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‘Tuinen voor mensen met 
dementie zijn heel gewone 
tuinen. Je hoeft geen gekke 
capriolen uit te halen. Het zit 
‘m vaak juist in kleine details. 
Je moet bijvoorbeeld geen ele-
menten inbouwen die verwar-
ring kunnen creëren. Dat kan 
al een donker afvoerputje zijn. 
Ouderen zien minder contrast 
en van het putje blijft niet veel 
meer over dan een zwart vlak. 
iemand die helder van geest is, 
kan nog extrapoleren en con-
cluderen dat het zwarte vlak 
een putje is, maar demente 
ouderen kunnen die link niet 
meer leggen. Ze zien een zwart 
gat. Het kan voor hen een reden 
zijn om niet door te lopen.’
aan het woord is anke Wijnja, 
landschapsontwerper van de 
dementietuin bij verzorgings-
huis St. Jozef in Wijchen. Opge-
leid als industrieel ontwerper 
stelt zij misschien nog meer 
dan échte tuinarchitecten de 
gebruiker centraal. Dementie is 
haar specialiteit, maar ze bena-
drukt dat de tuin van St. Jozef 
niet enkel voor dementerende 
bejaarden is ontworpen. Sterker 
nog: de tuin heeft als primair 

Wat groen al niet doet met een mens: de beste casus is 

misschien wel de dementietuin van St. Jozef in Gelder-

land. Dementerende bejaarden knappen mentaal gezien 

op en ontwikkelen lichamelijk minder klachten als zij 

regelmatig de huiskamer verruilen voor de tuin.
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een tuin als 

aha-erlebnis

Dementietuin St. Jozef

W O n e n ,  Z O r g  e n  g e Z O n D H e I D

doel om dementerende ouderen 
weer meer bij de maatschappij 
te betrekken en daarvoor wordt 
de tuin juist ook opengesteld 
voor andere groepen.

Twee problemen, één tuin
initiatiefnemer van de demen-
tietuin is Karin Verreck van 
Cailin partners. ‘ik kwam in 
contact met gebiedsdirecteur 
Hans Vos van verpleeg- en zor-
ginstelling ZZg Zorggroep, 
die constateerde dat ouderen 
eigenlijk heel weinig buiten 
komen. Daardoor bewegen ze 
weinig en komen in beperkte 
mate in contact met de wereld 
buiten de instelling.’ Bewegen 
is momenteel een hot item en 
beweegtuinen al een beproefd 
concept in de verpleeg- en 
zorgwereld. Verreck: ‘Maar 
daarmee heb je nog niet direct 
het probleem van het isole-
ment verholpen. Wij zochten 
één oplossing voor beide pro-
blemen en mochten van Hans 
Vos twee tuinen inrichten, 
waaronder die van woonzorg-
centrum St. Jozef.
Hans Vos: ‘We komen uit een 
traditie van bouwen voor doel-
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groepen. Met name ouderen 
die niet uit zichzelf naar bui-
ten gaan, zijn op deze manier 
min of meer afgesloten van de 
buitenwereld. Dat geldt zeker 
voor dementerende ouderen, 
die vaak ondersteuning en 
een context nodig hebben om 
deel te kunnen nemen aan dat-
gene wat ze nog wel kunnen 
en waarvan ze genieten. Zo’n 
gesloten wereld is niet wat wij 
als ZZg en ik denk ook maat-
schappijbreed willen. Onder-
tussen neemt de behoefte aan 
dementiezorg alleen maar toe. 
Bij de inrichting van de buiten-
ruimte moeten we hier reke-
ning mee houden.’
Die buitenwereld is in het 
vroegste stadium van de plan-
vorming betrokken. Karin Ver-
reck: ‘Tijdens brainstormses-
sies hebben we bewoners van 
aanleunwoningen in de buurt, 
de kinderopvang, het voortge-
zet onderwijs en nog veel meer 
partijen mee laten denken over 
inrichting, beheer en onder-
houd van de tuin. En niet te 
vergeten: activiteiten die in de 
tuin plaats kunnen vinden. Het 
is de bedoeling dat zij hierin 
zelf een actieve rol hebben.’

De seizoenen centraal
En dan het ontwerp zelf: anke 
Wijnja kroop in de huid van de 
dementerende oudere gekro-
pen. En wat voor mensen in 
de bloei van hun leven geldt, 
geldt ook voor dementerende 
bejaarden: zoveel mensen, 
zoveel smaken. ‘De een wil met 
meerdere mensen op een ter-
rasje zitten praten, de ander 
vindt het fijn om in z’n eentje 
op een bankje te zitten. Weer 
een ander wil met zijn han-
den in de aarde wroeten. Voor 
allerdrie is ruimte in de tuin. 
Maar bij álle ouderen willen 
we bereiken dat hun zintuigen 
worden geprikkeld. ik wil ze 

de seizoenen laten zien, laten 
ruiken, laten voelen. Want 
als je dement bent, zegt het 
woord “maart” je niet zoveel. 
Dus planten we sneeuwklok-
jes, maar ook de krenten-
boom die in de lente prachtig 
in bloei staat. We kiezen voor 
appelbomen zodat we in het 
najaar appels kunnen plukken 
en appeltaarten bakken. En 
de vrouwenmantel: het blad 
vangt in de morgen prachtig 
de dauwdruppels. En natuur-
lijk lavendel in de zomer, daar 
gaat de geest van open. ik pas 
ook klassieke planten toe, 
zoals hortensia’s, lieve-vrouwe-
bedstro en maggiplant, voor 
een aha-erlebnis. Je wilt dat 
ze een connectie hebben. ik 
werk met fonteinen die geluid 
geven, met planten die dieren 
aantrekken: vogels, vlinders. 
Er komt een vlindertuin, maar 
ook een pluktuin. Ouderen 
kunnen bloemen plukken zoals 
ze vroeger als kinderen ook 
deden. Het resultaat? Ervaring 
uit eerdere projecten bij ZZg 
uit Engeland (zie kader ‘Min-
der agressief ’) en Denemar-
ken leert dat dementerenden 
die over een soortgelijke tuin 
beschikken, beter in hun vel 
zitten en minder lichamelijke 
klachten ontwikkelen.’ Hans 
Vos van ZZg: ‘Ons doel is de 
levenskwaliteit van demente-
renden te vergroten.’

Het aanleggen van de tuin 
kost uiteraard geld, maar dat 
is eenmalig. De meeste kosten 
van een tuin zitten normaliter 
in het onderhoud, en juist dat 
onderhoud wordt samen met 
de buurt opgepakt, als activi-
teit. En de andere activiteiten? 
Wijnja: ‘Daarvoor hebben we 
onder andere een multifunc-
tioneel prieel gebouwd. Het 
is sowieso een mooi element 
in de tuin. En het is belang-

rijk dat activiteiten ook door 
kunnen gaan als het regent. 
Beschut zitten is voor ouderen 
heel belangrijk – maar wel ín 
de tuin.’

aanta l  dementerenden  st i j g t  naar 
500 .000 
Het aantal  mensen met dementie in nederland 

wordt geschat op 230.000.  Hiervan hebben 12.000 

het al  op jonge leefti jd .  Door de vergri jz ing van 

de bevolking en de st i jgende levensverwachting 

is  de verwachting dat dit aantal  oploopt tot ruim 

500.000 in 2050.  De kans dat iemand in zi jn  leven 

dementie kr i jgt is  20 procent .  Deze ci jfers z i jn  door 

alzheimer nederland vastgesteld op basis  van een 

onderzoek van tnO.

(Bron:  Tr imbos Inst ituut)

M e e r  O n D e r Z O e k

Wat betekent de dementietuin voor de cl iënten 

van verzorgingshuizen? Leidt het ertoe dat de 

cl iënten meer buiten zi jn? en zi jn  de onderzoeken 

uit  engeland en Denemarken ook toepasbaar voor 

nederland? er is  nog het nodige te onderzoeken als 

het gaat om dementietuinen.  Op hogeschool CaH 

Vilentum in almere r ichten studenten zich op een 

groene en duurzame toekomst .  Hierbi j  staan natuur 

en gezondheid,  in  relat ie tot verdienmodellen,  in 

het stedel i jk  gebied centraal .  Zi j  gaan aan de slag 

met een monitoringonderzoek om meer inzicht te 

kr i jgen in het gebruik van dementietuinen en de 

wensen en behoeften. 
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minder  agres s ief
Wetenschappeli jk  onderzoek* wijst  u it  dat wanneer 

demente ouderen in opvanghuizen toegang hebben 

tot een tuin :

• zi j  minder vaak val len;

• zi j  minder snel  agress ief gedrag vertonen;

• hun mentale functioneren verbetert;

• hun geheugen scherper wordt;

• zi j  minder doorl igwonden ontwikkelen.

* Door het Dementia Services Centre van de Univer-

s ite it  van Stir l ing in Engeland,  op basis  van survey 

onder vi jf  verzorgingshuizen


