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T 
werken met de helende krachten 

van de natuur 

Annette Beerens 

inds jaar en dag wordt er in de 
gezondheid szorg en in de hulp
verlening naar aile tevreden

heid in de ruin, op de boerderij en in 
het bos gewerkt. Veelal zij n deze 
ac tivireiten op een logische en naruur
lijke wijze ontstaan door de aanwezig
heid van vo ldoende ruimte en be
woners, het enthousiasme van een 
medewerker en door de opvattin gen dat 
het gezond is om buiten te zijn en 
(hard ) te werken. In de loop der jaren is 
ook de gedac hte ontstaan om deze 
activiteiten te verklaren en beschrij ven. 
Hoe is deze vorrn van 'bezig zijn 
gericht therapeutisch in te zetten? 
Het lijkt vanzelfsprekend dat wij voor 
onze ontspanning de rust van de natuur 
opzoeken. Dat is zo gewoon dat wij 
vaak vergeten hoeveel therapeutische, 
helende kwaliteiten natuurbeleving in 
zich draagt. VeeI mensen hebben een 
tuin , of hebben er een gehad. Wie 
herinnert zich niet het buitenspelen als 
kind ? 
Bij mensen die genezing zoeken op 
allerlei manieren , een therapeutisch 
proces willen aangaan (in de hulpver
lening clienten genoe md), kan ju ist in 
het spelen met de natuur het heling s
proces op gang komen omdat ook wij 
een stukje natuur zijn. Het terug gaan 
naar de tijd dat buiten- en binnen
wereld wel in evenwicht waren is vaak 
het begin van het helende proces. 

Steun vinden in de natuur 
Ik ben opgegroeid in Canada, in een 
klein plaatsje in Ontario (ooste lijk 
deel). Ik was een echt 'buitenkind ' . Op 
mijn 10' ben ik naar Nederland 
verhui sd. Er brak een moeilijke tijd 
aan. Ik moest mij aanpassen en de 
steund ie ik gewe nd was te zoeken in 
de natuur, was ver te zoeken. Op mijn 
16' was ik erg down. Ik liep uren met 
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de hond, met mijn ziel onder mijn arm. 
Uitgeput zakte ik tegen een boom om 
even te rusten . Ineens hoorde ik niet 
aileen die verrotte sne lweg, maar ook 
de vogels vrolijk kwetteren . Ik kreeg 
een ingeving, een helder moment. 
Ondanks de stank en lawaai van de 
auto's kozen de vogeltjes ervoor toch 
te blijven kwetteren, gewoon door te 
gaan met de orde van de dag. Want zij 
konden toch niet de mensenwereld 
veranderen, de snelwegen versperren , 
de aanleg van nieuwe spoorwegen 
dwarsbomen . Ik besloot hetzelfde te 
doen . Ik koos ervoor de moed niet te 
laten zakken, maar de kracht in mij zelf 
op te zoeken , De boom waar ik regen
aan zat te den ken over mijn leven, gaf 
mij een gevoe l van zekerheid , stevig
heid. Zo werd de kiem gelegd voor een 
nieuwe manier van leven met de natuur 
in dit volle lanclje . 

Ik heb een opleiding in de biologisch
dynarnis che landbouw gevolgd. op een 
therapeutische boerderij in Zwit serlancl 
gewerkr, de opleiding tot tuintherapeut 
afgesloten en in diverse hulpverlening
situaties gewerkt. Nu ben ik docent van 
het activiteitenvak 'Tuin en Natuur ' 
aan de opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverl ening van de Hoges chool van 
Utrecht. 
Het zal u wellicht opgevallen zijn dat 
ik erg vaak.het woord 'activiteit' 
gebruik. Dit is om aan te geven dat we 
het hier niet aileen hebben over werk, 
maar over het brede scala aan zinvolle 
bezigheden op het gebied van natuur
beleving. 

Tuintherapie 
Tuintherapie is een vorrn van creat ieve 
therapie die het minst bekend is. Zo 
zijn de muziek- , beeldende- en drama
vorme n veel bekender dan deze vorrn . 
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De opleiding is he laas een paar jaar 
geleden verloren gegaan in de strijd 
van fuseren en bezuinigen in het hoger 
onderwijs. 

Tuintherapie, de rherapie vorrn waar bij 
uitstek gewerkt wordt met de helende 
krachten van de natuur, heeft drie 
aspecten: 

I. De ambachtelijke kant van het werk 
in de tuin, of het bos 
De meesre mensen den ken bij tuin
therapie in ee rsre instantie aan schof
felen of snoeien. De function ali-teit van 
deze act iviteiten kan veiligheid bieden 
aan clien ten die nog niet toe zijn aan 
'vrijere ' creatie ve activiteiten. 

2. De kunstzinnige vormgeving zeals 
die aan de orde komt bij het ontwerpen 
van een tuin of een natuurlijk kunst
werk. Inspira tie komt vaak voort uit de 
uitzond erlijke vormen die de natuur 
tentoon spreidt , denk b.v. aan her werk 
van Andy Goldsworthy. VeeI tuin
architecten ontlenen hun ideeen aan 
allerlei vormen in oerlandschappen. 

3 . Als derde is er her wetenschap
pelijke aspect . Biologie was voor veel 
mensen een ge liefd vak op school. 
Ontleden en onder zoeken van natuur
lijke materi alen zijn vooral voor 
kinderen spannende activiteiten. 

Er zijn vijf inhoudelijke aspecten te 
onderscheiden: 
I. Binnen ell buiten 
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Op een gehee l vanzeJfsprekende 
manier kan er zowel binnen als buiten 
worden gewerkt met groene materia len. 
Binnen kun je stekken. zaaien. Buiten 
kun je spitten, een hut bouwen, een 

pergola timrneren . 
Een belangrijk gegeven is ook de grote 
ruirnte die je tel' beschikking hebt, 
vooral buiten. Het biedt de mogeJijk
heid plekjes te c reeren die echt van 
jezelf zijn. Je kunt dan ook kiezen of 
die pJekjes open of verborgen zijn. 

Het weer is natuurl ijk van be lang . Ga 
je met regen naar buiten, ingepakt en 
wei? Ga je in de zon luieren of je in het 
zweet we rke n? Wat doe je in de 
winte r? Us hakken, snoeien, gereed
schap onderhouden. plannen rnaken 

voor het volgende jaar. 
Het weer, de seizoenen zijn invJoeden 
van de buitenwereld waar we op een 
natuurlijke man ier rekening mee 
houden. We zijn afhankel ijk van de 
verschillen tussen de verschillende 
seizoenen. Dit is in vroeger tijden 
uitgangspunt geweest van rituelen. In 
vrijw el aile voorbee lden van zulke 
oude rituelen vindt de syrnboliek die 
gebruikt wordt haar oors prong in de 
natuur. Bij veeI volkeren waren er 
offerrituelen om de goden te danken 
voor de oogs t of de geboorte van een 
kind. 

2. Werken met levend materiaal 
Planten en dieren doen zelf oo k war. 

Heel rust gevcnd, oogsten van lavendel 
Fot o: Will y Leufg en . 

Dar betekent dat je hun eigenschappen 
moer (leren) kennen om bier adequaat 
rnee om te gaan. Je kan er ook mee 
experirne nteren en er zo vanzelf achrer 
komen, Dat kan ook een bron van 
frustratie zijn. (zij doen niet wat j ij 
wilt, bijv. bloeien). Aangezien er heel 
veel soorten planten en dieren zijn, is 
dit een bijna onbeperkte bron voor 
nieuwe ontd ekkingen . En orndat er 
gemakkelij ke en moeilij ke soorten zijn, 
kan dit op vele ni veaus plaats vinden. 

De mens is een onderdee l van de 
natuur. Iedereen komt de processen van 
leven en dood tegen in het dagelijk s 
leven . De confrontatie met de dood zet 
ons vaak aan het den ken over levens
vragen. De geheimen van de natuur 

bJijven daaro rn intrigerende raadsels , 
Die geboe idheid, inspira rie, kan de 
basis vormen voor een enorme levens
lust en creativiteit. Identificatie met 
dieren en pJ anten als levende wezens 
kan deze fascinatie versterken. Zij 
maken ook deel uit van die einde-Ioze 
natuurlijke kringloop . Zorg en ver
zorgen van deze onderdelen spelen een 
belangrijke rol bij therapeutische pro
cessen. 

3, Identificatie 
Planten en rnensen hebben gerneen dar 
ze beide tot de levende natuu r behoren. 
Ze zij n voor hun ontwikkeling afha nke
Jijk van milieufacroren. Mensen kun
nen, net als planten en dieren ziek 
worden, zich verwonden, zich herstel
len, wegkwij nen, dood gaa n. Je kunt ze 
koesteren, verzo rgen, maar ook pesten 
(bijv. zigzag laren groeie n), naar je 
hand zetten (bijv. vorrnsnoei) of dood 
laten gaan (uittrekken) , Met een plant 
die je lang verzorgt. kun je een binding 
aangaan. 

Voor dieren geJdt dit alles ook. Het 
verschil met planten is, dat hier 
identificatie vaak nog sterker is, zeker 
als het gaat om dieren die sterk op ons 
lijken (bij een konijn ligt dit anders dan 
bij een regenworm). Dat geeft enerzijds 
specifieke mogelijkheden (om te 
verzorgen, verantwoordelijk te zij n), 
anderzijds beperkin gen (mindel' ruimre 
om te expe rimenteren, meer instructie 
nodig , ethiek). 

4. Tijd 
Een belangrijk e factor in tuin- en 
natuura ctiviteiten is de factor tijd. 
Wanneer je zaait kun je niet on
middellijk het effect van je handelen 
zien. Het resultaat wordt pas veel later 
zichtbaar en duurt soms een heel 
seizoen. Een jong boompj e plant je 
voor de toekomst. Gelukkig zijn er ook 
snelle groeiers. Bovendien zijn er vele 
activiteiten die wei direct resultaat 
opleveren bijv. een aquarium inrichten . 
Voor de hulpverlener zij n dit belang
rijke methodi sche ingredienten : 
hoeveel geduld kan iemand opbrengen? 

5. Licht ell zwaar werk 
Bij tuin- en natuuractiviteiten hebben 
velen assoc iaties met zwaa r werk en 
grate inspannin g. Naast het zwa re werk 
biedt het activiteitengebied echter grote 
variatie aan de zwaa rte van het werk . 
Op je buik liggen kijken naar een keve r 
is even goed een zinvolle bezighe id als 
spitten. Stekken in een kasje ligt daar, 
qua zwaarte, tussenin. 

Nu 
Met het schrijven van dit artikel, kwarn 
ik bij dit dee I aileen uit op vrage n. Het 
lijkt onmogeJijk grip te krijgen op de 
ontwikkelingen waar wij nu middenin 
zitten. Schiphol krijg t toch een vij fde 
baan . Het pornpen van gas uit de 
Waddenzee is weer even van de baan. 
Het thema leven en dood is sinds II 
september vorig jaar in een nieuw lich t 
komen te staan. Waar staarr wij nu anno 

2002 met ons bewustzijn van de pro
cessen van de natuur ? Wanneer ik om 
mij heen kijk, of aileen aJ hier buiten 
de deur ga staan, valt rnij op hoe te
gelijkertijd mijn zintuigen worde n ge
streeld door bijvoorbeeld de veelheid 
aan vogels die op de bijzondere bomen 
en struiken van de Botani sche tuinen 
afkomen, als worden gepijni gd door 
het lawaai van de snel weg vlakbij . Hoe 
ga ik hiermee om ? 
Hoe gaat u hierrnee om ? 
De schoonheid die ik e rvaar in de 
naruur is voor mij een manier om op te 
laden . Los van de hectiek en complexe 
vraagstukken van deze tijd, kan ik rnij 
richten op de natuurl ijke wereld om mij 
heen en in mijzelf. Met mijn ogen dicht 
tegen een beuk van 100 jaar oud kan ik 
enorm veel ontzag voele n voor die 



boom. Door mijn oog haren heen turend 
naar de zee waan ik mij op een mid
de leeuws schip. Met mijn handen 
wroetend in de co rnpo srhoo p, geniet ik 
van het basa le proces van het verteren 
van groene afval. 

Het stilstaan bij het proces omze tten 
van mijn eigen 'afval' heeft mij erg 
geholpen om 'rnijzelf" te worden . De 
ballast van mijn verleden heb ik ge
co mposteerd om een vruchtbare bodem 
te creeren voor mijn innerlijke ont
wikkeling. 

Zorgt deze zorg voor onze groene 
ruimte ervoor dat wij zuiniger zijn op 
de natuu r om ons heen? Of aileen de 
ruimte direct om ons huis? Gaat dit 
enthousiasme verder dan het indivi
dualisme van het nieuwe millennium? 
Waar ge loven wij nog in? 

Hoe zoeken en vinden wij de helende 
werking van de naruur? Hoe gaan wij 
daarrnee om? 

Opleiding tot 'groene professional'
 
Groene act ivitciten zijn synoniem (/(II/ liet
 
omgaan met leven - plant en ell dieren.
 
De tnensen die de:e ac tivitei ten
 
begele iden heten 'greene pro fessionals',
 

De facu lteit Soc iaul Agogisclie Op
leidingen van de Hogescliool van Utrech t 
is sinds 1979 een voorloper ill her 
ople iden \'(/11 de;e gro ene profession als. 
voorbeelden vall beroepen waar de:e 
tnensen werktaam zijn : begeleider op een 
zorgboerderij . acti viteitentherapeut die 
me t greene ma teria len werkt, tuin
therapeut in de psychiatrie. Er is ne rgens 
en ders ill Ned erland een HBO-opleiding 
mer een zo duidelijke link tussen de 
hulpve rlenin g ell her groen, de uatuut: 

Getnteresseerd? Neem dan contact op 
Iller de Hogeschool Will Utrecht. Faculteit 
Sociaal Agogi sche Opleidingen. 
Tel: 030-252 9600 

Annette Beere ns is docente op de 
Hogeschool van Utrech t, Faculteit 
Sociaal Agogische Opleidingen. 
Tel: 030 -252 9600 . 

E-mail: A.Beerells @fmo.hvu.ll/ 
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Werkend wijs worden bij de aanleg van 

een schoolnatuurtuin in Zuid-Duitsland 

Marleen van Tilbu rg 

orig jaar augustus heb ik, naar 
aanleiding van het boek 
"N aturer lebnisraume" van 

Man fred Pappl er en Reinhard Witt , een 
bezoek gebracht aan een aantal 

prachtige, zeke r voor Nede rlandse 
begrippen zeer unieke schoolnatuur

tuinen in het zuiden van Duits land (zie 
Oase 4/0l) . 

Op deze inspirerende reis heb ik 
Reinhard Witt persoonl ij k leren 
kennen. 
Vanwege zijn enthousiasme, kennis en 
ervaring . had ik natuurlijk ontzettend 
veel vragen die ik Reinhard wilde 
stellen. Vragen over de manier waarop 
een projec t, het ontwerpen en aanleg
gen van deze fantastische schooltuinen, 
tot stand kornt. 

Hoe krijg je her voor elk aar de betrok

ken rnensen, leerkra ch ren, ouders en 
niet in de laarsre plaars de ve le 
kinderen van de school zelf, te (blijven) 
moriveren? Zo enthousiast te krijgen 
en houden dat ze tot en met de laatste 
handeling meewerke n aan de bouw van 
hun eigen schoolomgev ing en hoe 
coord ineer je dar dan? Hoe ga je om 
met de tegenwerking die je onge
twijfeld krijgt als .ie een dergelijk 
prac htig, nieuw en daardoor gewaagd 
idee tot een succesvol e inde wil 
brengen? 

Ik zat dus boordevol vragen, maar er 
was helaa s te weinig tijd om op al mijn 
vragen antwoorden te krijgen. 
Het was naar aanleiding van dit bezoe k 
en onze kenni srn ak ing dar Reinhard mij 
uitnodigde aan de aanleg van een 
dergelijk project mee te werken en op 

zome r 2002 


