
Zintuigen 
op scherp

Contact maken met en in de tuin

Een beleeftuin prikkelt je zintuigen en stimuleert je brein. Het concept werd bedacht voor ouderen in een 

verpleeghuis. Maar eigenlijk hebben we allemaal baat bij zo’n zinnenprikkelende tuin. 

TEKST MARTE VAN SANTEN 

Stel je voor dat tuinieren altijd je lust en je leven was. En 
dan beland je op je oude dag in een verpleeghuis, waar 
je altijd binnen zit. Daar moet je toch niet aan denken? 

Helaas is het voor veel ouderen de praktijk van alledag. Naar 
schatting een kwart van hen komt namelijk nooit buiten. 

Gelukkig is er in steeds meer zorginstellingen aandacht voor 
het belang van groen. Voor de geestelijke én lichamelijke 
gezondheid van de bewoners. Ouderen die buitenkomen, 
slapen bijvoorbeeld beter en voelen zich fijner. Omdat ze meer 
bewegen en contact maken met de natuur en elkaar. 
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Vrijheid in de natuur
“Als je de bloemen ruikt, de vlinders ziet en de wind over je 
gezicht streelt, voel je weer dat je bestaat”, zegt Ina van der 
Laan, activiteitenbegeleidster bij De Appelhof, een gesloten 
afdeling voor mensen met dementie, onderdeel van verpleeg-
centrum Old Wolde in het Groningse Winschoten. Een paar jaar 
geleden nam zij het initiatief voor de aanleg van een beleeftuin. 
“Onze bewoners mogen niet zomaar weg. Des te belangrijker is 
het, dat ze de vrijheid hebben om in onze tuin zo naar buiten te 
kunnen lopen.” Op verzoek van De Appelhof maakte tuinman 
Martin Knol samen met Ina, andere medewerkers en bewoners 
een plan voor de tuin. Daarin moesten zoveel mogelijk bloeiende 
en geurende (niet-giftige) planten komen, die bovendien veel 
vogels en vlinders zouden aantrekken. Ook fruit stond hoog op 
het verlanglijstje, bijvoorbeeld in de vorm van appelbomen en 
aardbeienplanten. En, heel belangrijk: de tuin moest makkelijk 
toegankelijk en begaanbaar worden, zodat bewoners geen angst 
zouden voelen om te struikelen en te vallen. 

Tuinieren met alle 
zintuigen
• Zien: kleuren van planten en bloemen, 

vogels en fladderende vlinders.
• Horen: geruis van struiken en bomen, 

regen op de bladeren, vogelzang.
• Ruiken: geuren van bloemen en fruit, 

mest of net gemaaid gras.
• Voelen: zon op je huid, wind door je 

haren, je handen in de aarde, water 
door je vingers.

• Proeven: fruit, kruiden, eetbare 
bloemen en bladeren.
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Pindakaas en drop
In juni 2019 werd de tuin opgeleverd. Vanaf dag één was die 
een groot succes. “Natuurlijk moet een beleeftuin ook mooi 
zijn”, vertelt Martin van onder het natuurlijke afdak van zes 
geleide amberbomen, die voor de broodnodige schaduw in de 
tuin zorgen. “Maar het belangrijkste is dat de beplanting 
zoveel mogelijk zintuigen prikkelt. Daarom hebben we 
bijvoorbeeld voor allemaal geurende planten gekozen. Als je 
rondloopt, beland je zo van het ene luchtje in het andere. 
Neem de pindakaasboom. Zowel de bladeren als de roze 
bloemen daarvan ruiken sterk naar pindakaas. Dat is voor veel 
mensen een enorme verrassing.” Niet alle geuren vallen 
overigens altijd in de smaak. Nadat een bewoner de anijslucht 
van de dropplant had geroken, klaagde hij dat er bij de 
tuinman wel een steekje los moest zitten. “Dat vind ik alleen 
maar leuk”, benadrukt Martin. “Want vervolgens nam hij wel 
een andere bewoner mee naar buiten om hem te laten ruiken 
hoe vies die plant was. Dat is ook een beleving.” Ina merkt dat 
bewoners er echt van opkikkeren als ze buiten zijn. “De tuin 
geeft altijd aanleiding tot een gesprek. Geuren roepen 
bovendien vaak herinneringen op. Zo vertelde een vrouw me, 
toen ze de sering rook, dat ze vroeger zeep had met die geur. 
We gebruiken de oogst uit de tuin ook voor activiteiten. 
Bijvoorbeeld om lavendelzakjes te maken van onze eigen 
lavendel. Ondertussen eten we dan de aardbeien die we zelf 
hebben geplukt. Zo halen we buiten ook naar binnen.” 

Tips van  
tuinman Martin
• Kies planten en bloemen die 

zoveel mogelijk vogels en 
insecten aantrekken. 

• Beplant je tuin zo, dat er in 
elk seizoen iets anders bloeit. 

• Wees niet bang om (veel) 
kleuren door elkaar te 
gebruiken. 

• Vergeet de smaak niet. Zaai 
in het voorjaar eetbare 
bloemen en plant kruiden.

• Plant voorjaars- en zomerbol-
len voor extra veel kleur.

• Geef water een plek in je tuin.
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TIP
Tuinman Martin Knol 

schreef het boek Buiten 
beter, beter buiten ter inspiratie 
voor professionals die bijvoor-

beeld in de zorg of kinderopvang 
zelf met een beleeftuin aan de 

slag willen. Verkrijgbaar via 
www.architectura.nl

Beleeftuinen voor jong en oud
Winschoten is zeker niet de enige plaats waar een 
beleeftuin te vinden is. Verspreid over het land vind je er 
inmiddels al zo’n driehonderd. Ook op andere plekken 
komt steeds meer aandacht voor het belang van een 
groene omgeving voor ouderen. Zo is IVN Natuureducatie 
het project Grijs, Groen & Gelukkig gestart. Daarmee willen 
ze tienduizend ouderen een gelukkige(re) oude dag 
bezorgen door de omgeving rondom honderd zorginstellin-
gen te vergroenen en bewoners een natuurrijk activiteiten-
programma te bieden. Verder trekken vrijwilligers van IVN 
met een natuurkoffer langs zorgcentra om zintuigen en 
herinneringen van bewoners te prikkelen. Wetenschap-
pers van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoeken of 
dit hun welzijn daadwerkelijk verbetert. In de zorg is groen 
dus hot. Maar bijvoorbeeld ook bij scholen en kinderop-
vanglocaties duiken steeds vaker beleeftuinen op. Want 
kinderen vinden het natuurlijk net zo fantastisch om 
allerlei geuren, kleuren, smaken en dieren in de tuin te 
ontdekken. Zeker als ze die thuis niet hebben. “Eigenlijk 
gun ik iedereen een beleeftuin”, besluit tuinman Martin. 
“Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Doe jezelf, je ouders of 
je kinderen bijvoorbeeld eens wat sterk geurende of 
eetbare planten cadeau, die het liefst ook veel insecten 
trekken. Daar kun je dan samen plezier van hebben. Want 
het sociale contact is ook belangrijk in een beleeftuin.” 
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