
Project 
Dagelijks groen onder de loep 

In 2017 zijn we gestart met het project 
Dagelijks groen. Vier jaar verder kunnen 
we niet meer spreken over een project, 
maar is Dagelijks groen ingebed in het 
activiteitenaanbod van het dagcentrum. 
 
In 2017 zijn we klein gestart met bloemen 
en potten op ons terras. We hadden ook 
een verhoogde bak op maat laten 
maken voor bezoekers die aan een 
rolstoel gebonden zijn. Ondertussen 
hebben we ook een perk dicht bij het 
dagcentrum dat we onderhouden. Onze 
moestuin, waarmee we in 2018 in de 
grote tuin begonnen zijn, is verdwenen. 

Deze is nu omgetoverd in een terras die tijdens de coronaperiode zeer welkom was. Als 
alternatief hebben we in de tuin moestuinbakken op verschillende hoogtes geplaatst, 
zodat deze aan ieders behoefte tegemoetkomt. Onze bezoekers kunnen zowel  op zit- of 
sta-hoogte werken aan deze bakken. 
 

 
 
We hebben de theoretische voordelen van bezig zijn met groen zelf kunnen opmerken bij 
onze bezoekers. Bezoekers met bepaalde handelingsbeperkingen, die buiten het 
gewone activiteitenaanbod vallen, sluiten perfect aan bij Dagelijks groen. Het planten, 
zaaien, verzorgen van planten en bloemen zijn herkenbare activiteiten. Men put uit 
ervaringen van vroegere jaren die men in eigen moestuin, bloementuin of hof  heeft 
opgedaan.  Ze genieten ervan om kennis te kunnen overdragen aan anderen en het 
geeft hun opnieuw zelfvertrouwen en toekomstperspectief. 
 
We merken dat als we in onze moestuinbakken aan het werk zijn, dit de nieuwsgierigheid 
van bewoners en hun bezoek aanwakkert. We zien ze vanuit hun venster kijken of ze 
wandelen tot bij ons om een babbeltje te maken. Activiteiten met en in het groen zijn 
een laagdrempelig gespreksonderwerp en er worden veel herinneringen opgehaald.  



Doordat deze moestuinbakken in de tuin staan, bewegen onze bezoekers ook meer. Er 
wordt veel vlugger naar buiten gegaan om te zien hoe onze planten en bloemen het 
stellen. Er is meer communicatie onderling: hoe zien onze planten eruit, hebben ze water 
nodig, moet er iets geoogst worden …? 

  

 
 

Naast het echt werken met de handen in de aarde, ontstaan er veel andere activiteiten. 
Oogst wordt verwerkt in eten, drinken, cosmetica … Met de bloemen of blaadjes worden 
creatieve activiteiten ondernomen. En zeker niet te vergeten: het genieten van de kleur 
en geur met een lekker tasje koffie of thee. 
 

  
 

 

 

 
 

We willen het groen ook graag van buiten naar binnen halen en daarom gaan we de 
volgende maanden bezig zijn met het ‘vergroenen’ van  onze ruimtes in het dagcentrum.  
Zo zie je maar dat een project een start kan zijn van een langdurig ‘groen avontuur’ waar 
we nog steeds nieuwe dingen in ontdekken. 
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