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Lessen uit praktijkproef in Oisterwijk

Hoe openbaar groen
bijdraagt aan het welzijn van ouderen
Met een vergrijzende bevolkingssamenstelling is zorg voor kwetsbare ouderen een flinke maatschappelijke uitdaging. Hoe langer
de periode van kwetsbaarheid wordt uitgesteld, hoe kleiner de
zorglast. Hoe kwetsbaar ouderen zijn, hangt onder meer af van de
omvang van het sociale vangnet en de fysieke gezondheid. In het
project ‘Groen voor Grijs’ werd gekeken naar de invloed van groen.
Jasperina Venema (Nature for Health Foundation) en Sabine van
Rooij (WENR) vertellen over de bevindingen.
Auteurs: Jasperina Venema en Sabine van Rooij
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Naast groenere locaties leverde het project sociaal
kapitaal op. Rond de locaties werden diverse informele
momenten met koffiemomenten georganiseerd. Hier
kwamen buurtbewoners en projectpartners samen
en maakten zij afspraken over bijvoorbeeld het onderhoud. In totaal waren vijftig tot tachtig buurtbewoners betrokken. Ieder droeg bij waar hij kon en wilde.
Buurtbewoners kwamen ook in contact met andere
doelgroepen, zoals asielzoekers uit het nabijgelegen
asielzoekerscentrum. Zij werden via welzijnsorganisatie Mentorhulp uitgenodigd mee te doen bij de aanleg
van de projecten. Lokale bedrijven ondersteunden met
eigen acties. Zo gaf een kleinschalig tuincentrum bewoners een geveltuinplantje bij het inleveren van een
stoeptegel.
Het waren de jonge gezinnen die voor hun kinderen
speelplekjes wilden waar ook ouderen fijn konden
zitten, vanwege de interactie die dan plaatsvindt. Ondanks hun drukke leven waren zij bereid om tijd en
energie te investeren in hun leefomgeving en buurtbewoners, en enthousiasmeerden ze hun kinderen dit
ook te doen. Ouderen gaven aan dat ze veel nieuwe
mensen ontmoetten en dat ze het leuk vonden om naar
de bijeenkomsten op de groene plekken te gaan, al was
het maar om er te kijken naar alle activiteit. Kinderen
bleven geboeid omdat er altijd iets te ontdekken viel in
het groen. Het project heeft dan ook positief verrast
als het gaat om de toename van sociale cohesie en de
positieve sfeer.
Alle deelnemers aan de activiteiten gaven aan het
gevoel te hebben zelf een bijdrage te kunnen leveren
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