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Nico Wissing blij dat Azora bij Den Es in
Varsseveld importantie groen erkent
Boek WissingTuinen | Outlook toonbeeld van visie Gelderse tuinenfreak
Tuinontwerper Nico Wissing heeft een passie voor groen. In

botvieren, was in Varsseveld. In het nieuwbouwbudget van

gecreëerd, waar de bewoners kunnen genieten van de bloemen

Nederland weet hij steeds meer mensen met zijn visie voor zich

verpleeghuis Den Es was ook een bedrag opgenomen voor de

en planten. Verder is er een open ruimte, waar ’s zomers bijvoor-

te winnen en ook in het buitenland mag hij steeds vaker zijn

tuin en de omgeving van het huis. “Azora onderkende gelukkig

beeld feesten kunnen worden gehouden.”

zienswijze duidelijk maken tijdens toespraken. Omdat hij graag

het belang van een goede groene omgeving. Al eerder, bij de

De binnentuinen heeft Wissing ingericht met zogenaamde

nog meer mensen over zijn ideeën wilde vertellen, besloot hij ze

locatie Antonia in Terborg, mocht ik voor de zorginstantie aan

‘impulsstukken’. “Niet alleen met kleur, maar ook met geur wil-

aan het papier toe te vertrouwen. In WissingTuinen | Outlook laat

het werk. Ook bij Den Es gaven ze mij in wezen de vrije hand.”

len we de bewoners activeren en stimuleren: de zintuigen moeten

ook blij dat Azora door mij in te schakelen deze pioniersfunctie

hij aan de hand van voorbeelden uit eigen werk zien hoe tuin en

Den Es komt ook ruim aan bod in het boek van Wissing. “Ik wil

geprikkeld worden. Juist voor de bewoners van een psychoge-

wil vervullen.”

gebouw geïntegreerd kunnen worden. Oók in de gezondheids-

ook graag laten zien dat tuinontwerp onderdeel kan uitmaken

riatrisch verpleeghuis als Den Es is dit belangrijk, want met de

zorg, zoals onlangs bleek bij Den Es in Varsseveld.

van een zorgvisie. In Varsseveld hebben we een therapeutische

verschillende thema’s willen we proberen om de bewoners iets te

INTEGREREN

H

“

tuin neergelegd en bovendien een organische parkeerplaats.

laten herinneren uit het verleden. Zo hebben we toegespeeld op

Wissing mag zich inmiddels een graag geziene gast noemen op

et is niet alleen een boek met mooie plaatjes en sfeerbeel-

Met de tuin willen we de bewoners van Den Es stimuleren, iets

de herinnering aan de landbouw van vroeger en aan het leven op

diverse bijeenkomsten over (tuin)inrichting in Europa. Want ook

den, het heeft ook een boodschap”, stelt de Gelderlander.

wat natuurlijk niet alleen daar mogelijk is.” Het Achterhoekse

het platteland. Die prikkel brengt hopelijk een herinnering naar

in landen als Duitsland en België wordt hij vaak uitgenodigd om

“Ik wil ervoor pleiten dat niet alleen bedrijven, instellingen en

verpleeghuis heeft twee binnentuinen, waarin de bewoners naar

boven, die er weer voor zorgt dat de mensen zich beter gaan voe-

over de inrichting van tuinen te praten. De integratie van binnen

andere organisaties de importantie van groen gaan inzien, maar

hartenlust kunnen wandelen en relaxen. “Er zijn overal zitjes

len. De kwaliteit van leven gaat daarmee omhoog.”

naar buiten is daar steevast het onderwerp van zijn presentatie.

ook de mensen die verantwoorde-
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Integratie die ook in het boek terugkomt. “Het boek kan voor

lijk zijn voor de bouw: architecten,

PARKEERPLAATS

veel mensen de eerste aanzet zijn om kennis te maken met mijn

aannemers en projectontwikkelaars,

Ook de parkeerplaats bij Den Es is op een

visie op tuinen. In ieder geval moet het een stimulans zijn, om aan

bijvoorbeeld. Jammer genoeg is het

speciale manier ingericht. “Het is een orga-

de aanleg van een tuin meer aandacht en meer geld te besteden.

namelijk nog steeds zo dat de functie

nisch gevormde parkeerplaats. De parkeer-

Vaak zie je dat er een immens bedrag beschikbaar is voor reno-

van groen wordt ondergewaardeerd.

havens zijn niet in rechte lijnen aangelegd.

vatie of bouw van een gebouw en dat er dan ook nog een klein

De tuin is vaak het eerste waar op

Op het terrein stonden twee honderd jaar

percentage overblijft voor de tuin. De zienswijze van beleidsma-

wordt bezuinigd bij de bouw, terwijl

oude meidoorns, enkele eiken en andere

kers moet veranderen, want groen is belangrijk! Groen draagt bij

groen bijvoorbeeld juist zo belangrijk

boomsoorten.

aan een prettige leefomgeving en geeft daardoor waardering aan

is voor personeel, bewoners en bezoe-

Het was zonde om deze te gaan kappen,

mens en gebouw.”

kers.” Wissing vertelt in het boek,

dus heb ik besloten om de parkeerplaatsen

waaraan hij ruim drieënhalf jaar

er als het ware omheen te leggen. Door

werkte, zijn visie op tuinen en laat

de vorm worden de bezoekers en mede-

WISSING HOVENIERS BV

met veel beelden zien hoe een tuin

werkers als het ware gedwongen elkaar

Julianaweg 22

er in zijn ogen ook uit kan zien. “Een

tegen te komen. De parkeerplaats is een

7078 AR Megchelen

tuin kan de zintuigen prikkelen.”

ontmoetingsplaats geworden, die boven-
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dien ook nog eens mooi is aangekleed

Fax: 0315 - 37 76 78

THERAPEUTISCHE TUIN

met diverse plantcomposities. Dat maakt

E-mail info@wissinghoveniers.nl

Eén van de meest recente projecten

de entree extra aantrekkelijk”, aldus de

Bezoek onze vernieuwde internetsite: www.wissingtuinen.nl

waar Wissing zijn creativiteit mocht

tuinontwerper uit Megchelen. “Ik ben dan
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