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Een zoektocht naar hoe het historische landschap
van Brabant kan bijdragen aan bredere zorgverlening
rond aandoeningen aan de geestelijke gezondheid
en specifiek hierbinnen dementie

Met dit plan richten wij ons op innovatieve uitbreiding
van het concept zorgboerderij om de 18 ha natuur
(en opstallen) beter in te zetten, de verbinding met
het omringende landschap te verbeteren en een
grotere groep uit de regio toegang te geven tot en
betrekken bij het gebied en de zorgbehoevenden.
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TOEKOMST ZORGBOERDERIJ

Zorgboerderijen en de toekomst
Vandaag de dag hebben ca 270.000 mensen dementie met een directe impact op grofweg 1.200.000 familieleden en ca 300.000
mantelzorgers. Verdere ontwikkeling van deze ziekte en vermaatschappelijking van de zorg maakt dat er in 2040 rond de 550.000
dementerenden zullen zijn en ca 2,4 miljoen familieleden en 600.000 mantelzorgers. Nu al spelen zorgboerderijen een belangrijke
rol in het opvangen van deze mensen, zelfs zo goed dat uit recent onderzoek blijkt dat zorgboerderijen beter zorg verlenen dan
verpleeghuizen (Pogramma Landbouw en Zorg, ZonMW, 2017). Gezien de ontwikkeling van deze ziekte en de groeiende druk op
de direct betrokkenen is er behoefte om het concept zorgboerderij verder te ontwikkelen. De Hemelrijksche Hoeve, een biologische
zorgboerderij sinds 2001, is gelegen aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen en wil zich richten op de groeiende groep
betrokkenen welke behoefte heeft aan meer informatie, uitwisseling, gezamenlijk verblijf en ontzorging. Hierbij worden de kwaliteiten
van het landschap en de boerderij ingezet als troefkaart voor het conceptuele en ruimtelijke kader van het plan. De visie van het
team op de toekomst is een grotere rol van de zorgboerderij en het omringende landschap in de maatschappij waarbij er naast de
zorginnovatie wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan toegang, verblijven en recreëren in het groen.

