Zorgnatuur bij woonzorgcentrum

Aanbod Natuurpunt

De Wending in Turnhout

•

We richten het gebied op een natuurlijke manier in en vormen
de ruimte om tot een aantrekkelijke en ecologische

uitwerken visie en voorontwerp die aan de hand van referentiebeelden en/of schetsen geïllustreerd worden

•

waardevolle ontmoetingszone. Bloemenweide, poelen,

opmaak van het ontwerp-, het uitvoerings-, beplantingsen beheerplan

bezinningsruimte, groenstructuren, wandelpaden, moestuin-

•

opmaken van een kostenraming

kamers ... het ontwerp kwam tot stand samen met alle

•

uitvoering: van grondwerkzaamheden tot beplantings-

betrokkenen in het gebied. Een educatieve werking werd in

werken en beheer

een vroeg stadium uitgebouwd en wordt verdergezet in de
natuurtuin.
Bij de planvorming speelt het sociaal-maatschappelijk aspect
een grote rol. Met de ontwerpen wil Natuurpunt met haar
opdrachtgevers en partners, naast het versterken van de
biodiversiteit, de afstand verkleinen tot de natuur en jong
en oud vaker en meer in contact brengen met die natuur. Met
kleine ontwerpingrepen bevorderen we het participeren aan
vertrouwde activiteiten in de natuur. Bij dit alles staat natuurbeleving centraal. Bezoekers, bewoners van het woon- en

Natuur en zorgsector

zorgcentrum, omwonenden van de buurt, patiënten van het
nabijgelegen ziekenhuis, genieten van de natuur dicht bij
huis. Intergenerationeel werken staat centraal waarbij er
rekening gehouden wordt met alle leeftijden die gebruik maken
van de tuin ‘Natuurgaard De Wending’. De tuin groeit mee

Enkele voorbeelden

met haar gebruikers en past zich aan aan de noden en wensen
van de verschillende doelgroepen actief in de tuin. Een
globale visie over de tuin bewaakt het kader van inrichting.
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Voor bewoners van zorginstellingen is de tuin vaak hun belangrijkste
buitenwereld. Kwetsbare doelgroepen die zich niet meer in de mogelijkheid
bevinden om zelf richting natuur te trekken, hebben nood aan een gezonde
groene omgeving. Met ons aanbod willen we de afstand verkleinen en
jong en oud vaker in contact brengen met de natuur.

Prikkelpad Beringen
Natuurbeleving op maat van
kinderen en jongeren met beperking
Op het prikkelpad word je heel het jaar door geprikkeld door
de natuur. Langs de wandelroute staan heel wat belevings-
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Natuurpunt Netebronnen, kreeg het project van de Zorgtuin

Doezelen: is doen en snoezelen. Natuurpunt helpt je bij het

‘Den Hof’ vorm. Alfons Smet Residenties investeerde in

ontwerp van je doezelpad of doezelbos nabij je zorginstel-

het laten uittekenen van een inrichtingsplan door Natuurpunt

ling en zorgt voor de opleiding van de doezelbosgidsen. Het

waarbij bewoners, vrijwilligers, bezoekers … de tuin mee vorm

betrekken van personen uit de doelgroep van mensen met een

gaven.

verstandelijke beperking als gids is hierbij essentieel.

Natuurpunt bracht alle ideeën samen, zocht extra projectfinanciering en bouwde tijdens het inrichten van de tuin aan

elementen opgesteld, waar je als bezoeker extra geprikkeld

Beheerwerken dagcentrum
Muylenberg en Talander in
landschap De Liereman

wordt met geuren, kleuren, structuur, beweging en geluid. Er
staan bomen om te ‘voelen’, geurende planten en er is een
heus klanklabyrint. Onderweg staan speciaal ontworpen
zitbanken om even uit te rusten en van de natuur te genieten.

Actief aan het werk in de natuur

rolstoel of terreinbuggy.

neemt.

•

Al meer dan 25 jaar gaan bewoners van Dagcentrum MuylenLandschap De Liereman. Ze dragen bij tot het behoud van

Wij helpen je om een totaalconcept uit te werken en zetten dit
om in een integraal ontwerp.

de realisatie van het groene initiatief
•

opzetten van een participatief traject met alle betrokke-

waardevolle Europees beschermde natuur, zoals het heide-

nen (bewoners, buurt, vrijwilligers, personeel, leerlingen,

landschap en vinden in de natuur ontspanning, werklust en

werknemers …) zowel bij het concept, als bij de realisatie

bovenal ook teamspirit. Plagschuppen, rieken, kruiwagens …

Wandelen met kwetsbare
groepen - biowalks

met een basis startbudget, in overleg met de opdrachtgever, helpen zoeken naar extra projectfinanciering voor

berg met vrijwilligers van Natuurpunt aan het werk in het
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geen beheermateriaal is hen vreemd. Natuurbeheer in zijn

en het latere beheer en onderhoud
•

puurste vorm hand in hand met gezondheid, sociale integratie
en maatschappelijke meerwaarde.

Herstelactiviteiten in de natuur

begeleiden en opleiden van vrijwilligers voor het
tuinproject

•

begeleiden en opleiden van vrijwilligers, gidsen …. in
samenwerking met experten uit de zorgsector voor het

Doezelbosgidsen
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vrijwilligers op wandel met patiënten. Ze houden heuse

Het Doezelbos in Monnikenheide werd ontwikkeld door

Wij brengen jouw zorgbewoners in contact met onze lokale

‘biowalks’, waarbij genieten van de natuur en het landschap

bewoners, vrijwilligers en begeleiders van Monnikenheide. In

vrijwilligerswerkingen om samen te zoeken naar boeiende

centraal staan. Via de natuur wordt gewerkt aan versterking

het Doezelbos wordt natuureducatie en –beleving aangebo-

activiteiten in de natuur.

van de gezondheid van de participanten (in eerste instantie

den op maat van bewoners en gasten. Naast het educatief

door het bewegen) en vooral ook aan het welbevinden en

materiaal onderweg (voelbakken, nestkasten, voederplank …)

welzijn van de deelnemers. Deelnemers hebben fysisch en

is er een heuse fit-o-meter met als inspiratiebron de dieren uit

psychisch deugd van het landschap en genieten van het

het bos. Bewoners van Monnikenheide met een verstandelijke

samen zijn in groep en het steun vinden bij elkaar.

Inrichten van zorgtuinen nabij woon- en zorgcentra

beperking genoten samen met natuurgidsen een doezelbos-

en ziekenhuizen (semi-publieke ruimte) in Dessel

gidsopleiding en begeleiden de wandelingen. Een doezelbosAanbod Natuurpunt

Samenwerken is een sleutelwoord voor Natuurpunt bij het

gids-duo, bestaande uit twee gediplomeerde doezelbosgid-

Natuurpunt leidt vrijwilligers op tot gids om die specifieke

inrichten van zorgtuinen. Samen met het woon- en zorgcen-

sen, leid je groep zo rond in het Doezelbos.

trum en vrijwilligers van Den Bunt en de plaatselijke afdeling

groepen te begeleiden bij de herstelnatuuractiviteiten.

deel van het onderhoud en beheer van de tuin op zich
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Het pad is ongeveer 2,5 kilometer lang en goed berijdbaar met

Samen met Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteit gaan

een nieuwe vrijwilligersgroep voor de tuin die een groot

Ecologische zorgtuinen

begeleiden van participanten bij herstelnatuuractiviteiten

