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SIGHT Landscaping is in samenwerking met 
landschapsarchitecten in deze regio bij vele 
zorginstellingen actief. Het uitgangspunt is 
steeds dat er aan de hand van de wensen van 
de opdrachtgever maatwerk geleverd wordt. 
‘Wij passen onze ontwerpen aan de diverse 
doelgroepen in de zorg aan,’ vertellen regio-
directeur Henk Vrijhof en algemeen directeur 
Henri Schuurman. ‘Bij bijvoorbeeld instellin-
gen voor slechtzienden richt je je vooral op 
geuren en kleuren, diverse soorten verhardin-
gen, oneffenheden en glooiingen.’

Ook voor onder meer bejaardenhuizen, ge-
sloten afdelingen en therapeutische centra 
levert SIGHT Landscaping terreininrichtingen 
op maat. ‘De emotionele waarde is heel groot 
als je op een kamer van vier bij vier meter zit, 
maar ook in de gelegenheid bent om in een 
groene omgeving te bewegen.’ SIGHT Lands-
caping kan die groenbeleving en de prikkeling 

van de zintuigen onder meer vormgeven in 
geurtuinen, oefenpaden, knuffelmuren, scha-
duwruimtes, of vlinder- en vogeltuinen.

Omdat kostenbesparing een belangrijk item is 
in de zorg biedt SIGHT Landscaping een lan-
ge termijn onderhoudsprogramma aan. Deze 
oplossing wordt als maatwerk afgestemd  op 
diverse beeld- en wensniveaus. Zo weet het 
voor iedere zorginstelling de juiste balans te 
vinden tussen kwaliteit en kosten. ‘Iedereen 
zou zich echter moeten realiseren dat groen 
juist geld oplevert en een positief effect heeft 
op de mens.’

Ter onderstreping van het sociale karakter 
werkt SIGHT Landscaping intensief samen 
met Inclusief Gresbo dat werk biedt aan men-
sen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 
De groenvoorziening van Inclusief Gresbo be-
staat uit zo’n 150 medewerkers. ‘We komen 

bij klanten van ons en bij die van hen in de 
zorg, industrie en recreatieparken. Daar zetten 
we teams in met een vakbekwame hovenier en 
een voorman van ons en mensen van Inclusief 
Gresbo.’

Tot nu toe ging het vooral om het fijne ho-
venierswerk, maar ook het grootschalige 
onderhoud wordt in gezamenlijkheid aan-
gepakt. ‘Wij werken al jaren voor een groot 
aantal gemeentes op de Veluwe en dat gaan 
we dus samen doen met mensen van Inclu-
sief Gresbo. Henk Vrijhof en Henri Schuurman 
gaan overigens gemeentes benaderen om op 
kleine of grotere schaal burgerparticipatie toe 
te passen.

‘Hoe informeer je burgers inzake het onder-
houd en hoe hou je ze tevreden. Onze rol ver-
schuift steeds meer richting ‘wijkregisseur’. 
Dit doen wij door  betrokkenheid te creëren 

met de burgers en hen te informeren. Het 
draagvlak moet vanuit de burgers komen maar 
wij begeleiden of faciliteren in gezamenlijke 
initiatieven. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor 
een nieuw plantvak en burgers onderhouden 
het. Dit soort contracten van de overheid be-
ginnen nu steeds meer op de markt te komen 
en men vraagt ons hier op in te spelen. 

Een andere ontwikkeling waar SIGHT Landsca-
ping al jaren op anticipeert is het verbod van-
af 1 januari volgend jaar op het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen. ‘We doen al 
jaren proeven om uit te vinden wat de beste en 
duurzaamste methodes zijn. Technisch gezien 
kan het allang zonder chemische middelen.  
Het gebruik van alternatieve methoden is in 
het begin vaak duurder maar door een andere 
aanpak in preventie en het combineren van 
werkzaamheden kunnen we het verschil vaak 
heel klein houden. 
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Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de juiste aanwezigheid van groen een positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid 

van cliënten in de zorgsector. De specialisten van SIGHT Landscaping uit Harderwijk verzorgen het gehele traject van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en 

beheer van de buitenruimte. Zij weten niet alleen bij zorginstellingen, maar ook bij ziekenhuizen, overheden, bedrijven, hotels en de recreatiesector altijd een 

representatieve belevingsruimte te creëren.


