gebeurtenissen zoals
ziekte of dood hebben bloemen de
symbolische waarde van de continuïteit van
het leven. In een ziekenhuis zijn daarom
bloemen en planten op hun plaats.

Bomen met speciale bladvormen en
bladranden kunnen erg aantrekkelijk zijn
om van dichtbij te bekijken. Zo bestaan er
bladeren met de volgende bladranden:
• gaaf;
• gezaagd;
• dubbelgezaagd;
• getand;
• gekarteld;
• gegolfd;
• gelobd;
• gespleten;
• gedeeld.
Of met de volgende samengestelde
bladeren:
• even geveerd (met rank);
• oneven geveerd;
• afgebroken geveerd;

10.2.1 Beplantingsvorm
Bomen en struiken zijn er in allerlei

a.

b.

c.

d.

e.

Fig. 10.10: Boomvormen

71

f.

g.

h.

i.

•
•

dubbelgeveerd;
handvormig (7-tallig) (Cleene,
2000).
Een boom met bijzonder blad is Pauwlonia
tomentosa, die grote hartvormige bladeren
heeft. Middelgroot, maar mooi blad hebben
veel esdoorns (Acer), lindes (Tilia), platanen
(Platanus), populieren (Populus balsamifera
‘Aurora’), tulpenbomen (Liriodendron
tulipifera), Liquidambar-soorten en
moerbeien: Morus nigra en Morus alba.

aarvormig en onopvallend zijn, of groot en
pluimvormig waardoor ze vooral opvallen.
De volgende vormen van het bloemgestel
(Fig. 10.11) komen voor:
a. aar;
b. katje;
c. tros;
d. kolf;
e. hoofdje;
f. korfje;
g. scherm;
h. schermvormige tros;
i. pluim;
j. tuil;
k. gevorkt bijscherm;
l. samengesteld scherm (Cleene,
2000).

Bij heesters is het vooral het volume dat
opvalt. De vorm wordt vooral bepaald door
de stand van de takken. Daarnaast spelen
dichtheid en stijfheid van de takken een
belangrijke rol. Ook gedurende de groei
veranderen heesters van vorm. In de
jeugdfase is vaak een steilere groei te zien.
Komt de plant in de volwassen fase dan
gaan de takken meer buigen en ontstaat
er een bredere plant. Bij het opstellen van
een beplantingsplan moet gebruik worden
gemaakt van deze eigenschappen. De
volgende vormen van heesters komen voor:
• breed spreidend;
• breed opgaand;
• bodembedekkend;
• bolvormig;
• op stam (van Biemen en van Tiel,
1997).
10.2.2 Bloemgrootte en bloemvorm
Bloemen komen voor in allerlei maten en
vormen. Grote bloemen vallen over het
algemeen eerder op dan kleine bloemen. Bij
kruidachtige planten zijn het vooral de bladen bloemvormen die opvallen. Bij vaste
planten wordt de vorm vooral bepaald door
de groeiwijze van de bladeren en scheuten
die elk jaar vanuit de grond naar boven
komen. De groeivorm van vaste planten
is verschillend. De meest voorkomende
vormen zijn: rozet, polvormer, zodenvormer
en planten met vele opgaande scheuten
vanuit de grond.

Fig. 10.11: Bloemgestellen

De bloemvormen op de verschillende
bloemgestellen zijn per plant ook variërend,
ze komen in allerhande vormen voor, zoals:
a. kruisvormig (cruciform);
b. stervormig (stellata);
c. schotelvormig;
d. kelkvormig;
e. klokvormig (campanulate);
f. buis;
g. trechtervormig;
h. plateau;
i. trompetvormig;
j. rozet;
k. pompon;
l. erwtachtig;
m. bekervormig;
n. pantoffelvormig.

Bloemen komen voor in iedere soort
plant, bomen, heesters, vaste planten,
bodembedekkers, etc. De bloemen zijn per
plant anders opgesteld op de stengel, dit
kan verschillende ervaringen van bloemen
opleveren. Zo kunnen de bloemen klein
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a.
b.
c.
Fig. 10.12: Bloemvormen

d.

e.

f.

g.

h.

Het is belangrijk dat er rekening wordt
gehouden met de bloeitijden van de
planten. In ieder seizoen moet er iets te
beleven zijn: accentueer deze jaarlijkse
cyclus. Gebruik bloembollen die vroeg in het
jaar bloeien, zomerbloeiers en bomen met
een mooie herfstkleur.

i.

•
•
•

j.

k.

l.

m.

n.

klokje)
Citrus limonium (Citroen)
Iris pseudacorus (Gele lis)
Narcissus pseudonarcissus major
(Trompetnarcis)

Blauw
• Ceanothus ‘Burkwoodii’
(Amerikaanse sering)
• Hydrangea macrophylla (Blauwe
hortensia)
• Anemone apennina (Blauwe
anemoon)
• Nepeta faassenii (Kattenkruid)
• Iris aucheri (Lis)
Oranje
• Rhododendron ‘Spek’s Orange’
(Azalea)
• Viburnum sargentii (Gelderse roos)
• Potentilla ‘Sunset’ (Ganzerik)
• Kniphofia ‘Alcazar’ (Vuurpijl)
• Campsis radicans (Trompetbloem)
Turkoois
• Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’
(Russische lavendel)
• Lupinus angustifolius (Lupine)
• Myosotis suaveolens (Vergeet-mijnietje)
• Allium caeruleum (Sierui)
• Ageratum houstonianum ‘Bavaria’
(Mexicaantje)
Geelgroen
• Juglans regia (Walnoot)
• Corylopsis spicata (Schijnhazelaar)
• Paeonia lutea var. Lutea (Pioenroos)
• Alchemilla mollis (vrouwenmantel)
• Pachysandra terminalis
(Pachysandra)
Violet
• Fagus sylvatica ‘Purpurea’ (Rode
beuk)
• Buddleja davidii ‘Black Knight’
(Vlinderstruik)
• Verbena bonariensis (IJzerhard)
• Lavandula angustifolia (Echte
lavendel)
• Vinca minor (Kleine maagdenpalm)

10.2.3 Bloemkleur
Kleuren komen in een vegetatie overvloedig
voor. Hierbij wordt gedacht aan de vele
tinten groen van bomen en heesters,
maar juist ook aan groepen vaste
planten met planten van verschillende
blad- en bloemkleuren. Bloemen komen
in enorm veel kleuren voor. Daarnaast
zijn er ook verschillende planten met
meerdere kleurschakeringen per bloem. De
bloemen kunnen eenkleurig, tweekleurig,
donkergerand of gestreept zijn. Bij elke
plant kan de ervaring dus sterk verschillen.
Hierna worden de acht therapiekleuren
nogmaals aangehaald, maar nu in
beplantingsvoorstellen. Gebleken is dat niet
alleen bloemkleuren erg bepalend kunnen
zijn, maar ook herfstkleuren of takkleuren.
Daarom wordt in de beplantingsvoorstellen
afgeweken van enkel planten met een
kenmerkende bloemkleur.
Rood
• Rhus glabra (Fluweelboom)
• Cornus alba (Witte kornoelje)
• Rosa ‘Rosy Carpet’ (Roos)
• Astilbe ‘Fanal’ (Spierkruid)
• Papaver dubium (Klaproos)
Groen
• Prunus laurocerasus (Laurierkers)
• Viburnum davidii (Sneeuwbal)
• Helleborus niger (Kersroos)
• Hedera helix (Klimop)
• Acorus calamus (Kalmoes)
Geel
• Gleditsia triacanthos (Valse
christusdoorn)
• Forsythia intermedia (Chinees
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10.3 Activiteit
Het is de bedoeling dat voor het bevorderen
van de genezing en ontspanning van
patiënten, bezoekers en personeelsleden
het uiterlijk van het omringende landschap
worden gestimuleerd en dat hun zintuigen
worden geprikkeld waardoor de mensen
sneller activiteiten in de buitenlucht gaan
ondernemen.

Fig. 10.13: Cornus alba

Als er een mooi zicht op groen is willen
mensen graag naar buiten. Kinderen gaan
buiten spelen, andere mensen wandelen of
zitten graag tijdens de beleving van groen.
Het is dus verstandig om op terrassen en
bij de ingang van het gebouw zitelementen
te plaatsen, waardoor het mogelijk is
om van het groen te genieten en in een
groene omgeving familie of vrienden te
ontmoeten. Daarnaast moeten de paden
goed toegankelijk en rolstoelvriendelijk
zijn, maar ook breed genoeg zodat mensen
elkaar gemakkelijk kunnen passeren.

Fig. 10.14: Prunus laurocerasus

Fig. 10.15: Forsythia intermedia

Het kan voorkomen dat mensen een
bloem van vroeger herkennen, dit kan
een onderwerp van gesprek zijn. Een tuin
of landschap is dus gunstig voor sociale
contacten (Ulrich, 1999). Als er plantvakken
worden verhoogd dan is de interactie
tussen mens en plant nog veel groter. De
bloemen komen zo dichterbij en worden
zo beter ervaren, men kan ze beter ruiken
en makkelijker aanraken. Het werken met
planten is een soort therapie: mensen
worden er rustiger van. Maar fysiotherapie
in de buitenlucht is nog veel interessanter.
De wandel- en traptoestellen kunnen tussen
de planten geplaatst worden waardoor
de bloemen nog dichterbij komen. Door
gebruik te maken van fruitbomen moeten
mensen zich uitrekken om de vruchten te
plukken wat meteen een goede oefening
is. Maar het is ook gebleken dat door
de handeling van het planten van kleine
plantjes de fijne motoriek van mensen die
een herseninfarct hebben gehad wordt
verbeterd.

Fig. 10.16: Hydrangea macrophylla

Fig. 10.17: Kniphofia ‘Alcazar’

Fig. 10.18: Lupinus angustifolius

Fig. 10.19: Juglans regia

Naast het actief bezig zijn met groen is
natuur ook een bron van ontspanning.
Mensen kunnen in de natuur ontspannen,
mediteren en tot zichzelf komen. Het

Fig. 10.20: Buddleja davidii ‘Black Knight’
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is hiervoor van belang dat er groene
bezinningsplekken worden voorzien.

geplante planten, of de losse min of meer
natuurlijke groepering van planten.

10.4 Aantal personen
Om te bezinnen heeft een mens rust nodig.
Dus op deze plekken is het verstandig dat
personen individueel gebruik kunnen maken
van de tuin. Om te ontspannen is het niet
nodig zich alleen of afzonderlijk in een
ruimte te bevinden. Het is mogelijk zich met
enkele personen in een ruimte te bevinden
en toch tot rust te komen.
Bij het hebben van sociale contacten
zijn weer meerdere personen nodig om
mee te praten of een andere activiteit
mee te ondernemen, zoals wandelen of
therapieoefeningen uit te voeren.
Bij het ontmoeten van mensen gaat het bij
een ziekenhuis vaak om families; dit zijn
regelmatig groepen mensen die zich tegelijk
in het ziekenhuis of in de tuin bevinden.

10.6 Vorm
Vormen werken op het gevoel en
beïnvloeden ons zonder dat we daar bewust
van zijn. Vorm is een zodanig belangrijke
factor, dat we alleen een omlijning nodig
hebben om een driedimensionaal object te
herkennen. Verder geven vormen visueelruimtelijke informatie. Deze informatie is
onder meer belangrijk voor de aansturing
van het motorisch handelen, de oriëntatie
in de ruimte (Tromp & De Haan, 1997) en
hebben ze bovendien een voorspelbare
impact op emotie, stemming en gedrag.
Zo kan een vorm ervoor zorgen dat men
zich opgewekt of juist terneergeslagen
voelt, of kan het stimuleren tot stilstand of
juist beweging. Vormen kunnen ook een
bepaalde sfeer meegeven, zoals sober of
energiek. Dit kan mensen inspireren tot
ontspanning of activiteit. Neerslachtige
patiënten zullen vooral baat hebben bij
vormen die emoties van optimistische aard
stimuleren.

10.5 Sfeer
Sfeer in de tuin of een landschap kan
omschreven worden als de wijze waarop
de beplanting, lichtinval, zitplekken,
bestrating en andere elementen worden
beleefd. Sfeer wordt waargenomen door
de zintuigen, waarvan de ogen, oren en
neus de belangrijkste zijn bij de beleving.
De interpretatie van sfeer blijft altijd
persoonlijk, omdat die ook wordt ingegeven
door de eigen voorkeuren.
De kleurcombinatie is een van de
belangrijkste sfeermakers van een
landschap. Kleuren bezitten de eigenschap
om een bepaalde sfeer op te roepen. Felle,
vrolijke kleuren zoals rood, oranje en
geel werken activerend. Een tuin waarin
bijvoorbeeld veel gebruik wordt gemaakt
van groene beplanting levert een sober
effect op en als deze beplanting dan ook
nog eens op een goede afstand van de
paden staat dan geeft het ook nog een
beschermend effect.

10.6.1Vormen in het landschap
De manier waarop we objecten zien kan
teruggeleid worden tot het waarnemen van
vier basiselementen: punt, lijn, vlak en
volume (Bell, 1993). In het landschap zijn
deze elementen duidelijk waarneembaar,
geven betekenis aan de plek en roepen
emoties op.
Punt
Een solitaire boom of een groep bomen
kunnen als punt in het landschap fungeren
(Fig.10.21). Bomen kunnen voor een
patiënt kracht, stevigheid en levensduur
symboliseren (Trigt e.a., 2004). In het
landschap kunnen veel componenten
gezien worden als focuspunt. Een toren
of kunstwerk kan dienen als focuspunt en
helpen bij de oriëntatie in het landschap.
Waar een locatie het toelaat, kan een
uitzichtpunt een gunstige plek zijn voor
zelfreflectie (Fig.10.22). Het helpt voor
patiënten die gestrest zijn om klachten in
perspectief te zien en het geheel te overzien
(Cooper Marcus, 2005).

Wanneer er met geurende planten wordt
gewerkt wordt de sfeer nog meer versterkt.
Lavendel bijvoorbeeld heeft een frisse
zachte geur die ontspannend werkt. De
groepering van planten bepaalt mede de
sfeer. Er zijn twee grote stromingen te
onderscheiden. De strakke, netjes in vakken
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Fig. 10.21: Bomengroep als punt

Fig. 10.23: Strakke lijnvorm

Fig. 10.22: Uitzichtpunt

Fig. 10.24: Zachte, vloeiende lijnvorm

Lijn
Een lijn kan een scherpe, strakke vorm
aannemen, of een zachte, vloeiende vorm.
In de natuur zijn nauwelijks strakke lijnen
te vinden. De strakke lijnen die aanwezig
zijn, zoals wegen, kavels en afrasteringen,
zijn gemaakt door de mens (Fig.10.23).
Door de menselijke verbondenheid met
de natuur, hebben natuurlijke lijnen toch
een meer rustgevende werking (Bramble,
2003). Patiënten zullen meer baat hebben
bij zachte, vloeiende lijnen (Fig.10.24).

Fig. 10.25: Geometrische vormen

Vlak
Vlakken kunnen gevormd worden door
geometrische basisvormen, namelijk
vierkant, driehoek en cirkel (Fig.10.25).
In de natuur komen zelden zulke perfecte
vormen voor. Daar worden de vormen
bepaald door groei, organismen en
natuurlijke processen. In plaats van simpele
en rechte vlakken, zijn het golvende
en gedraaide vlakken (Fig.10.26). De
natuurlijke vormen geven een visueel beeld

Fig. 10.26: Natuurlijke vormen
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10.6.2Belevingsaspecten van vormen
Het ruimtelijke karakter is bepalend voor
de atmosfeer en beleving van een plek.
Bij een ziekenhuis is het gewenst een
sfeer te creëren die het genezingsproces
ondersteunt. De omgeving moet hoop (Kirk,
2004), huiselijkheid (Ruga, 2006) en rust
(Cooper-Marcus, 1994) uitstralen. Vormen
spelen een belangrijke rol bij de expressie
van het ruimtelijke karakter. Door vormen
te kiezen die passen bij de gewenste sfeer
en locatie in de ziekenhuisomgeving, kan
de genezing bevorderd worden. Algemeen
geldt dat scherpe hoeken als agressief
kunnen worden ervaren en ronde vormen
als zacht en rustgevend (Hale, 1999).
Patiënten zullen zich prettiger voelen in
een omgeving die gekenmerkt wordt door
vloeiende lijnen, dan in plek waarin hoekige
en spitse vormen de boventoon voeren.

van groei, proces, vreugde en vrijheid
(Reid,1993). Natuurlijke beelden hebben
voor patiënten aantoonbare rustgevende
en gezondheidsbevorderende effecten
(van den Berg, 2006). Natuurlijke vormen
hebben eveneens een positief effect op de
ervaringen van patiënten (Stark, 2004).
Volume
Volumes kunnen compact of open zijn. Een
boomgroep of rotspartij in het landschap
is een compact volume (Fig.10.27). Onder
het bladerdak van bomen kan een open
volume ontstaan gevormd door de kronen,
de stammen en het grondvlak (Fig.10.28).
Mensen voelen zich beschermd onder
een bomendak. Dit komt doordat mensen
zijn aangeboren met een voorkeur voor
omgevingen (die in het verleden) gunstig
zijn om te overleven (Wilson, 1993). Een
beschermend bomendak is een plek waar
je kunt zien, zonder zelf gezien te worden
(Appleton, 1975). Voor patiënten zijn deze
overkappende volumes erg gunstig, omdat
ze zelf willen genieten van de omgeving
zonder dat ze zich bekeken voelen. Het
geeft privacy en een gevoel van controle.

Algemeen bestaat er een voorkeur
voor een omgeving met meanderende
paden (mysterie), weelderige begroeiing
(natuurlijkheid) en gesloten tuinen
(veiligheid) (Ulrich, 1986). Toch verschilt
de preferentie voor een ruigere of een
meer verzorgde natuur per persoon (van
den Berg, 1999). De ene patiënt heeft
meer baat bij een besloten, gecontroleerde
tuin met een voorbeeldwerking, de andere
patiënt haalt juist innerlijke kracht uit het
tegenbeeld van een wilde, ongecontroleerde
plek (Kaplan en Kaplan, 1989). Bovendien
hebben patiënten keuzemogelijkheden
nodig om een gevoel van controle te
krijgen (Ulrich, 1999). Met die reden is
het aanbieden van meerdere ruimten met
verschillende beelden gunstig voor het
genezingsproces. Zo moeten er plekken
zijn voor zelfreflectie en meditatie als
ook ruimten die een patiënt actieveren
en opbeuren. De verschillende vormen
die het beeld bepalen in de ruimten
worden gegroepeerd in meanderende,
geconcentreerde, uitgespreide, golvende en
opgaande vormen.

Fig. 10.27: Compact volume

Meanderend
Een van de meest voorkomende natuurlijke
vormen is de meander (zie ook Fig. 10.24).
Deze vorm wordt gekarakteriseerd door
een opeenvolging van bochten zonder

Fig. 10.28: Open volume
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rechte lijnen. De variatie in het ritme en het
wisselende perspectief kan een interessant
beeld opleveren. De vloeiende lijn draagt bij
aan een gevoel van mysterie (Reid,1993).
Dit geeft een positieve afleiding aan
patiënten. De meander straalt rust en
vriendelijkheid uit, waardoor de patiënt zich
meer ontspannen en plezierig voelt (Ruga,
2006).

Uitgespreid
De ellips is een vorm die gebaseerd is op
de cirkel, maar geeft een meer dynamisch
gevoel (Reid,1993). Wanneer de ellips in
een meer vrijere vorm wordt weergegeven
en gecombineerd wordt met de vloeiende
vorm van een meander, ontstaan
afwisselende, ronde vormen. Herhaling van
deze vormen zijn zeer geschikt voor het
definiëren van paden in een ontwerp. De
paden zullen tussen de ellipsen door als
vloeiende lijnen in beweging zijn. Wanneer
deze meanderende beweging steeds grotere
slagen maakt, dan staat dat symbool voor
vooruitgang en groei (Simonds, 1998). Een
dynamische vorm die naar buiten is gekeerd
zet aan tot beweging (McCluskey, 1985).
Energie is beweging (Fig. 10.30). Patiënten
zullen geprikkeld worden om in actie te
komen en ze zullen tevens energie krijgen
door de open en naar buiten gerichte vorm.

Geconcentreerd
De cirkel is vanouds een symbool van
heling en heelheid. De bol is de meest
volmaakte vorm van het universum en de
cirkel is een dwarsdoorsnede van de bol
(Van den Enden, 1988). Een cirkel is een
statische ruimte, die naar binnen gericht
is en aanzet tot rust (McCluskey, 1985).
Wanneer aan de cirkel een richting wordt
gegeven in de vorm van een spiraal, dan
stelt hij evolutie, eeuwige verandering en
groei voor (Immink, 1997). De spiraal is
geconcentreerd rond een kern en geeft
de patiënt de mogelijkheid om zich te
concentreren en naar binnen te keren. De
vorm geeft het vertouwen dat de kern ook
echt wordt bereikt. Wanneer de spiraal
eerst naar binnen en vervolgens omgekeerd
naar buiten wordt gericht dan ontstaat een
labyrint. Deze wordt ondermeer gebruikt
als ruimte voor meditatie, bezinning,
heling en spirituele groei. Wanneer het
volume van de ruimte wordt gekenmerkt
door een bomendak, dan wordt de
concentratiemogelijkheid van patiënten
versterkt. De blik wordt automatisch naar
beneden gericht, wat de concentratie en
bezinning bevordert (Fig. 10.29).

ingekeerd

afwisselend, rond, vloeiend
energie

naar buiten, uiteen

in beweging
progressie

Fig. 10.30: Uitgespreide vormen

Golvend
Wanneer een lijn verandert in volledig
willekeurige richting, dan ontstaat
een organische vorm. Deze zachte,
onregelmatige vorm is karakteristiek voor
natuur waar een organische rand veel
voorkomt. In een ontwerp wekt deze vorm
interesse op (Reid, 1993) en geeft een
relaxte, ongedwongen sfeer (Simonds,
1998). Dit organische vormtype heeft een
rand die golvend is. Een golvende lijn geeft
eveneens een relaxte, informele atmosfeer
aan een ruimte (Reid, 1993). Solitaire
bomen kunnen assisteren in dit type
atmosfeer. Halfschaduwplekken geven een
lommerrijk beeld en bieden de mogelijkheid

afwisselend, beschermend

heling, heelheid

naar binnen, concentratie,
aanzetten tot rust

afwisselend, beschermend

Fig. 10.29: Geconcentreerde vormen
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om buiten direct zonlicht te rusten (Fig.
10.31). Voor patiënten of personeelsleden
die willen ontspannen is dit een geschikte
plek.

10.7 Conclusie
Voor een landschapsarchitect zijn vorm,
maat en positionering de basisaspecten
voor een landschapsontwerp. Beplanting
is daarbij een belangrijk ontwerpelement.
Een goede kennis van geur, kleur, vorm
en grootte van beplanting is essentieel
om een helend ontwerp te kunnen maken.
Hierbij moeten de zintuigen zo geprikkeld
worden dat de mogelijke activiteiten en de
sfeer van het landschap de patiënt positief
beïnvloedt. Het gewenste effect moet
daarbij afgestemd worden op de locatie
en de gebruikers. Voor de gezondheid
van patiënten is het ontwerpen van een
natuurlijke omgeving het gunstigst.

relaxed, casual

halfschaduwplekken, rustplekken
golvend

Fig. 10.31: Golvende vormen

Senses
Seeing
Sight is determined by light, contrast,
forms and colours. Especially colours
are important for generating physical
and mental balance. The colourfulness
of flowers and leafs form the most vital
part of nature. The type of colours
should be considered well, to attain the
most optimal effect.

Opgaand
Stijgende lijnen en opgaande volumes
duiden op succes en optimisme (Simonds,
1998). De blik is omhoog gericht en stijging
duidt op verbetering. Deze vormen zijn
zeer geschikt voor een ingang van een
ziekenhuis, om angst weg te nemen en het
besef te geven dat de patiënt hier beter
wordt. Formele, rechte paden of wegen
dienen vermeden te worden, omdat dit
hard en agressief overkomt (Bramble,
2003). Vloeiende lijnen die begeleid worden
door boomgroepen stralen meer zachtheid
en vriendelijkheid uit. De meanderende
vorm sluit hier goed op aan (Fig. 10.32).
Doordat de vormen weldadig en huiselijk
overkomen, wordt het onvertrouwde gevoel
voor patiënten weggenomen.

Hearing
Landscape architects can render the
more pleasant aspects of sounds in the
landscape, whereby a positive sphere
is created. For this purpose, sounds
should be used that help to calm or
stimulate contemplation. Water sounds
are calming, restful, and give a sense
of intimacy. The cracking sound of
gravel and the rustling sound of leafs
produce a restful sound as well. Animal
sounds, as buzzing of bees and singing
births gives a sense of calmness and
happiness.

formeel,
agressief
(niet doen)
opgaand, verbetering

progressief, vriendelijk

vriendelijk
(wel doen)

Smelling
Smells influence the mental state of
people. Aromatic herbs and plants can
influence body and mind in a positive
manner. By harmonizing the smell
with the desired effect, the space is
experienced in the appropriate way.

stijgend, optimistisch

Fig. 10.32: Opgaande vormen
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Touching and tasting
Touching is discovering and improves
moreover the tactile sense of people.
The texture of plants provides e large
variety of sensory experiences. For
example, tree barks can have a soft
or rough texture, leafs can be smooth
or fatty, and seeds of flowers soft or
hairy. Tasting fruits can provide positive
distraction as well.

Activities
Sight on green stimulates people to
undertake activities in the outside
environment. Being active in nature
is a source of relaxation. Moreover, a
landscape park or garden is favourable
for social contacts. The interaction
between plants and human is enlarged
by making the plants touchable. This is
reached by placing the plants in raised
planters. Working with plants improves
the fine locomotion or can serve for
therapy. Other activities that occur in a
hospital site are walking and sitting.

Vegetation
A healing landscape manifests itself by
a.o. assortment; plants are used that
match emotions, sphere or feelings.
Plants can have a big influence on ones
state of mind. People feel better after
looking at plants and become more
serene and relaxed.

Number of people
During the process of diseases, patients
can have changing preferences to
be alone, with several people or in a
group. A design should adapt to these
different type of preferences.

Planting form
The tree crown of a tree identifies the
landscape vision. Nearby, the form
of the leafs and leaf edges can be
perceived better. The form of shrubs
is estimated by the position of the
branches, the density, and growth type.

Sphere
Sphere is perceived by senses, of which
eyes, ears and nose are most common.
The sphere defines the mode in which
the planting, light, seating, pavement
and other elements are experienced.

Flower size and form
The form of a flower is estimated by
the form of the flower spikes, -leafs,
and –position. The form can persuade
the mood of patients. For example,
when the flower is positioned straight
up, it can support an upward feeling.

Form
Forms give visual-spatial information
that is important for the physical
proceedings and orientation. Because
of the human cohesiveness with
nature, natural lines and forms have a
restful function. A protecting tree roof
is a volume were one can see, without
being seen by others. This provides a
feeling of control.
A meandering form gives an interesting
view, caused by the varying rhythm
and perspective. A circle contains a
static space that is aimed inside and
thereby stimulates rest. A spiral is
concentrated and makes it possible
to concentrate and turn into oneself.
Dynamic forms that are loosely
positioned and are aimed outside
encourage movement. Waving,
irregular forms generate interest and
provide a relaxed a casual sphere.

Flower colour
Red: is valid for people that feel fear,
weak, depressed or restrained
Green: reduces self-hate or harm
Yellow: reduces stress, irritation or
nervosa
Blue: is valid for anger, unrest, stress,
delusions and aggression
Orange: prevents loneliness, insecurity,
or restrained feelings
Yellow-green: reduces somberness,
feelings of guild, self-harassment
Violet: reduces hopelessness, breath
gasping, lack of liveliness
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