BRAAMBERG
NATUUR

De Braamberg is een prachtig
gebied, op een unieke plek in
Arnhem. Schakel tussen de
parken Sonsbeek en Klarenbeek
en onderdeel van de groene
oost-west zone in Arnhem
noord.

GEZONDHEID
Daarnaast is de Braamberg
bijzonder vanwege de ligging
van Rijnstate en Pro Persona.

TOEKOMST

U ontvangt deze nieuwsbrief
omdat wij u gesproken hebben
over de kans om de Braamberg in
te richten als ‘healing landscape’.
Een gebied wat door zijn
inrichting en gebruik, de
mentale en de fysieke gezondheid
versterkt en ook een positief
effect heeft op de natuur.
Deze nieuwsbrieven worden
één maal per kwartaal verstuurd.

NIEUWSBRIEF 1

DE AANLEIDING
Bezien vanaf het ziekenhuis, ligt de Braamberg verscholen
achter een massieve bosrand waardoor mensen niet
snel op het idee komen om het gebied te bezoeken.
Verder zijn de oversteekplaatsen naar het gebied
onaantrekkelijk en soms zelfs gevaarlijk.
Wij denken dat dit een gemiste kans is. Zeker nu in vele
onderzoeken is aangetoond dat natuur een positieve
werking heeft op gezondheid en veel nieuwe ziekenhuizen
en zorginstellingen om deze reden in een natuurlijke
omgeving worden gebouwd.
HET IDEE
Daarom is het idee ontstaan, om te verkennen of de
Braamberg door de inrichting en het gebruik bij kan
dragen aan de mentale en de fysieke gezondheid van
clienten, bezoekers en behandelaars van Rijnstate en
Pro Persona. Maar ook aantrekkelijk en gezond is voor
buurtbewoners van de aanliggende wijken en de rest
van Arnhem.
DE SAMENWERKING
Het idee van een ‘healing landscape’ kan alleen slagen
wanneer het breed gedragen wordt. Daarom verkent
Monic Deichmann van Hoogtij Projecten, in opdracht
van de gemeente Arnhem, op welke manier verschillende
belanghebbende partijen betrokken zouden willen
worden bij de ontwikkeling en het gebruik van de
Braamberg en haar omgeving. En welke ideeën en
wensen er leven m.b.t. natuur en gezondheid.
DE UITKOMST VAN DE ORIËNTATIEFASE
Uit de gesprekken blijkt dat het door iedereen als een
kans wordt gezien om te onderzoeken hoe het gebied
als healing landscape ingericht en gebruikt kan worden.
Een kleine greep uit de ideeën en ontwikkelingen:
wijkinitiatieven zien een meer organische padenstructuur
en een ‘beleeftuin’ voor zich, een plek waar schoonheid,
contact met de natuur, kunst en betekenis centraal staan.
Binnen de zorginstellingen, waar patiënten, cliënten en
het personeel op dit moment nog niet vaak naar buiten
gaan voor ontspanning, training en therapie, wordt de
integratie van natuur zeker gezien als kans. De gesprekken
hierover zijn in volle gang. De Vrij Katholieke kerk op de
Braamberg bekijkt hoe zij vanuit haar filosofische visie bij
kan dragen aan zingeving en ecologen zien kansen om de
natuurlijke rijkdom te vergroten, o.a. door de Braamberg te
verbinden met omliggende natuurgebieden.
WAT GAAN WE DE KOMENDE TIJD DOEN?
Tot en met november dit jaar worden, tijdens een tweede gespreksronde met de betrokken partijen, wensen en
kansen waar mogelijk met elkaar verbonden, geconcretiseerd
en aangevuld. In januari 2022 worden deze bevindingen
beschreven in nieuwsbrief 2.
HEEFT U VRAGEN?
Neem dan contact op met:
Hoogtij Projecten / Monic Deichmann
M 06.2953.8854 E info@hoogtijprojecten.nl
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