
 

 

Ontwerp zintuigentuin Zorgimkerij Beesd 
Een duurzaam samenwerkingsproject tussen MBI De Steenmeesters en ontwerpstudioTAK. 

De gesponsorde harde materialen showtuinen Gardenista 2019 zullen worden hergebruikt voor 
een goed doel. Gekozen is voor de Zorgimkerij in Beesd 



Inventarisatie en Analyse bestaande situatie: 
Landelijke achtertuin met hooiberg bij boerderij die nu als 
Zorgimkerij in gebruik is. 
Tuin vergt nu vrij veel onderdhoud en is te 
onoverzichtelijk/ingewikkeld voor deelnemers. Zij hebben 
behoefte aan structuren en overzicht in de werkzaamheden. Het 
grindpad langs de tuin mag gehandhaafd worden en verder staan 
er 2 rozen over een boog en een boom die als het enigszins kan 
behouden moeten blijven. Ook nog een aantal bananen laten 
staan. Aan achterzijde wordt het gedeelte dat heringericht kan 
worden begrensd door een ligusterhaag.  
Bestaande beplanting kan grotendeels worden hergebruikt. Ook 
beschikt de Zorgimkerij nog over een kleurentuin (vlakindeling) 
met daarin een grote collectie planten.  
 
Wensen: Tuin die eenvoudig in onderhoud is, goed toegang 
biedt voor iedereen en die zo is ingericht dat deelnmers dmv.  
simpele opdrachten het onderhoud kunnen verzorgen. 
 
Visie: ZINTUIGENTUIN 

De tuin opdelen in overzichtelijke vakken waarin de 5 zintuigen 
duidelijk te onderscheiden zijn. 
Niet alleen werken maar ook zitten in de tuin een grote rol laten 
spelen. Dit zorgt er voor dat het voor iedereen mogelijk wordt om 
dit gedeelte te gebruiken en te beleven. 
 
De vijf zintuigen 
zijn: 
Voelen 
Ruiken 
Proeven 
Horen 
Zien 
 
Duidelijk laten zien welk gedeelte is gekoppeld aan 
desbetreffende  zintuig. Dat geeft de begeleiders ook de mogelijk 
tot het geven van simpele instructies. (Bijv: Ga vandaag maar 
onkruid wieden in het gedeelte horen) 
 
Vaste zitplekken creëren zodat er op elk moment van de dag en 
jaar gebruik van gemaakt kan worden en er niet met meubilair 
hoeft te worden gesleept.  

 
 

Extra prikkel kan gedeelte om te zaaien en planten opkweken zijn.     
Dit overlegen met de begeleiders. 
 

Zintuigen en mogelijke bijbehorende planten etc. Sommige 
planten kunnen in meerdere gedeeltes terugkomen. 
Ontdekkingstocht door de tuin. 
 
Zien: 
Overweldigende kleuren.  Dierenleven 
Bewegende elementen  Vogelkastjes 
Kijkgat/Kijkdoos 
 
Gelijk als men de achterzijde betreed. 
Horen: 
Grassen    Trilgras 
Bamboe    Stromend water 
Nestkasjes voor vogels  Windorgel  
Paden van notendoppen 
Stromend water. 
 
Planten aanvullen met stromend water, windorgel, paden van 
notendoppen 
Gedeelte bij de bananabomen 
 
Ruiken: 
Rozen     Kamperfoelie 
Lavendel     Scharlei 
Sneeuwklokjes   Citroenverbena 
Gele kornoelje    
Mint/Thijm    Citroen geranium 
Gedeelte waar men binnentreed bij rozenbogen 
 
Proeven: 
Kleine moestuin   Zonnebloem (proeven vogels) 
Tomaten    Fruitboom 
Courgette    Frambozen 
Aardbeien/Fruit    Dovenetel 
Kruiden     OostIndische kers 
 
Voelen: 
Stachys byzantina. (zacht behaard      Hard/Zacht    
Alchemilla mollis   Fijn/grof 
Stekelnootje    Groot/klein 
Stijf/Buigzaam    Glad/Ruw 
Rond/vierkant 
Gedeelte waar ook zitplaatsen komen. Verhoogde bakken.       
 

Ontwerp: gebaseerd op het beeldmerk van de 
Zorgimkerij. Er is gekozen voor een ontwerp 
met hexagons zoals ook in honingraten te zien 
zijn. De verschillende hexagons krijgen een 

zintuig toegewezen dat hierin 
verwoord gaat worden. Zo wordt de tuin voor de 

deelnemers overzichtelijk, wordt de tuin geschikt 
voor educatieve doeleinden kan er per 

gedeelte een beplantingsplan worden 
opgezet. Ook kunnen er diverse 

onderdelen zoals windorgel, 
aanduidingsborden, vogelkastjes, 

voelelementen, kijkdoos etc. op de 
dagbesteding worden vervaardigd. Er 

ontstaan ook gedeeltes waar men even kan 
zitten. Samen met de tuinvrijwilligers zal worden 

bekeken welke planten er in de tuin voorradig zijn 
en kunnen worden gebruikt voor de diverse 

plantvakken. In de moestuin kan groente en fruit 
worden geteeld waarvan gesnoept kan worden of 

eventueel in de winkel aangeboden.     
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Bestaande rozenbogen (3x) Deze laten beklimmen met 
bestaande roos, kamperfoelie, clematis. Rond het pad diverse 
geurende planten als kruiptijm, lavendel, rozen etc. 

Bestaande rozenbogen (3x) 
Bestaande rozenbogen (3x) 

Verhoogde bak opgebouwd uit stapelblokken 

Vaste zitbank met daarachter geurende struiken 

Vijver van vijverfolie met daaromheen pad van notendoppen 

Vaste zitbank met daarachter geurende struiken 

Houten wand met kijkgaten 

Vak om planten voor te zaaien 

Plant vak met windorgel 

Waterval 

Palen met diverse structuren 

Moestuin  

Bestaande boom 

Moestuin  

Fargesia (niet woekerende bamboe) 
 

Boomstammetjes als zitplekken 

Fargesia (niet woekerende bamboe) 

Bestaande ligusterhaag 
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PROJECTNUMMER:  
Beschikbare materialen  
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   60 x GeoCeramica-120x60x4-Chateaux-Antracite 

 
 
40 x GeoCeramica-120x30x4-Irish-HighStone-Grey 

   
 
72 x GeoCeramica-60x60x4-Concreet-Smoke 

 
 
250 x GeoPlano-stapelblok-Lazise-60x15x15cm 

  
 
32 x GeoPlano-stapelblok-Milano-30x15x15cm 



               
 

                



          

       



         

       
   
Bronnen: Tastbaar groen, Hans Schuman, ISBN 90 6255 802 X.       De zinnelijke tuin, Monty Don. ISBN 90 2573119 8 


