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Dit zeer gedetailleerde handboek 
geeft alles wat je nodig hebt, zo lijkt 
het.
Deel 1, ‘Therapeutische tuin, theorie 
en kadering’ werpt een geschied-
kundige en filosofische blik op de 
ontwikkeling van therapeutische 
tuinen. Het geeft een aantal leuke 
wetenswaardigheden over baanbre-
kende artsen die gezorgd hebben 
voor groen en ruimte voor met 
name psychiatrische- en herstel-
zorg, totdat efficiëntie en bacterio-
logische kennis hun intrede deden. 
De tekst maakt hier veel aannames 
en niet altijd logische sprongen.
Deel 2, ‘Toepassing binnen de oude-
renzorg’ is veel praktischer. Het 
geeft enorm veel tips, trucs en lijst-
jes om te komen tot meer groen, 
beter groen, veilig groen, zintuig-
lijk groen, uitnodigend en helend 
groen. Er lijkt weinig dat vergeten 
is. Genoemd wordt zelfs dat hang-

planten zo opgehangen dienen te 
worden dat men zich er niet aan 
kan stoten, en dat tuinmeubilair 
stevig moet zijn en goede leunin-
gen moet hebben. Heel positief is 
de nadruk op het belang van een 
drempelloze verbinding van binnen 
met buiten. En het feit dat mensen 
recht hebben op veel buiten zijn, 
ook ’s avonds (zie de lijst met avond-
geurende beplanting). Toon mij de 
eerste zorginstelling die daar de 
ruimte voor geeft… 
Goed benoemd ook is de typering 
van verschillende generaties, en 
dat herkenbaarheid in beplanting 
(simpel perkgoed) belangrijker kan 
zijn voor bewoners dan een moder-
ne wildere tuin. Tegelijkertijd mis 
ik dan dat er in een ontwerp open, 
‘nutteloze’ ruimte moet zijn. Die 
kan gebruikt worden door die oude 
meneer die elke dag slaplantjes wil 
zetten. Een oude vrouw met veel 

kinderen kwam misschien voor-
al buiten om de was op te hangen. 
Dus geef ruimte aan een waslijn en 
zwarte grond.
Een sterk punt van dit boek is de 
controle- en evaluatielijst op het 
eind. Al betwijfel ik of de begroting 
en financiering van dit soort projec-
ten ruimte houdt voor aanpassingen 
na aanleg.
Dit boek wil de twee werelden van 
zorg en groen bij elkaar brengen. 
Het heeft uitgebreide checklists 
die gemakkelijk gebruikt kunnen 
worden maar bij de voorgestelde 
interdisciplinaire aanpak zou je 
mogen verwachten dat de vakken-
nis bij de desbetreffende professio-
nals bekend is. Het slagen van dit 
soort projecten is dan met name 
afhankelijk van een goede finan-
ciering en een zeer heldere project-
leider die vanaf het begin met de 
verschillende partijen in gesprek 
is. Deze moet in staat zijn om het 
proces te begeleiden en te helpen in 
de keuze voor prioriteiten. Want net 
zoals in je achtertuin, zijn niet alle 
wensen haalbaar of verenigbaar.
(Connie Ettema)
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