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ovErzicht

Om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan, zal vol-

gens het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur 

in humane omstandigheden extra celcapaciteit gecreëerd worden. Als re-

actie op de bouw van de grootschalige complexen volgens dit Masterplan, 

startte de gevangenisdirecteur van Oudenaarde Hans Claus het project ‘de 

huizen’. Volgens Claus hebben gedetineerden nood aan een gedwongen 

vorm van zorg. Deze zorg dient enerzijds, door het opdelen van gedeti-

neerden volgens de in het detentieplan beschreven benodigde oplossing, 

gedifferentieerd te zijn, en anderzijds de kleinschalige trend binnen de 

zorgsector te volgen. Deze visie resulteert in detentiehuizen waar tien ge-

detineerden onder begeleiding samenwonen al dan niet binnen een ste-

delijke context.

Aangezien er geen referentieprojecten bestaan, onderzochten studenten 

uit de eerste Master Burgerlijk Ingenieur-Architect hoe je kavels, waar 

tien gedetineerden samenleven, zou kunnen organiseren in de stad. Dit 

onderzoek resulteert in elf sterk van elkaar verschillende detentiehuizen. 

Binnen deze masterproef wordt een aanzet gegeven naar het omschrijven 

van kenmerken van een kleinschalig gedifferentieerd detentiehuis. Om dit 

te bereiken wordt eerst de context geschetst.

In een eerste deel wordt de inhoud en context van het woord ‘kleinscha-

lig’ onderzocht binnen de zorgsector en de zorgarchitectuur. De conno-

tatie van deze term verschilt binnen beide disciplines. Verder wordt een 

overzichtsbeeld gegeven van het Belgisch gevangeniswezen. De huidige 

gevangenissen in stervorm blijken hun oorsprong te hebben gevonden 

in de 19e eeuw. Deze cellulaire infrastructuur komt niet meer tegemoet 

aan de eisen tot re-integratie die de Belgische wet oplegt. In een derde 

deel wordt de actualiteit van de gevangenis beschreven. Het beleid van 

Minister van Justitie Annemie Turtelboom stemt beperkt overeen met de 

actuele visies van mensen uit het vak. Tenslotte bewijzen hedendaagse 

internationale gevangenissen dat ‘mensen opsluiten’ niet steeds ‘tralies 

en muren’ impliceren. 

Met deze penitentiaire context in het achterhoofd, worden in het vierde 

deel de kenmerken van de detentiehuizen omschreven. Daarbij wordt on-

derscheid gemaakt in het al dan niet meetbare karakter van de eigenschap-

pen. Een oppervlakte geef je weer in een aantal vierkante meters, maar 

de toegankelijkheid van een gebouw laat zich niet met hetzelfde gemak 

‘opmeten’. Op deze niet-meetbare, m.n. ‘talige’, kenmerken wordt binnen 

deze masterpoef gefocust. Er wordt bijgevolg gezocht naar een taal, een 

model, om deze eigenschappen te omschrijven. A.d.h.v dit model zou ge-

toetst kunnen worden of het gebouw beantwoordt aan de vooropgestelde 

architecturale eisen.

Trefwoorden: typologisch onderzoek, kleinschaligheid, detentiehuis, ge-
vangenis 21e eeuw



ExtEndEd aBstract

introduction

Since several years, Belgian prisons are overcrowded. To restrict this over-

population, the Belgian government introduced the ‘Masterplan 2008-

2012-2016 for a prison infrastructure in human circumstances’. The con-

struction of two prisons with a capacity of at least 300 prisoners, which 

forms part of the Masterplan, already started. Other prison constructions 

will follow soon. In response to these facts, Hans Claus, director of the 

prison in Oudenaarde, started the project ‘de huizen’1. According to his vi-

sion, prisoners need to be divided by offense in small ‘houses’ in an urban 

environment with a different degree of security so that they can prepare 

their re-integration in the society in optimal circumstances, under appro-

priate supervision. Claus suggests a capacity of ten prisoners per house.

Main purposE

Based on the hypothesis of Claus, this dissertation tries to define architec-

tural characteristics of a small detention house. What kind of architecture 

is needed for such a small prison? How do you organize parcels in a city, 

where ten prisoners live together? The study contains two parts. One part 

concerns characteristics that are measurable in for example square feet. 

The second part focuses on the description of characteristics you can’t 

1  Translated as ‘the houses’

measure, for example the accessibility of a building. This second part 

should result in a model to compare small detention houses.

gEnEral approach

First of all,  the concept ‘small scale’ is clarified. The trend of the small 

concept has examples in the healthcare. This study notes a different ap-

proach of the concept. Literature and case studies proof that care staff and 

architects of care buildings focus on different principles. 

Secondly, a Belgian penitentiary synopsis is created, where the evaluation 

of the prison typology is studied. When raised the idea to build cellular 

star-shaped prisons? Are these foundations still useful in the 21st century? 

Visiting the prison in Oudenaarde and having a conversation with Hans 

Claus helped me, as an architecture student, to understand how things 

actually work in prison. 

The third section handles about the actual penitentiary. What are, beside 

the overpopulation, the other problematic topics? Does the policy of Mi-

nister of Justice Annemie Turtelboom about the prison infrastructure cor-

responds with the vision of criminologists? Furthermore, some examples 

of innovative prison architecture are presented. Following a panel discus-

sion between staff members of psychiatric institutions about the construc-



tion of a prison for psychiatric prisoners and attending the meetings of the 

project ‘de huizen’ led by Hans Claus, learned me what staff members find 

important in prison institutions. 

These facts, described in three sections, give a background for the study 

of the characteristics of small detention houses. Since this small capacity 

doesn’t exist in Belgian penitentiary context, students explore how to de-

sign a small prison situated in an urban lot. This exploration results in a big 

variety on typologies which initiates the definition for the characteristics 

of a small detention house. 
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De verouderde gevangenis van Vorst wordt bestempeld als mensonwaar-

dig.1 Nadat advocaten en magistraten de leefomstandigheden in Vorst 

hadden aangeklaagd, bracht de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg Luc Hennart samen met enkele onderzoeksrechters op drie april 

2012 een bezoek aan de infrastructuur in Vorst. Eenpersoonscellen wor-

den bevolkt door drie personen aangezien meer dan 700 gedetineerden 

slechts beschikken over 402 voorziene verblijfplaatsen. Stromend water 

ontbreekt op de cellen voor diegenen die overdag tewerk worden gesteld 

in de gevangenis. Als er al een wc voorzien is op de kamer, beschikt ze 

niet over afscherming tegenover andere kamergenoten. Vocht- en schim-

melplekken op de muur zijn geen uitzondering en vuile matrassen op de 

grond worden beschouwd als volwaardige slaapplaats. Hennart stelt dat 

‘zijn’ onderzoeksrechters ‘tweemaal zouden nadenken’ voor ze nog een 

verdachte zouden blootstellen aan ‘de afschuwelijke omstandigheden in 

Vorst’.2 

Dat de overbevolking die heerst binnen de Belgische gevangenissen ac-

tueel is, bewijzen ook de stakingen door het gebrek aan veiligheid van de 

penitentiair beambten.3 Het aantal penitentiair beambten neemt niet met 

dezelfde mate toe als de gevangenispopulatie zodat enerzijds een te hoge 

werklast ontstaat maar anderzijds de veiligheid van de personeelsleden 

zelf in het gedrang raakt. Om de aanslepende overbevolkingproblematiek 

van de baan te vegen, verscheen het masterplan 2008-2012-2016 ten to-

nele. Dit masterplan creëert meer capaciteit door het bouwen van nieuwe 

gevangenissen, het renoveren van bestaande cellen en het uitbreiden van 

1  S.n., ‘Gevangenis Vorst heeft me diep verontwaardigd’, De Standaard, 4/4/2012, http://standaard.
be/artikel/detail.aspx?artikelid=J33OBK66&word=vorst, geraadpleegd op 8/5/2012
2  S.n., ‘Rechter verbiedt opsluiting in Vorst’, De Standaard, 19/4/2012, http://standaard.be/artikel/
detail.aspx?artikelid=KJ3OU4HK&word=hennart+nadenken, geraadpleegd op 8/5/2012
3  SNOEYS, A, ‘Werk ook in Nijvelse gevangenis hervat’, De Morgen, 19/4/2012, http://www.de-
morgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1425862/2012/04/19/Werk-ook-in-Nijvelse-gevangenis-
hervat.dhtml, geraadpleegd op 10/5/2012

het aantal cellen op bestaande sites.4 De nieuwe penitentiaire instellin-

gen zijn beperkt in aantal maar enorm in omvang. Terwijl het aanbod aan 

megagevangenissen de komende jaren sterk uitbreidt, wordt men amper 

geconfronteerd met de visie over detentie die binnen deze instellingen zal 

heersen. Toen Minister De Clerck in een toespraak aangaf de gevangenis in 

Brussel te ontwerpen voor duizend gedetineerden, repliceerde gevange-

nisdirecteur van Oudenaarde Hans Claus dat de Minister beter honderd 

huizen zou kopen.5 Het concept voor een kleinschalige detentie met ver-

schillende veiligheidsgraden wordt gedeeld door de Liga voor Mensen-

rechten6 en resulteert in het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’. 

Ondertussen is het project ondergebracht in de vzw ‘tralies van morgen’, 

die de werkgroepen ‘strategie’, ‘infrastructuur’ en ‘personeel en begelei-

ding’ herbergt. Zowel ervaringsdeskundigen, academici, architecten, stu-

denten, projectontwikkelaars, journalisten, magistraten, filosofen, kunste-

naars en activisten zijn betrokken bij het concretiseren van het concept 

‘de huizen’.7 Waar de huidige Belgische gevangenissen buiten de samen-

leving staan, ziet Claus toekomstige gevangenissen eerder vervlochten in 

het maatschappelijke web zodat de sociale binding groter wordt. Wanneer 

van gedetineerden verwacht wordt verantwoordelijkheid op te nemen, 

dienen zij dit volgens hem tijdens hun detentie te leren. Bijgevolg heerst 

binnen het detentiehuis een open regime waar gedetineerden hun eigen 

taken kunnen vervullen. De focus van deze detentie in huizen ligt eenvou-

4  http://www.stefaandeclerck.be/nl/masterplan-2008-2012-voor-een-gevangenisinfrastructuur-in-
humane-omstandigheden/226, geraadpleegd op 10/4/2012
5  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, verspreid door de Liga voor Mensenrechten op de voorstelling van 
het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’, 23/3/2012
6  De Liga voor Mensenrechten is een mensenrechtenbeweging die het beleid op een constructieve 
manier wil beïnvloeden en het brede publiek sensibiliseert en kritisch informeert over mensenrechten 
in Vlaanderen en België. De Liga werkt rond de thema’s detentie, privacy, vrijheid versus veiligheid 
en discriminatie, http://www.mensenrechten.be/index.php/site/pagina/wie_zijn_we, geraadpleegd op 
10/5/2012
7  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, verspreid door de Liga voor Mensenrechten op de voorstelling van 
het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’, 23/3/2012
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digweg op het leren ‘samenleven’, aangevuld met individuele begeleiding 

en therapie. 

De werkgroep infrastructuur is belast met het architecturaal vertalen van 

de kleinschalige, in België nog onbestaande detentiehuizen. Als opdracht 

binnen de studio ‘architectuur en constructie’8 uit de opleiding tot Burger-

lijk Ingenieur-Architect voerden studenten uit de eerste master een haal-

baarheidstudie uit naar het organiseren van kavels in een stad waar tien 

gedetineerden kunnen samenleven. Omdat een gesloten detentiehuis 

strengere voorwaarden oplegt dan een open of arresthuis, legde de op-

gave vast het type ‘gesloten’ detentiehuis te ontwerpen. De oefening re-

sulteerde in een grote variatie aan ontwerpen. Vergelijking van de projec-

ten t.o.v. elkaar bleek allesbehalve evident omwille van de uiteenlopende 

randvoorwaarden bepaald door de door studenten zelf gekozen locatie. 

Vertrekkend van de grote verscheidenheid aan inplantingen van het de-

tentiehuis in de omgeving, aan verschillende relaties vanuit het gebouw 

met de buitenruimte en aan de organisatie van de interieurruimtes t.o.v. 

elkaar, wordt binnen deze masterproef gezocht naar een omschrijving van 

de kenmerken van een kleinschalig gedifferentieerd detentiehuis. Waar-

om zou het ene huis wel en het andere huis geen dienst kunnen doen als 

verblijfplaats voor gedetineerden? Verschijnt het detentiehuis als typische 

zwaarbeveiligde gevangenis als buitenbeentje in een wijk? Of dien je als 

buitenstaander op het eerste zicht geen onderscheid te ervaren in een 

gezinswoning en een detentiehuis? Uit de literatuur over de gevangenis 

8  De ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’ uit de 1e master ingenieurswetenschappen: architec-
tuur werd begeleid door professor Ronald De Meyer, ir-architect Jeroen Beerten en ir-architecten-ste-
denbouwkundigen Frank Van Hulle en Ruben Verstraeten. Externe ervaringsdeskundigen die betrokken 
zijn met het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’ verrijkten de studio. Zowel gevangenisdirecteur 
van Oudenaarde Hans Claus, als medewerker van de vzw Touché Marjan Gryson, architecte Adelheid 
De Hertogh, psychologe Annelies Maerten en juriste bij de Liga voor Mensenrechten Femke Quagebeur 
waren aanwezig op de jury’s.

van de 21e eeuw valt af te leiden dat criminologen zich deze vragen zel-

den stellen, laat staan dat ze deze vragen trachten te beantwoorden. Deze 

academici zoeken o.a. naar welke omgang, therapie en begeleiding gedeti-

neerden nodig hebben, maar brengen de materialisatie van een gevange-

nis en de schakeling van ruimtes binnen een geheel, wat bijdraagt aan de 

relatie tussen gebruikers, amper in rekening. Nochtans zouden architectu-

rale waarden een grote bijdrage kunnen leveren aan het op punt stellen 

van de ‘tralies van morgen’. 

Geenszins streeft deze masterproef naar het op punt stellen van een pro-

totype voor een kleinschalig gesloten detentiehuis. Noch minder wordt 

de gevangenis herleid tot onderdelen als muur, poort, cel, wandeling, 

enz. om vervolgens deze onderdelen geïsoleerd van het geheel te inter-

preteren. De methode om een gebouw te herleiden tot basiselementen 

om te komen tot een leesrooster waarmee architectuurontwerpen kun-

nen geanalyseerd worden werd eerder toegepast bij het typologisch on-

derzoek naar de school van morgen.9 Ontwerpen analyseren op basis van 

losstaande ruimtes beperkt het omschrijven van de interactie tussen deze 

ruimtes. Toch is het binnen de context van het project ‘de huizen’ net deze 

interactie die bepaalt in hoeverre het ontwerp slaagt.

Wat de zoektocht wel tracht te bereiken is een methode om architecturale 

eigenschappen van het detentiehuis te omschrijven. Welke architectuur 

heeft een detentiehuis nodig om te presteren volgens voorop gestelde 

doelstellingen? Het nauwkeurig aangeven van oppervlaktes en hoogtes 

van gebouwen gebeurt aan de hand van getallen, maar hoe beoordeel 

je bvb. de toegankelijkheid van een gebouw? Hoe bepaal je daarenboven 

of een gebouw al dan niet toegankelijk is? Voornamelijk niet te meten 

9  CHATEL, G; VAN DEN DRIESSCHE, M; VAN GERREWEY, K; VANMEIRHAEGHE, T; VERSCHAF-
FEL, B, De school als ontwerpopgave. Schoolarchitectuur in Vlaanderen 1995-2005, Gent: A&S/books, 
2006
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eigenschappen van een gesloten detentiehuis worden omschreven, ge-

analyseerd, en vergeleken in dit typologisch onderzoek. Er wordt daaren-

boven getoetst of de toegepaste methodiek ook uitbreidbaar is naar de 

inzetbaarheid van bestaande gebouwen als detentiehuis.

Momenteel pleit Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen voor een typologi-

sche vernieuwing binnen de zorgsector.10 Volgens hem dienen architecten 

nieuwe regels te hanteren voor een zorgende architectuur. Deze regels 

dienen ruimtelijke vrijheid in de hand te werken, wat onrechtstreeks het 

sociaal isolement van grote instellingen tegenwerkt. Swinnen concludeert 

dat er zich de volgende jaren interessante typologische ontwikkelingen 

zullen voordoen waardoor de zorg eerder als opportuniteit dan als nood 

wordt ervaren in de stad. Dit typologische onderzoek naar het verlenen 

van, zoals door Claus omschreven, ‘gedwongen zorg’ voor gedetineerden 

sluit moeiteloos aan bij deze visie van Vlaams Bouwmeester Swinnen. De 

analyse van casestudy’s uit de zorgsector geeft aanleiding tot het archi-

tecturaal interpreteren van kleinschalige, in de stad geïntegreerde typolo-

gieën. Deze interpretatie wordt gecombineerd met de analyse van de ge-

schiedenis van de gevangenistypologie. Het samenbrengen van enerzijds 

de kleinschalige stedelijke trend in de zorgsector, anderzijds het overzicht 

van de amper evoluerende Belgische gevangenisarchitectuur en tenslotte 

de visies van criminologen over toekomstige detentie geeft een eerste 

aanzet tot de ontwikkeling van een methodiek, een taal, om architecturale 

prestaties, die een detentiehuis dient te leveren, te omschrijven. 

Omdat de literatuur over de architectuur van de gevangenis voor de 21e 

eeuw beperkt is, wordt de literatuur uit de zorgsector en de criminologie 

aangevuld met casestudy’s. Naast literatuur, vormt ook het uitgevoerde 

veldwerk een interessante bron van informatie. Het bezoek aan de gevan-

10  SWINNEN, P, Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur, Brussel: Team Vlaams Bouwmees-
ter,  2011, p. 21-23

genis van Oudenaarde, het bijwonen van het slotdebat van de gevange-

nenactie, het deelnemen aan de vergaderingen en voorstellingen van de 

werkgroepen, het volgen van de denkdag over de architectuur van het 

Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent, het bezoek van een mogelijk toe-

komstig pand voor een detentiehuis in het bijzijn van beveiligingsexperts 

en tenslotte het volgen van de studio ‘architectuur en constructie’, bieden 

een brede kijk op het leven dat een gedetineerde vandaag leidt en in de 

toekomst door een aangepaste architectuur mogelijk kan leiden.
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eerste blz.

’Kleinschaligheid’ in de zorg: dubbelzinnigheid rond het begrip

1
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inlEiding
De term ‘kleinschalig’ heeft nood aan verduidelijking. De vaagheid die in 

het woord schuilt, dient ontmaskerd te worden. De omschrijving van het 

begrip is gebaseerd op bronnen uit enerzijds de zorgsector en anderzijds 

de architectuurwereld. Zowel Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen als 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen ge-

ven respectievelijk in hun ambitienota1 en beleidsnota2 een eerste aanzet 

voor de achterliggende gedachte van het concept ‘kleinschaligheid’. Re-

cente literatuur uit de zorgsector over vernieuwende woonzorgconcepten 

in boeken en tijdschriften brengen principes aan het licht die bijdragen 

aan de kleinschalige aanpak binnen de zorgsector en aan de samenwer-

king tussen wonen en zorg. De gebundelde teksten in het boek ‘Bouwen 

aan de architectuur van de zorg’3 vatten de problematiek waarmee de 

zorgarchitectuur te kampen heeft krachtig samen. Artikels uit het tijd-

schrijft ‘de Architect’ halen ook meermaals de uitdaging die schuilt in de 

combinatie zorg en architectuur aan. Verder hebben de architecten van 

OSAR zelf onderzoek4 verricht naar de toekomstige architectuur van de 

zorg. Casestudy’s zouden tenslotte duidelijkheid moeten brengen in wat 

verstaan wordt onder ‘kleinschalige architectuur’.

1  SWINNEN, P, Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur, Brussel: Team Vlaams Bouwmeester,  
2011
2  VANDEURZEN, J, Beleidsnota 2009-2014. Welzijn, volksgezondheid en gezin, Brussel: Vlaamse 
Regering, s.d.
3  SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, Bouwen aan de architectuur van de zorg, Utrecht: College bouw 
zorginstellingen, 2007
4  OSAR ARCHITECTS, Zorg voor ouderen, Antwerpen: OSAR, s.d.

contExt

niEuwE typologiEën voor EEn toEnEMEndE vraag

“Tegen 2050 zullen er in België twee miljoen zestigplussers 

méér zijn dan in 2010. Het aantal tachtigplussers zal dan ver-

drievoudigd zijn. Bij een ongewijzigd beleid zou dit 180.000 

extra woon- en zorgplaatsen betekenen tegen 2050, ver-

zorgd door 120.000 extra personeelsleden.” 5

Eén van de drie belangrijke ambities op de agenda van de Vlaamse Bouw-

meester Peter Swinnen is de grootschalige vernieuwingsactie binnen de 

huisvesting van de zorgsector. Aan de ene kant de vergrijzing en aan de 

andere kant de ontgroening van de bevolking brengt niet te onderschat-

ten demografische gevolgen met zich mee. Eén van de belangrijkste ont-

wikkelingen waarmee onze samenleving te maken heeft is de veroudering 

van de bevolking.6 De stijgende vraag naar zorgvoorzieningen zal een im-

pact hebben op de veranderende stedenbouwkundige omgeving en geeft 

aanleiding tot het streven naar nieuwe typologieën.7 De demografische 

veranderingen dienen een evolutie in de architectuur van de zorgsector 

voort te brengen. De toenemende behoefte aan woongelegenheid voor 

ouderen moet volgens Swinnen samengaan met een verbetering van de 

kwaliteit. Er moet nagedacht worden over de omgang met fysiek en men-

taal aftakelende mensen. Aangepaste woonomgeving, thuisverpleging en 

levensstijl zijn enkele belangrijke kernwoorden voor de nieuwe ontwer-

pen die terug te vinden zijn in het merendeel van de recente literatuur uit 

de zorgsector. Bovendien dient de notie over zorg aangepast te worden. 

5  VAN DAMME, B, Het grijze goud, Brussel: Itinera Institute, 2010, zoals overgenomen in: SWIN-
NEN, P, 2011, p. 21
6  NAAFS, J, Met zorg wonen, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010, p. 255-258
7  SWINNEN, P, Zeven memo’s voor een verlichte bouwcultuur, Brussel: Team Vlaams Bouwmeester,  
2011, p.21
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Wat vandaag beschouwd wordt als een nood, moet in de toekomst eerder 

als een keuze ervaren worden.8 Zorg overkoepelt het leven van een mens 

van bij zijn geboorte tot zijn dood en kan niet anders dan een belangrijke 

invloed hebben in het stedelijk weefsel.9 Toch plant men vandaag nog te 

vaak zorgvoorzieningen in het stadsweefsel omringd door muren, weg van 

de maatschappij. Uit de geraadpleegde literatuur volgt dat de zorgsector 

zich afvraagt hoe het anders kan.

zorg- En gEzondhEidsBElEid10

In de Vlaamse Regering is Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksge-

zondheid en Gezin, bevoegd voor het zorg- en gezondheidsbeleid. Uit de 

beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor 2009 tot 2014 keren 

thema’s als preventie, het zolang mogelijk voorzien van thuiszorg en ver-

nieuwende zorgvoorzieningen steeds terug. De recente beleidsnota wil 

aansluiten op de vorige legislatuur waarin voornamelijk de zorg vernieuwd 

werd. Alle ondernemingen worden aan drie duidelijke voornemens onder-

worpen. Een eerste voornemen heeft als doelstelling de zelfredzaamheid 

van mensen te versterken en waarderen, en deze mensen te stimuleren 

om hun eigen verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van de 

personen uit hun omgeving op te nemen. Een tweede voornemen houdt 

in om voorrang te geven aan de meest kwetsbaren en de zwaarst zorg-

behoevenden. Ten slotte zal iedereen die hulp en zorg vraagt om zo lang 

mogelijk zo zelfstandig mogelijk in de vertrouwde thuisomgeving te ver-

blijven, ondersteund worden.

prevent ie

8  BLIJHAM, G; DEN ENGELSEN, B; VAN BEEK, C, Marketing voor zorgverleners, Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum, 2007, p. 27-35
9  ESSER, B; SCHAAP, P M, Nieuwe verbanden. Over de heroriëntatie van zorginstellingen op stad 
en regio, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 29-33
10  VANDEURZEN, J, s.d.

Om bij te dragen tot een gezondheidswinst voor en een hogere mate van 

welbevinden van de bevolking zet men bij de ontwikkelingen van almaar 

stijgende kosten en dreigende personeelstekorten in de zorgsector in op 

preventie.11 Door middel van een vlot toegankelijk aanbod van directe 

hulp en informatie vermijdt men het ontstaan van complexe problemen 

die meer ingrijpende (en vaak duurdere) interventies vereisen. De hulp 

moet ter beschikking zijn dicht bij de plaats waar de problemen zich si-

tueren. Een informatie- of meldpunt op wijkniveau, geïntegreerd in een 

zorgvoorziening kan bijvoorbeeld een mooie oplossing bieden.

zelfzorg,  mantelzorg12 en professionele zorg

Omdat de zorgbehoefte van de bevolking in de toekomst veel groter zal 

worden dan het zorgaanbod, wil men in eerste instantie het zelfzorgver-

mogen van de gebruikers stimuleren, ondersteunen en herstellen. Uit de 

beleidsnota van Minister Vandeurzen blijkt dat men grote voorstander 

is om mensen zo lang als mogelijk zelfstandig te laten leven, binnen de 

grenzen van wat voor de persoon zelf, voor de mantelzorger en voor de 

maatschappij draagbaar is. Dat geldt voor ouderen, personen met demen-

tie, personen met een handicap, jongeren in een problematische situatie, 

psychiatrische patiënten en mensen met een ernstige, ongeneeslijke en 

levensbedreigende ziekte. Daartoe wil men de draagkracht van mantel-

zorgers en vrijwilligers versterken. De mantelzorgers moeten voldoende 

waardering en ondersteuning krijgen zodat de kans op volhouden van de 

thuiszorg toeneemt. Daarom is niet enkel het bevorderen van de compe-

tenties van professionelen belangrijk, maar ook de ontwikkeling van de 

competenties van mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Thuisbegeleiding 

is bijgevolg een belangrijke zorgvorm. Professionele thuishulpdiensten 

zullen pas worden ingeschakeld wanneer cliënten langdurige hulp of per-

11  TILMAN, H, ‘Architectuur en zorg’, de Architect, jg 41: v 10, 2010, p. 5 
12  Mantelzorg wordt gedefinieerd als de zorg voor en door anderen die we goed kennen, in: NAAFS, 
J, 2010, p. 281-283
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soonsverzorging nodig hebben.

vernieuwende woonvormen

De beleidsnota van Minister Vandeurzen merkt op dat welzijns-, gezond-

heids- en gezinsvoorzieningen worden geconfronteerd met een nieuwe 

groep zorggebruikers. Deze gebruikers laten zich minder leiden door tra-

dities en groepsnormen, maar gaan mee met de individualisering van de 

maatschappij.13 De nieuwe zorgcliënten spreken hun persoonlijke voor-

keuren makkelijker uit en verlangen dat zorgverlenende organisaties een 

hulpverlenend antwoord op maat van het individu uitwerken. Bovendien 

13  VAN DEN BELD, H K; VAN ZALK, D, Essenties voor samenwerking wonen en zorg. Realiseer 
meer en beter woonzorgvastgoed, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010, p.20-22

neemt de multiculturele diversiteit binnen deze gebruikersgroep toe. Mi-

nister Vandeurzen concludeert dat de voorzieningen genoodzaakt zijn om 

af te stappen van ‘one size fits all’-oplossingen. In de plaats daarvan wordt 

de aandacht gericht op de zelfbepaling van de zorggebruiker. De individua-

lisering van de samenleving stimuleert de vraag naar zorg op maat en leidt 

tot de verdere professionalisering van de hulpverlening. De vraaggestuur-

de trend loopt parallel met een aan belang winnende inclusiegedachte. 

Daarbij houdt de garantie op maximale participatiekansen van zorgbehoe-

venden een belangrijke opdracht in voor de maatschappij. 

Bovendien bestaat in Europa een consensus dat ouderen zo lang als mo-

gelijk, zo zelfstandig als mogelijk thuis willen blijven leven en volop deel 

willen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin ze verblijven.14 Als 

de zorg voor de cliënt het niet meer toelaat om in de eigen woning te 

blijven leven, beveelt men aan te verhuizen naar een residentieel zorgcen-

trum gelegen in de oorspronkelijke buurt van de bewoner. Projecten met 

een kleine capaciteit krijgen voorkeur omdat ze door hun beperkte groot-

te makkelijker in te planten zijn op wijkniveau. In de beleidsnota wordt 

aangehaald om overleg te plegen met de minister bevoegd voor wonen 

zodat van overheidswege ondersteunde woonvormen beter dan nu het 

zorgbeleid versterken, bijvoorbeeld door het stimuleren van architectuur 

of woningaanpassingen die geschikt zijn voor thuiswonende zorgbehoe-

vende ouderen of personen met een handicap of door het realiseren van 

samenwerking tussen sociale huisvestingsmaatschappijen en voorzienin-

gen in de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Het streefdoel om 

de huisvestingssector beter te laten meewerken in de zorgsector zal vol-

gens de beleidsnota de komende jaren vervolg krijgen, onder meer met 

initiatieven als geïntegreerd wonen.

14  VANDEURZEN, J, s.d., p.14

Figuur 1: Vormen van hulp- en zorgverlening, NAAFS



9

Op basis van het woonzorgdecreet haalt Minister Vandeurzen tenslotte 

aan dat vernieuwende woonconcepten zoals de assistentiewoningen, de 

centra voor herstelverblijf, de zorghotels en het woonzorgnetwerk ontwik-

keld dienen te worden. De link tussen thuiszorg en residentiële zorgcentra 

dient versterkt te worden. Als gevolg van deze verbeterde samenwerking 

zou de thuiszorg gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de residen-

tiële centra. In de toekomst zouden woonzorgcentra bovendien diensten 

kunnen verlenen aan buurtbewoners.

Bijzondere aandacht gaat naar de structurele plaats die dagcentra binnen 

de welzijns- en gezondheidsorganisaties innemen. Palliatieve patiënten 

dienen thuis of in een vertrouwde omgeving te kunnen sterven. Het be-

lang van de uitwerking van thuisvervangende settings op wijkniveau mag 

daarbij niet onderschat worden, evenals de voorzieningen voor mensen 

met een handicap.

duBBElzinnighEid rond hEt BEgrip ‘KlEinschalighEid’

Zonder het te beseffen, kent de kleinschalige aanpak een veelvuldig ge-

bruik binnen de zorgsector. Voor de opvang van peuters kan men kiezen 

voor een grootschalige kinderkribbe, voor de huiselijke sfeer bij de klein-

schalige onthaalmoeder, of voor de persoonlijke aandacht bij de groot-

ouders. Een weeskind kan opgevoed worden in een tehuis of geplaatst 

worden bij een gezin. Onder de deskundige begeleiding van het Open-

baar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel worden mentaal gehandicapten 

opgenomen in een pleeggezin in plaats van in een instelling.15 Een zieke 

kan verzorgd worden in het ziekenhuis of door thuisverpleging. Een jeugd-

delinquent kan opgesloten worden in de gevangenis of therapie krijgen in 

een open huis. De groeiende aandacht voor de kleinschalige aanpak bin-

15  http://www.opzgeel.be/nl/rehabilitatie/htm/gezinsverpleging.asp, geraadpleegd op 19/02/2012

nen de literatuur over de zorgsector bewijst het geloof in een kleinscha-

lige aanpak. Pas wanneer de kleinschalige architectuur erbij komt kijken, 

spreekt men van een nieuwe tendens.

Uit de analyse van het begrip ‘kleinschaligheid’ in de literatuur blijkt dat 

de verpleegkundige sector en de architecturale wereld het begrip verschil-

lend interpreteren. Waar het zorgpersoneel de nadruk legt op het mentale 

aspect van de kleinschaligheid, zullen de architecten de nadruk leggen op 

de fysieke omgeving die positief bijdraagt aan de verzorging. 

KlEinschaligE zorgvErlEning
Onder ‘goede zorg’ verstaan de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghui-

zen ‘zorg die de individuele kwaliteit van het leven van de cliënt onder-

steunt’.16 Afgeleid uit de literatuur omtrent kleinschalige zorgvoorzie-

ningen vormen begrippen als keuzevrijheid, regie over het eigen leven, 

huiselijkheid, geborgenheid, herkenbaarheid en veiligheid daarbij het uit-

gangspunt. De persoonlijke aanpak primeert binnen de kleinschaligheid 

van de verpleegkunde. Bijgevolg vereist de kleinschalige aanpak volgens 

de zorgsector geen eigen gebouw maar kan deze eveneens plaatshebben 

in een leefgroep van een grootschalig verzorgingshuis.17 Zorgverleners 

hechten zeer veel belang aan de ‘attitude van de zorg’ die zowel in klein-

schalige als grootschalige architecturale voorzieningen kan plaatsvinden18 

zodat de medewerker een grote verantwoordelijkheid heeft bij de invul-

16  VAN WAARDE, H, Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie, Houten: 
Bohn Stafleu van Loghum, 2008, p. 116
17  NAAFS, J, 2010, p. 272
18  NOUWS, H, Wat is kleinschalig wonen voor mensen met dementie, in: VAN WAARDE, H, 2008, 
p. 14
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ling van de kleinschalige zorgverlening. Integrale zorg 19 en vraaggestuurde 

zorg 20 maken in grote mate deel uit van de kleinschalige aanpak in een 

zorginstelling.21 Persoonlijk contact met steeds dezelfde begeleiders, geen 

verplichtingen maar overleg over de dagplanning, zelf helpen koken en 

wassen of samen maaltijden benuttigen zijn slechts enkele voorbeelden 

van de kleinschalige aanpak. Cliënten ontvangen bij een kleinschalige aan-

pak meer prikkels, wat het herstelproces bevordert. Socioloog en advies-

verlener m.b.t. kleinschalige zorgvoorzieningen Eric Krijger verwoordt het 

als volgt:

“De ervaring leert dat juist mensen met een lichte vorm van 

dementie, maar ook zij die in een verder gevorderd stadium 

of in de laatste levensfase verkeren, terugvallen op non-cog-

nitieve prikkels, zoals smaak, tast, emotie, geur en geluiden. 

In een kleinschalige woonvoorziening zal bijvoorbeeld het 

gerammel van de pannen, de geur bij het koken van eten, 

het gerinkel van de bel bij de voordeur en het geklepper van 

de brievenbus herkenbare prikkels geven die cliënten doen 

denken aan het vertrouwde leven van vroeger.”22 

toEpassingsvoorBEEldEn
personen met een handicap

Met ondersteuning en advies van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcen-

19  Integrale zorg wordt gedefinieerd als zorg geregeld door de groep en begeleiders samen zoals in 
een huishouden, in: VAN IJPEREN, M J, Kleinschalige zorg, grote verschillen? Een onderzoek naar de 
overeenkomsten en verschillen tussen zorgverlening in een kleinschalige woonvorm en kleinschalige 
zorgverlening in een grootschalige setting, Erasmus Universiteit Rotterdam, Beleid en Management 
Gezondheidszorg, afstudeerverslag, 2005, p. 29
20  Vraaggestuurde zorg wordt gedefinieerd als zorg die niet volgens een vast tijdschema uitgeoefend 
wordt. Men spreekt ook van zorg op maat., in: VAN IJPEREN, M J, 2005, p. 30
21  VAN IJPEREN, M J, 2005, p. 51
22  KRIJGER, E, Beter kijken naar kleinschaligheid, in: VAN WAARDE, H, 2008, p. 31

trum in Geel worden mentaal gehandicapten al jaren in gezinnen opge-

vangen in plaats van in grote instellingen. Overdag hebben deze personen 

de mogelijkheid om naar een wijkcentrum te gaan om een werk uit te 

voeren of om zich in groep te ontspannen. ’s Avonds keren ze terug naar 

hun opvanggezin.  Het pleeggezin kan de cliënt ook slechts een dag(deel) 

in de week een thuis bezorgen.23 Belangrijk is de stabiliteit van de cliënt 

en de omgang met het zorggezin. De achterliggende gedachte binnen deze 

vorm van kleinschalige zorg is de verpleging in de samenleving. De houvast 

en geborgenheid die men terugvindt in een gezin, is voor psychisch zie-

ke mensen uiterst belangrijk. Gezinsverpleging biedt een oplossing voor 

psychisch zieke mensen die niet meer terecht kunnen bij familie, geen 

vertrouwde omgeving meer hebben of (nog) niet zelfstandig kunnen wo-

nen.24 Ook bij kinderen en jongeren met een dubbele problematiek, na-

melijk een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis wordt 

deze gezinsverpleging toegepast.25

Kinderopvang

Vandaag wordt kinderopvang beschouwd als externe opvoeding, als een 

noodzakelijke, positieve pedagogische bron voor de ontwikkeling van 

het kind.26 De ouders hebben de keuze tussen de informele opvang bij 

de grootouders, andere familieleden, buren of kennissen enerzijds en de 

formele opvang bij onthaalmoeders of kinderkribbes anderzijds. De keuze 

voor de persoonlijke of groepsaanpak start met andere woorden al van 

bij de opvoeding van het kind. Sommige ouders verkiezen de liefde en 

persoonlijke aandacht voor het kind bij oma en/of opa, andere ouders wil-

len de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en het samenspelen met 

23  http://www.depers.nl/buitenland/460855/Wij-zijn-allemaal-van-Geel.html, geraadpleegd op 
17/11/2011
24  http://www.opzgeel.be/nl/rehabilitatie/htm/gezinsverpleging.asp, geraadpleegd op 17/11/2011
25  http://www.opzgeel.be/nl/jongeren/htm/gvkinderen.asp, geraadpleegd op  17/11/2011
26  HEDEBOUW, G; SANNEN,L; VANPEE, K, Kinderopvang in Vlaanderen: gebruik, keuze van de 
opvangvorm en evaluatie door de ouders, Leuven: HIVA, 2000
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en leren van andere peuters bevorderen in een formele kinderopvang. In 

feite is de opvang bij een onthaalmoeder de mengvorm tussen opvang bij 

de grootouders en opvang in een kinderkribbe.27 De persoonlijke aanpak 

wordt gecombineerd met het sociale en educatieve contact met andere 

kinderen. Toch blijft de keuze voor een bepaald type opvang geheel vrij-

blijvend voor de ouders. Wat de ene als een voordeel beschouwt, eva-

lueert de andere als een nadeel. Deze verschillende beoordelingen zijn 

des te meer een argument om een gedifferentieerde zorg aan te bieden 

waarin grootschalige aanpakken afgewisseld worden met kleinschalige 

aanpakken. 

Jeugdhulpverlening28

Kleinschaligheid vindt ook zijn weg binnen de residentiële jeugdhulpver-

lening. In tegenstelling tot grote complexen worden jongeren in huizen 

in een zo normaal mogelijke situatie gebracht waardoor ze meer ont-

plooiingskansen krijgen en de continuïteit van de begeleiding beter ge-

waarborgd is. Deze aspecten beogen vanuit pedagogisch perspectief een 

kwaliteitsverbetering van de hulpverlening. Het aspect dat problematisch 

groepsgedrag ontbreekt en de veel geringere mate van stigmatisering van 

de jongeren als ‘tehuisbewoner’ spelen een belangrijke rol in de klein-

schalige aanpak.

Opdat jongeren nog relaties en contacten in de omgeving zouden kunnen 

behouden, behandelt men de jongeren best in hun eigen leefomgeving. 

Met het oog op re-integratie in de buurt biedt men ze ook best huisvesting 

tussen gewone huizen met een tuin, in doorsnee buurten. Het voordeel 

aan huurhuizen is dat de flexibiliteit verhoogt, zodat men makkelijk het 

huis kan verlaten voor een ander huis.

27  HEDEBOUW, G; SANNEN,L; VANPEE, K, 2000
28  ZANDBERG, T, Kleinschaligheid in de residentiële jeugdhulpverlening, Groningen : Stichting Kin-
derstudies, 1988 

Uit de studie van voor- en nadelen van kleinschalige jeugdhulpverlening, 

concludeert Tjalling Zandberg dat kleinschalige jeugdhulpverlening om 

veel redenen een goede aanvulling of vervanging is van de bestaande 

grootschalige hulpverlening. Deze werkvorm verdient met andere woor-

den verdere uitbouw en verdieping.

ouderenzorg / dementie

Zelfstandig thuis wonen is een verlangen van bijna iedere mens. Als dat 

niet meer mogelijk of onveilig wordt zonder extra begeleiding, is klein-

schalig wonen een mooi alternatief. Bewoners kunnen (huishoudelijke) 

activiteiten samen doen, maar hebben tegelijkertijd genoeg privacy in 

hun eigen kamer. Er wordt meer rekening gehouden met de individuele 

wensen van de bewoners aangezien de activiteiten in tegenstelling tot een 

grootschalige woonvoorziening niet gepland maar ongestructureerd wor-

den aangeboden, afhankelijk van de behoeften en wensen van de bewo-

ners.29 Binnen de ouderenzorg heeft men kleinschalige woonconcepten 

reeds vaak onderzocht. Peter van Breugel, directeur van verpleeghuis ‘De 

Elf Ranken’ in Rotterdam, vat kleinschaligheid als volgt samen: 

“De kern van kleinschalig groepswonen voor mensen met 

dementie is wonen in de zin van het Engelse ‘living’, dat wo-

nen én leven betekent.”30 

Het bieden van houvast, herkenbaarheid en huiselijkheid, naast het zor-

gen voor nabijheid, veiligheid en vertrouwdheid behoort samen met de 

individuele vrijheid en het maken van eigen keuzes voor de bewoners tot 

de kernpunten van de zorgvisie.31 Bovendien legt men menselijk contact 

29  ABMA, T; VAN ZADELHOFF, E; VERBEEK, H; WIDDERSHOVEN, G, ‘Goede zorg in kleinschalig 
wonen’, Denkbeeld, jg 22: nr 3, 2010, p. 22-25
30  NOUWS, H, Wat is kleinschalig wonen voor mensen met dementie, in: VAN WAARDE, H, 2008, 
p. 14
31  VAN WAARDE, H, Kleinschalig wonen voor mensen met dementie (3), in: VAN WAARDE, H, 
2008, p. 97
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makkelijker in een kleine groep. Cliënten hebben er veel meer tijd voor de 

dagdagelijkse handelingen.32

Van de familie wordt verwacht dat zij actief meehelpen in het huishouden. 

Zij kunnen ook samen met de bewoner koken en eten. Men concludeert 

dat familie vaker langskomt omdat een bezoek zich niet beperkt tot een 

babbel op de kamer. In feite voelt de familie zich minder ‘als bezoek’. De 

band van de familie met bewoners en het personeel is hechter doordat 

men elkaar in de gemeenschappelijke ruimtes vaker ontmoet. 33 

Het Trimbos-instituut34 onderzocht wanneer er sprake is van ‘kleinschalig 

groepswonen’ bij dementerende mensen.35 Het instituut stootte al snel op 

de moeilijk af te lijnen definitie van het begrip ‘kleinschaligheid’. Uiteinde-

lijk concludeerden deskundigen dat men kleinschalig in groep woont als: 

er een vast team medewerkers is;1. 

er zelf gekookt wordt;2. 

je kunt opstaan, naar het toilet gaan en naar bed gaan wan-3. 

neer je zelf wilt;

je er mag blijven tot aan de dood;4. 

de inrichting van de woning van jezelf is;5. 

bewoners, familie en team samen de dagelijkse gang bepa-6. 

len;

personeel niet in uniform loopt;7. 

er een visie aan ten grondslag ligt die uitgaat van de behoef-8. 

ten van mensen met dementie;

32  NOUWS, H, in: VAN WAARDE, H, 2008, p.14-15
33  ABMA, T; VAN ZADELHOFF, E; VERBEEK, H; WIDDERSHOVEN, G, 2010, p. 22-25
34  Het Trimbos-instituut zet zich met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geeste-
lijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Het Trimbos zelf behandelt niet. Informatie geraadpleegd 
via http://www.trimbos.nl/ op 19/02/2012
35  NOUWS, H, in: VAN WAARDE, H, 2008, p. 18-19

de zorgorganisatie analoog is aan een huishouden;9. 

je een team hebt/kunt maken dat competent is om een hui-10. 

selijke sfeer te creëren. 

Voor de onderzoekers was deze definiëring nog niet voldoende concreet. 

Om kleinschalige projecten te selecteren voor het effectonderzoek, was 

meer scherpte nodig zodat het Trimbos-instituut het begrip ‘kleinschalig 

project’ uiteindelijk geoperationaliseerd heeft als:

maximaal zes bewoners per woning;- 

niet meer dan zes woningen per cluster;- 

minstens op 200 meter afstand van het overkoepelende ver-- 

pleeghuis;

dagelijks koken in de woning.- 

Uit deze definitie volgen geen eisen in verband met de kenmerken over de 

vormgeving van de groepswoning. Het gaat om kenmerken die betrekking 

hebben op de begeleiders, op de zorgvisie en op de dagelijkse gang van za-

ken binnen de kleinschalige woonvoorziening. In de dementerende zorg-

sector wordt uit de analyse van het onderzoek gevoerd door het Trimbos 

instituut besloten dat het bij kleinschaligheid minder op de fysieke maar 

meer op de inhoudelijke principes aankomt.36 De kleinschalige architec-

tuur die de kleinschalige zorg helpt, blijkt bijgevolg nog niet ingeburgerd. 

niEt EnKEl rozEngEur En ManEschiJn37 

Ondanks de vele voordelen die een kleinschalige woonvoorziening heeft 

volgens zorgverleners, is zo’n voorziening niet geschikt voor eender welke 

cliënt. Enkele voorbeelden van cliënten die niet voor een kleinschalige 

36  KRIJGER, E, Beter kijken naar kleinschaligheid, in: VAN WAARDE, H, 2008, p. 32
37  GEELEN, R, Is het traditionele verpleeghuis passé?, in: VAN WAARDE, H, 2008, p. 63-69
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zorgbehandeling geschikt worden bevonden zijn onder meer personen 

met sterk verstorende problemen als roep- en gilgedrag, personen met 

agressie of achterdocht, bewoners met een zeer slechte fysieke gesteld-

heid die veel en intensieve medische bijstand nodig hebben of mensen 

met een vergevorderd of atypisch dementerend beeld die zijn aangewe-

zen op frequente multidisciplinaire zorg. 

Daarnaast kan kleinschalig wonen niet voldoen aan de verlangens van ou-

deren die veel ruimte nodig hebben en van diegenen die veel uiteenlo-

pende sociale prikkels behoeven. Een grootschaligere setting biedt voor 

deze ouderen meer mogelijkheden. Ook zijn er mensen die zich beter op 

hun plaats voelen in de relatieve anonimiteit van een grotere groep dan in 

een in scène gezette gezinssituatie binnen kleinschalige woonvormen. 

Ten slotte wegen in een kleinschalige setting grote verschillen in leefstijl, in 

karakter en gedrag zwaarder dan in een verpleeghuis waar dergelijke ver-

schillen door de grootte van de groep worden ‘verdund’. Er zal met andere 

woorden ten allen tijde een zeer kwetsbare groep mensen over zijn, die 

afhankelijk is van traditionele verzorgingsconcepten. Toch zal het aandeel 

van grootschalige verzorgingsconcepten naar verhouding kleiner worden. 

Het gaat niet om het één of het ander, maar om het passende concept.38

conclusiE

Verzorging is hulp bieden daar waar het nodig is. Niet het overnemen, 

maar de ander in staat stellen om te doen wat hij wil doen. Hij is tot 

meer in staat dan wat gewoonlijk gedacht wordt.39 De algemene visie in 

de zorgsector stelt dat zorg verlenen binnen kleinschalig wonen meer te-

38 VAN DER SLUYS, H; VAN MEDING, R, ‘Zorg voor de stad’, de Architect, jg 41: oktober, 2010, p. 
12-13
39  NAAFS, J, 2010, p. 278

rughoudendheid betekent om zorg over te nemen, meer stimuleren van 

zelfzorg en mantelzorg. Dit vereist ook een verschuiving van de benodigde 

competenties van het personeel: communicatieve vaardigheden als ge-

sprekstechnieken, luisteren en onderhandelen worden in kleinschalige 

woonvormen nog belangrijker dan in de reguliere verpleeghuiszorg, om-

dat medewerkers nadrukkelijker met de familie in gesprek moeten blijven 

over de verwachtingen die er bestaan over hun bijdrage aan de zorg.40 Sa-

mengevat probeert men in een kleinschalige woonvoorziening de aange-

name huiselijke omgeving van thuis door te geven, het contact met andere 

bewoners mogelijk te maken, genoeg privacy te bieden wanneer nodig, 

de zintuigen te prikkelen en bovenal de zorg op een persoonlijke manier 

over te brengen zodat de bewoner mits zijn beperkingen van het leven kan 

blijven genieten. Een kleine groep bewoners bereikt deze principes mak-

kelijker dan een grote groep. Rond dezelfde tafel zitten is in het geval van 

zes personen makkelijker in tegenstelling tot het geval waarbij je vijftien 

personen in eenzelfde leefgroep herbergt.

KlEinschaligE architEcturalE oMgEving

inlEiding

De verschillende teksten uit het boek ‘Bouwen aan de architectuur van 

de zorg’ suggereren dat er werk aan de winkel is om de huidige visie over 

zorg in een positiever daglicht te plaatsen. De negatieve connotatie die 

zorgcentra bij mensen oproepen, wordt door de meerderheid van de zorg-

gebouwen bevestigd bij het betreden van het gebouw. Lange gangen, ste-

riele kamers en onpersoonlijke inrichting genereren geenszins het thuis-

gevoel dat een herstelproces bevordert. Volgens de auteurs is er nood aan 

een vermaatschappelijking van de zorg. De drempel bij het binnenkomen 

40  ABMA, T; VAN ZADELHOFF, E; VERBEEK, H; WIDDERSHOVEN, G, 2010, p. 22-25
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van een zorginstelling moet verlaagd worden. De sites, typologieën en ca-

paciteiten moeten herbekeken worden, wat een imagoverbetering van de 

zorgarchitectuur enkel ten goede kan komen. 41

“Wie architectuur ziet als een luxegoed en dingen het liefst 

blijft doen zoals hij of zij dat gewend is, zal nooit tot het be-

sef komen dat juist de architectuur een belangrijke bijdrage 

kan leveren aan een goed gebouw.”42 

De architecturale kleinschaligheid wil aan de hand van een gebouwont-

werp het zorgprogramma ondersteunen.43 De architectuur draagt door 

middel van een fysieke omgeving enerzijds en de invloed op de mentale 

toestand van de cliënt anderzijds bij tot verzorging. Het wonen past zich 

niet aan de zorg aan, maar de zorg past zich in het wonen.44 Bij het ont-

werpen van een zorginstelling focust men op de individuele behoeften 

van de cliënt. Deze persoon moet zich soms voor korte tijd, soms voor 

lange tijd gerust voelen in de nieuwe omgeving.45 Maar niet enkel de 

cliënt kan voordeel halen uit een architecturaal doordacht, aangenaam 

gebouw. Ook personeel en bezoekers hechten belang aan het welbeha-

gen in een zorginstelling en dragen rechtstreeks bij tot de beleving van de 

cliënt door enerzijds hun job gemotiveerder uit te oefenen, of anderzijds 

door regelmatiger op bezoek te komen.46 De architect moet bewijzen dat 

zorggebouwen meer kunnen dan louter het ‘wegzetten’ van een functie.47 

Hij kan als ruimtemaker het welbehagen van mensen in het zorggebouw 

41  ESSER, B; SCHAAP, P M, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 26-33
42  SCHAAP, P M, Slagroom op de suikertaart. De (gesloten) wereld van de zorgarchitectuur, in: 
SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 11
43  SCHAAP, P M, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, 2007, p. 10-19
44  MENTENS, F, videoreportage over het woonzorgcentrum te Balen (FDA architecten&ingenieurs), 
via: http://www.vlaamsbouwmeester.be/renderers/news/render_nieuws.aspx?f55f3048-af55-4689-a6bf-
c30c808416ca, geraadpleegd op 4/4/2012
45  SCHAAP, P M, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 10-19
46  ABMA, T; VAN ZADELHOFF, E; VERBEEK, H; WIDDERSHOVEN, G, 2010, p. 22-25
47  SCHAAP, P M, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 10-19

stimuleren. Een belangrijke voorwaarde is dat de ontwerper reeds in het 

vroege ontwikkelingstadium van een zorggebouw betrokken wordt bij de 

visie van de instelling zodat hij door middel van het architecturaal ontwerp 

het programma kan versterken.48 

Het zorggebouw heeft ook betrekking op de schaal van de sociaal-culture-

le omgeving.49 Het dagelijkse leven dat centraal staat in een kleinschalige 

zorgvoorziening dient meer deel uit de maken van het dagelijkse leven 

in de maatschappij. De geïsoleerde stenen kolossen omgeven door een 

groen park weerspiegelen geen deelname aan het sociale gebeuren, ter-

wijl een groot deel van de verzorgde mensen later terugkeert in de samen-

leving. Stedenbouwers dienen in te zien dat de zorgsector een belangrijk 

programmaonderdeel vormt binnen een stad.50 Van kinds af aan tot aan 

de dood heeft men nood aan verzorging. De vermenging van zorg en stad 

heeft voor beide partijen voordelen. Cliënten krijgen voeling met de pri-

maire processen van de samenleving, wat een eventuele terugkeer in de 

maatschappij vergemakkelijkt, en de publieke zorgarchitectuur kan een 

belangrijke bijdrage leveren aan het stedelijk programma door faciliteiten 

en dienstverlening op buurtniveau aan te bieden.51 

heal ing environment52

Het principe waarbij mensen sneller herstellen in een herkenbare om-

geving is niet nieuw. De term ‘healing environment’ is afkomstig uit de 

Amerikaanse omgevingspsychologie, die uitgaat van de invloed van omge-

vingsfactoren op het genezingsproces. Wetenschappelijk onderzoek naar 

hoe cliënten hun fysieke omgeving ervaren tijdens opname in een zorgcen-

48  SCHAAP, P M, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 10-19
49  SCHAAP, P M, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 10-19
50  ESSER, B; VAN BOXEL, E, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 26-33
51  ESSER, B; VAN BOXEL, E, in: SCHAAP, P M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 26-33
52  OVERBEEK, M, ‘Healing environment. Een mix van kunst en wetenschap’, de Architect, jg 41: v 
10, 2010, p. 61
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Figuur 2: Verschillende architectuur voor dezelfde private ruimte, OSAR  Architects

trum, draagt bij tot het ontwerpen van zorgarchitectuur. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de gezondheid van bepaalde groepen cliënten direct te relateren 

is aan de verblijfsomgeving. Een overzichtelijke oriëntatie, genoeg variatie, 

een natuurlijke uitstraling, voldoende daglicht, contact met buiten en ge-

dempt geluid zijn slechts enkele factoren die het herstelproces bespoedi-

gen. Cliënten beleven pijn anders als ze zich kunnen ontspannen zodat de 

behoefte aan medicatie vermindert. Bovendien neemt de verblijfsduur af 

en kan het personeel meer personen helpen in een kortere tijdspanne. 

Toch heeft deze theorie ook tegenkantingen. Hoe vorm geven aan ‘een 

aangename omgeving’ blijft opnieuw het discussiepunt. De wetenschap-

pelijke onderzoeken kunnen de ontwerper helpen, maar niet vrijstellen 

van de creativiteit die nodig blijft bij het ontwerpen van een zorggebouw.

KEnMErKEn van KlEinschaligE zorgarchitEctuur a.d.h.v. 
typologisch ondErzoEK

Kleinschalige zorg wordt onder andere vertegenwoordigd in de pleegzorg. 

Deze zorg vindt plaats in het huis van een gezin. De cliënt gebruikt een ka-

mer van de gezinswoning, net zoals peuters bij de onthaalmoeder leven in 

de woning van  het gezin. In deze paragraaf wordt specifiek toegespitst op 

de residentiële groepswoningen in de zorgsector waarbij men werkt vol-

gens leefgroepen. De stijging van het aantal zorgbehoevende personen zal 

een groei in zorgvoorzieningen impliceren. Hierbij volstaat pleegzorg niet 

maar dienen er groepswoningen te worden opgericht die de capaciteit in 

snellere mate vergroten. 

Aan de hand van actuele vernieuwende residentiële zorgvoorzieningen 

in België en Nederland wordt de capaciteit van een hedendaags zorgcen-

trum typologisch onderzocht. Hoewel je zou verwachten dat deze recente 

voorbeelden indrukken als klein, alleenstaand, gelijkvloers, enz. die het 
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begrip ‘kleinschalig’ oproept weerspiegelen, blijken deze ontwerpen alles-

behalve klein te zijn. Megagebouwen met meerdere verdiepingen en grote 

capaciteiten zijn geen uitzondering. Heeft de recente architectuur geen re-

kening gehouden met de kleinschalige zorgbehandeling, of kunnen grote 

gebouwen ook tot kleinschalige architectuur behoren? Het boomdiagram 

(figuur 3) maakt een opdeling van de organisatie van de leefgroepen in de 

verschillende typologische residentiële zorggebouwen. Per eindtak wordt 

een actueel voorbeeld gegeven.

De aangehaalde projecten in dit boomdiagram trekken de publieke aan-
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Figuur 3: boomdiagram: typologie zorgcentrum, Elke Deyaert
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dacht met een bijzondere visie over zorgarchitectuur. Alle ontwerpen 

vertrekken vanuit de bewoner. Wat is de problematiek van de bewoner? 

Waar wil hij/zij graag verblijven? Op deze vragen hebben de ontwerpers 

verschillende maar rekening houdend met een bepaalde context begrijp-

bare antwoorden gegeven. Hieruit volgt dat noch de vorm, noch de groot-

te van een gebouw bepalend is voor architectuur binnen de residentiële 

zorgsector. Toch mag men niet vergeten dat bij instellingen met een hoge 

capaciteit cliënten het risico bestaat om als medewerker te vervallen in 

de instellingsoplossingen zodat automatisch de instellingssfeer ontstaat, 

wat de kleinschalige zorgvisie net wil vermijden.53 De in de ontwerpen 

toegepaste verschillende opvattingen over de capaciteit en schakeling van 

ruimten leggen een andere klemtoon op verzorging. Deze verschillende 

nadrukken zijn te verstaan vanuit de wensen van de bewoners en niet 

te vergeten mede vanuit de site van het gebouw. Ondanks de verschil-

len in de gebouwvormen en –groottes resulteert de studie van plannen 

van actuele residentiële zorgcentra, aangevuld met literatuur, in steeds 

gelijkaardige architecturale principes die wél bijdragen tot de persoonlijke 

zorgvisie in de al dan niet grote zorgcentra. Deze principes kenmerken een 

kleinschalige zorgarchitectuur.

stedenbouwkundige inplant ing

Zorgcentra dienen te worden ingeplant als huizen tussen andere gewone 

huizen.54 De visie van de geïsoleerde zorginstellingen aan de rand van de 

stad dient verlaten te worden. Zorg nodig hebben mag niet impliceren dat 

je buiten de samenleving komt te staan.55 Het alledaagse contact met de 

samenleving bevordert door de continuïteit aan prikkels het herstelpro-

ces. Opdat de drempel verkleint om een zorggebouw te betreden, dienen 

53 FAHRENFORT, M, ‘Roeien met de riemen die je hebt: variatie kenmerkend voor kleinschalig wo-
nen’, Denkbeeld, jg 15: nr 5, 2003, p 12-16
54 VAN DEN BELD, H K; VAN ZALK, D, 2010, p. 23-24
55 VAN IJPEREN, M J, 2005, p. 22

deze gebouwen zich beter te integreren in het stadsweefsel.56 De litera-

tuur spreekt van een vermaatschappelijking van de zorg.

ident i te i t  van de bewoner

Het is niet altijd mogelijk om residentiële zorgcentra te voorzien in de 

stadskern. Wanneer vele huizen die een grote oppervlakte eisen samen 

worden ingeplant, lost men het probleem van onpersoonlijkheid anders 

op. Vele voorzieningen werken hierbij met een eigen voordeur en huis-

nummer aan de straatzijde van de gemeenschappelijke woning. De be-

woner krijgt bijgevolg geen kamernummer, maar een huisnummer aan de 

straatgevel van de woning. De verpersoonlijking van de cliënt neemt toe 

omdat de cliënt het huis, en niet enkel de kamer, ten volle bewoont. 

“Oud worden is geen ziekte.”57

Volgens Marc Vanderbeken, algemeen directeur van het woon- en zorg-

centrum Heilig Hart in Oudenaarde, dient men het medisch model dat 

heerst binnen de zorgsector te vervangen door een beeld waarin het 

normaal en aangenaam is om als oudere in een zorgcentrum te leven.58 

De identiteit van de cliënt mag door de huisvesting in een zorgcentrum niet 

verloren gaan. Het beeld dat zorgcentra in de straat krijgen, speelt daarbij 

een belangrijke rol. De identiteit van de zorgbehoevende neigt meer naar 

bewoner i.p.v. cliënt wanneer deze woont in  een gebouw met huiselijke 

gevel i.p.v. een gebouw met onpersoonlijke en repetitieve gevel. Wanneer 

de bewoner het huis daarenboven kan helpen invullen naar eigen smaak 

en indeling, vormt dit een extra troef. 

56 ESSER, B; SCHAAP, P M, in: SCHAAP, M; VAN BOXEL, E, 2007, p. 29-33
57 VANDERBEKEN, M, videoreportage over het woonzorgcentrum te Oudenaarde (noA architecten), 
via: http://www.vlaamsbouwmeester.be/renderers/news/render_nieuws.aspx?f55f3048-af55-4689-a6bf-
c30c808416ca, geraadpleegd op 30/11/2011
58 VANDERBEKEN, M, videoreportage geraadpleegd op 30/11/2011
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different iat ie

Dé toekomstige zorgcliënt bestaat 

niet. Hoe langer, hoe meer bestaat 

er een grote diversiteit van uiteen-

lopende leefstijlen, voorkeuren, 

wensen en mogelijkheden zodat 

de woningen van de nieuwe zorg-

cliënten zeer divers dienen te zijn 

om te voldoen aan de individuele 

behoeften.59 De ouderen van de 

toekomst zijn mondiger, dynami-

scher, zelfstandiger en technolo-

gisch onderbouwd. Zij zijn gesteld 

op privacy en zullen geen zorg 

verkiezen die hen meer beperkt 

dan helpt.60 De toekomstige cli-

ent wil zorg op maat. Hij wil kun-

nen kiezen wat aanwezig is in het 

zorgprogramma, waar het verblijf zich situeert, welke huisarts of behan-

delmethode voorrang krijg, enz. Deze behoeften van een individuele zorg-

consument zijn afhankelijk van tal van factoren zoals de toestand waarin 

de cliënt verkeert, de bekwaamheid van de cliënt, de aard van de behan-

deling, de duur, enz.61 Afhankelijk van het programma en de typologie van 

het zorggebouw zal de bewoner zich er wel of niet thuis voelen. Naast de 

belangrijkste functies als keuken en leefruimte zijn hobbyruimtes, tv-hoek 

en bibliotheek slechts enkele voorbeelden van opties in een verzorgingste-

huis. Differentiatie aan verblijfsruimtes maakt het de bewoner makkelijker 

59 VAN DEN BELD, H K; VAN ZALK, 2010, p. 20-24
60  OSAR ARCHITECTS, Zorg voor ouderen, Antwerpen: OSAR, s.d., p. 3
61  BLIJHAM, G; DEN ENGELSEN, B; VAN BEEK, C, 2007, p. 28

Figuur 4: gedifferentieerde verblijfsruimtes, 
Aedes Arcares

om zich ‘thuis’ te voelen. 

privacy

De grootste aanpassing bij het wonen in groepsverband is het verlies van 

privacy. Hoewel sociaal contact en prikkels bijdragen tot de zorg van cliën-

ten, is het van nog groter belang dat bewoners zich op ieder moment kun-

nen terugtrekken in hun eigen private ruimte. In sommige zorghuizen om-

vat deze private ruimte slechts een bed en een lavabo. In een kleinschalige 

woonvoorziening dient er minimum voldoende ruimte te zijn voor een 

slaapgedeelte, zitgedeelte en sanitaire cel. De bewoner moet zich com-

fortabel en gerustgesteld kunnen voelen als hij zich in de eigen ruimte be-

vindt. Bovendien moet er vanuit de private ruimte via een venster contact 

met de omgeving gemaakt kunnen worden zodat de bewoner ook vanuit 

deze afgezonderde ruimte voldoende zintuiglijke prikkels kan ontvangen. 

Dat dit venster zich op de juiste hoogte bevindt is een evidentie!

hybridisering

Opdat het zorgcentrum zich beter in de buurt nestelt, wordt opname van 

publiek toegankelijke functies aangeraden. Polyvalente zalen, fitnessruim-

ten, zorgpraktijken en kapperszaken zijn slechts enkele voorbeelden. Wan-

neer het ontwerp voor deze ruimtes meerdere gebruiken toelaat i.p.v. één 

specifiek gebruik neemt het hybride karakter van deze ruimtes toe. Deze 

faciliteiten kunnen de site bovendien helpen structureren. Hybride ruim-

tes liggen eerder aan de publieke zijde van de site en vormen een buffer 

tussen publieke en meer private ruimtes. Zowel de buurt als de bewoners 

van het zorgcentrum kunnen profiteren van de hybride functies zodat het 

zorgcentrum meer deel uitmaakt van de samenleving. Bovendien kan een 

hybride programmaonderdeel de dynamiek in het verzorgingscentrum 

vergroten. Indien gewenst is er meer passage en sociaal contact zodat de 

prikkels voor de zorgcliënten toenemen. 
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interne organisat ie

Binnen de verschillende kleinschalige kenmerken draagt de interne orga-

nisatie van de ruimtes onderling in zeer grote mate bij tot de kleinscha-

lige architectuur. Het prototype van de steriele instelling bevat een lange 

ziekenhuisgang met kamers aan weerszijden. De kleinschalige zorgcentra 

streven naar huiselijkheid en herkenbaarheid zodat onpersoonlijke gan-

gen met repetitieve kamers vermeden dienen te worden. Het vervangen 

van gangen door een schakeling van gemeenschappelijke ruimtes bete-

kent een grote vooruitgang in de ontwikkeling van huiselijke zorgvoorzie-

ningen. Onzichtbaar blijft de circulatie aanwezig, maar deze wordt niet als 

een doodse gang ervaren en bovendien boekt men oppervlaktewinst. 

Toch blijft in vele ontwerpen de gang aanwezig maar krijgt deze wel een 

andere interpretatie. Gangen worden straten met veel daglicht en uitzicht 

naar buiten. In de gang worden ontmoetingsplekken en verblijfsruimtes 

gecreëerd. Een derde interpretatie van circulatie is het toe-eigenen van de 

gang door de individuele ruimte. Schuifdeuren van de private kamers wor-

den opengezet opdat het gedeelte van de gang voor de kamer en eventu-

eel het venster in de gang deel uitmaken van bijvoorbeeld de leefruimte 

van de bewoner.

flexib i l i te i t

Om in een kleinschalige zorgvoorziening een maximaal aanbod aan activi-

teiten toe te laten, vormt de flexibiliteit van het gebouw een niet te onder-

schatten kenmerk. Ruimtes kunnen uitbreiden en inkrimpen, publiek of 

privaat maken en afzonderen of samenvoegen versterkt de kleinschalige 

architectuur omdat het evoluerende programma zich in tegenstelling tot 

traditionele zorgcentra niet hoeft aan te passen aan de beperkte fysieke 

ruimte. 

Een flexibele zorgarchitectuur kan bovendien de in de tijd variërende zorg-

vraag en behandeling opvangen omdat de ruimtes niet ontworpen wer-

den voor een specifiek éénzijdig gebruik. Het ontwerpen van overzichte-

lijke en makkelijk op te delen en samen te voegen ruimtes en de aanleg 

van voldoende nutsvoorzieningen in de verschillende ruimtes verhogen de 

flexibiliteit. Het vermogen van gebouwen om zich aan te passen bepaalt 

hun levensduur.62 Hans Mecking en Walter Spangenberg maken in boven-

62  MECKING, H; SPANGENBERG, W, ‘Flexibiliteit in de zorg’, de Architect, jg 41: v 10, 2010, p. 
94-99 

Figuur 5: Soorten flexibiliteit in zorggebouwen, MECKING en SPANGENBERG



20

staande figuur duidelijk welke soorten flexibiliteit volgens hen een grote 

rol spelen bij zorggebouwen. Zij spreken over uitbreidings-, installatie-, 

draagkracht-, functie-, en indelingsflexibiliteit. 

Kunst

Zorg en kunst hebben elkaar gevonden. Steeds vaker zijn kunstenaars 

actief in de zorgsector.63 Het aanbod breidt zich uit van beeldende kunst 

naar muziek, theater dans en literatuur.64 Kijken naar kunst zou een vorm 

van training zijn die de verbeelding stimuleert.65 Kunst prikkelt niet alleen 

de zintuigen, maar zou personen ook meer zelfvertrouwen geven, minder 

angsten doen hebben en rustiger maken.66

Hoewel men in vele zorgcentra kunstprojecten organiseert als activiteiten, 

kan de architectuur en inrichting van het gebouw zelf ook bijdragen tot 

kunstintegratie. De architectuur kan door haar vormgeving bvb. taferelen 

uit de omgeving naar binnen brengen door openingen te voorzien op de 

juiste plaatsen. De inrichting kan door middel van bepaalde materialen en 

kleuren extra prikkels in het interieur tot stand brengen. Bovendien kan 

de architect ateliers en tentoonstellingsruimtes (eventueel naar de buurt) 

integreren in het plan of kan de kunstenaar zelf een werk plaatsen in het 

zorggebouw. Daarvoor dient de architect reeds in de eerste ontwerpstadia 

rekening te houden met de wensen van eventuele extra kunstintegratie. 

CASEStudy’S

Om de kleinschalige architecturale kenmerken duidelijker te maken, wor-

63  VAN DE HATERD, J, ‘De verbeelding is het antwoord op de vervreemding’, HeART&Society, jg 
3 nr 4, 2010, p. 24-27
64  VAN DE HATERD, J, ‘Het bewijs: kunstenaars dragen bij aan de kwaliteit van leven’, 
HeART&Society, jg 3 nr 4, 2010, p. 34-35
65  VAN DE HATERD, J, 2010, p. 34-35
66  VAN DE HATERD, J, 2010, p. 24-27

den enkele ontwerpen uit de zorgsector besproken. De keuze aan ontwer-

pen bevat een mix van residentiële zorgvoorzieningen voor verschillende 

leeftijdscategorieën zodat andere zorgbehoeften aan bod komen. Een der-

tigjarige cliënt in een psychiatrische verpleeghuis krijgt andere zorgen dan 

een dementerende oudere in een zorgverblijf. Ook de status van het ont-

werp varieert. Zowel gerealiseerde ontwerpen, theoretische concepten 

als studentenontwerpen worden aangehaald. Voornamelijk ontwerpen 

van Belgische architectenbureaus actief in de zorgsector, eventueel als 

voorbeeld aangehaald door Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, worden 

besproken, aangevuld met twee Europese ontwerpen. Deze actuele voor-

beelden vernieuwen allen op een bepaalde manier de zorgarchitectuur en 

nemen afstand van de typisch klinische zorgvoorzieningen.
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Figuur 6: Hotel MIN: inplanting

Figuur 7: Hotel MIN: straatgevel

HOtEL MIN67

Psychiatrisch verzorgingstehuis

Antwerpen, België

RAuM architecten

2002-2009

Voltooid

Tussen de 19de eeuwse huizen vormt het open huis een baken in het straat-

beeld. In dit hotel kunnen mensen die hulp nodig hebben bij de overgang 

van het leven in hechtenis naar het leven in de maatschappij begeleid wo-

nen. Opvallend is het pad dat het gebouw op het gelijkvloers en de eerste 

verdieping in twee deelt. Dit pad geeft aan de rechterzijde toegang tot een 

polyvalente ruimte die zowel door de buurt als door de bewoners van Ho-

tel Min kan worden gebruikt. Ook de toegang tot de individuele wooncel-

len en receptie herbergt een gemengde functie. Hier vestigt zich de sociale 

dienst die werkt op niveau van de buurt. Het huis sluit zich niet af van de 

buurt, maar opent zich naar de straatzijde met collectieve functies. 

Op het eerste, tweede en derde niveau bevinden zich de individuele gelijk-

aardige verblijfruimtes met zicht op de straatzijde of de achtertuin. In te-

genstelling tot de individuele kamers krijgen de gemeenschappelijke, (en 

door hun open karakter) flexibele ruimtes (onder andere leefruimtes, keu-

ken, eetzaal, rookkamer, fitness en therapieruimten) wel een eigen karak-

ter door de relatie met gedifferentieerde buitenruimtes. Een slingerach-

tige circulatie verbindt deze buitenruimtes zodat informele ontmoetingen 

plaatsvinden. De verwijzing naar de smalle straten, steegjes en pleinen in 

de buurt is niet toevallig. Uiteindelijk mondt de slinger uit in de bushalte 

op het dak, een kunstwerk van Koen Theys. De rokersruimte ‘Stop Hotel 

MIN’ is een metafoor voor het wachten van de bewoners op een nieuw of 

67  http://www.raumarchitecten.be/hotel_min, geraadpleegd op 5/4/2012

beter leven, voor het wachten totdat de maatschappij hen opnieuw op-

pikt.68 Uiteraard is dit ook gewoon een prachtige plek om uit te kijken over 

de stad. De drempel in deze zorginstelling lijkt bijna onbestaande.

68  http://www.koentheys.org/object_pages/object_42.html, geraadpleegd op 19/2/2012
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Figuur 10: Hotel MIN: niveau 2 

Figuur 11: Hotel MIN: niveau 3

Figuur 8: Hotel MIN: niveau 0

Figuur 9: Hotel MIN: niveau 1 

Figuur 12: Hotel MIN: niveau 4
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Figuur 13: Hotel MIN: gelijkvloerse leefruimte

Figuur 14: Stop Hotel MIN    Figuur 12: Hotel MIN: niveau 4

Figuur 15: Hotel MIN: polyvalente ruimte
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Figuur 16: de Lork: inplantingsplan

Figuur 17: de Lork: straat- en zijgevel

dE LORK69

Woon- en zorgcentrum voor mindervaliden

Brussel, België

51N4E

2005-…

In uitvoering

Het woon- en zorgcentrum voor dertig mindervalide mensen sluit aan op 

de gesloten bebouwing en vervolledigt met de achtergevel als vierde muur 

het bestaande klooster. Door dezelfde schaal, venstergroottes en bouwlijn 

aan te houden als de aansluitende bebouwing nestelt het verblijf zich als 

een huis tussen de andere huizen en vult het zorgprogramma de gaten in 

de buurt op. De gemeenschap van De Lork is opgedeeld volgens kleinere 

leefgroepen met eigen eet- en zitruimte. Aan de voorgevel bevinden zich 

de individuele kamers die toegang krijgen vanuit de collectieve ruimtes. 

In tegenstelling tot de zit- en eetruimte die voorzien zijn per leefgroep, 

krijgen de andere collectieve ruimtes een verschillende bestemming zodat 

een groot aantal hybride, gedifferentieerde ruimtes ontstaat. 

Vooraan sluit de gevel met afwisselend convexe en concave gevels aan 

op de smalle en dichtbebouwde huizen met terrassen. De extra gevelop-

pervlakte maakt meer daglichttoetreding mogelijk en bewoners krijgen 

meer zicht op het straatgebeuren. Aan de zijgevel en achtergevel biedt 

een bakstenen translucente muur een gepast antwoord op het bakstenen 

klooster. Bovendien bieden de gevels op die manier voldoende privacy en 

laten tegelijk genoeg daglicht binnen. De opdeling van de niveaus in vele 

afgesloten en in vorm verschillende ruimtes maken het ontwerp minder 

flexibel.

69  http://www.51n4e.com/project/de-lork#, geraadpleegd op 5/4/2012
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Figuur 19: de Lork: typeplan

Figuur 18: de Lork: concept, 51N4E
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De collecti eve ontvangst- en administrati eruimte is gekoppeld aan een ca-

fetaria. Dit volume neemt slechts een beperkt aandeel oppervlakte in op 

de site. De cafetaria biedt als polyvalente hybride ruimte een meerwaarde 

aan de buurt. De zorghuizen kennen een grote opdeling aan ruimtes, maar 

laten zich in de toekomst toch makkelijk herbestemmen tot appartemen-

ten of studio’s buiten de zorgsector, net omwille van de aanwezige norma-

liteit in de architectuur en de grote toegankelijkheid via de straatzijde.

Figuur 21: ter Vest: ontsluiti ng koppelwoningen

Figuur 22: ter Vest: een gang verbindt de woningen op het eerst niveau

Figuur 20: ter Vest: transparant niveau 0 en gesloten niveau 1

tER VESt70

Woon- en zorgcentrum 

Balen, België

OSAR 

2007-2008

Laureaat open oproep

De architecten van OSAR gaan uit van de alledaagsheid van het wonen. Het 

wonen primeert in hun ontwerp en de zorg ondersteunt het wonen, maar 

wordt niet ervaren. Het woon- en zorgcentrum omvat twaalf woningen die 

onzichtbaar als zorgcentrum ingeplant worden in de stedenbouwkundige 

omgeving. De amicale keukens verbinden twee huizen tot een koppelwo-

ning. Hier ontmoeten bewoners van twee huizen elkaar. Ieder individueel 

huis wordt bewoond door acht personen. Om de identi teit van de bewo-

ners te versterken krijgt iedere woning toegang aan de straatzijde via een 

eigen voordeur met eigen huisnummer. De diff erenti ati e aan ruimtes blijft  

omwille van de openheid tussen de ruimtes beperkt.

Het transparante gemeenschappelijke gelijkvloerse niveau met overdek-

te terrassen staat in contrast met de private gesloten eerste verdieping. 

Waar het landschap overvloeit in het interieur op het gelijkvloers, leven 

bewoners op het eerste niveau in alle anonimiteit. De private verblijfs-

ruimtes zijn bereikbaar via een lift  in de verbinding tussen twee woningen 

en geven uit op een gang. Ook in de circulati e op het eerste niveau wordt 

het landschap via twee grote vensters binnengebracht. Wat het project 

nog meer bijzonder maakt, is de transparante circulati e-verbinding op het 

eerste niveau die het personeel vlot toegang biedt tot alle woningen. De 

architectuur is een middel om de zorg onzichtbaar te organiseren.

70  MENTENS, F; VERHAEGEN, M, videoreportage over het woonzorgcentrum te Balen (FDA 
architecten&ingenieurs), via: http://www.vlaamsbouwmeester.be/renderers/news/render_nieuws.
aspx?f55f3048-af55-4689-a6bf-c30c808416ca, geraadpleegd op 4/4/2012
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Figuur 23: ter Vest: straatgevel

Figuur 24: ter Vest:  overluifelde terrassen
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Figuur 25: ter Vest: een amicale keuken op het gelijkvloerse niveau verbindt twee individuele woningen tot een koppelwoning

Figuur 26: ter Vest: interieurbeeld
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Figuur 27: Kloosterhof Pamele: inpantingsplan

KLOOStERHOF PAMELE71 72

Rusthuis + serviceflats + dagverzorgingscentrum + zorgho- 

 tel

Oudenaarde, België

noA i.s.m. Adinda Van Geystelen Architect

2002-2010

Voltooid

Op de site van een voormalig neogotisch klooster nabij de Schelde in de 

stad Oudenaarde verzamelen zich verschillende zorgdiensten. De cliënten 

van 28 rusthuiskamers, 24 serviceflats, een dagverzorgingscentrum voor 

10 personen en tot slot een centrum voor kortverblijf, genaamd zorghotel, 

voor zeven personen delen allen hetzelfde gebouw. Iedereen kan gebruik 

maken van de collectieve ruimtes. Het zorgcentrum herinterpreteert het 

klooster, wat op te merken valt in de typologie en het baksteenmotief in 

de gevel. Men vindt het belangrijk om het zorgcentrum in de omgeving 

van de stad in te planten, dichtbij de markt. Op die manier hebben bewo-

ners meer mogelijkheden om het zorgcentrum te verlaten en een korte 

wandeling naar de markt te maken. 

Het ontwerp profiteert van het zicht op de Schelde, op de scheepvaart en 

op de heuvels van Oudenaarde. Iedere kamer kijkt uit op ofwel de rivier 

ofwel de binnentuin ofwel op de combinatie van de rivier en de binnen-

tuin. De brede gangen refereren enerzijds naar de kloosteromgang en an-

derzijds naar de straten in een stad. De inhammen in de straat met banken 

aan de ene zijde en de vensters naar de omgeving of binnentuin aan de 

andere zijde transformeren de circulatieruimte tot verblijfsruimtes. De in-

terne organisatie creëert toevallige ontmoetingen tussen bewoners in de 

straten. Opdat deze lichte straten ondanks hun grootte de prijs van het 

71  http://www.noaarchitecten.net/, geraadpleegd op 5/4/2012
72  Bezoek aan het kloosterhof Pamele in Oudenaarde, Elke Deyaert, 21/4/2012

geheel niet zouden doen toenemen, verkiest men een ruwe afwerking, 

net zoals in de echte straten. Straatbordjes in de gangen, huisnummers 

aan de inkomdeuren en een klein venster vanuit de private ruimte naar de 

gang verpersoonlijkt de individuele verblijfsruimte van iedere bewoner in 

de straat. Differentiatie aan ruimtes ontstaat in beperkte mate door een 

verschillend uitzicht. 

Het zorgcentrum biedt ook mogelijkheden voor de buurt. Aan de kant 

van de Schelde nodigt een publieke tuin passanten uit. De drempel om 

de bocht af te snijden is, afgezien van de lage ommuring, onbestaande. 

Een cafetaria die een buffer creëert tussen de publieke en de private tuin, 

verbindt tegelijk de bewoners van het zorgcentrum met de buurtbewo-

ners. De mogelijkheid om de cafetaria te gebruiken voor andere activitei-

ten, ook op buurtniveau maakt haar hybride. Integratie van kunst beperkt 

zich tot een beeldhouwwerk in iedere tuin. De serviceflats waar personen 

zelfstandig wonen, hebben contact met de publieke straatzijde. Een ex-

tra toegang vanuit de publieke straat biedt deze bewoners de keuze om 

minder afhankelijk van het zorgcentrum te wonen. De voorzieningen van 

het dagverzorgingscentrum en zorghotel zijn omwille van de beperkte ver-

blijfsduur door hun gebruikers georganiseerd aan de meer publieke zijde 

en beschikken over een eigen toegang. 
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Figuur 29: Kloosterhof Pamele: plan niveau 1

Figuur 28: Kloosterhof Pamele: plan niveau 0

Figuur 30: Kloosterhof Pamele: plan niveau 2
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Figuur 29: Kloosterhof Pamele: plan niveau 1 Figuur 31: Kloosterhof Pamele: publieke tuin, Elke deyaert

Figuur 30: Kloosterhof Pamele: plan niveau 2 Figuur 32: Kloosterhof Pamele: private binnentuin, Elke deyaert
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Figuur 33: Kloosterhof Pamele: snede doorheen rusthuis en cafetaria

Figuur 35: Kloosterhof Pamele: circulatie als verblijfsruimte, Elke deyaertFiguur 34: Kloosterhof Pamele: circulatie lost op in de ruimte, noA architecten
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Figuur 36: Martha Flora huis: maquettefoto

MARtHA FLORA HuIS73

Verpleeghuizen voor mensen met dementie

Generisch ontwerp

Marco Ouwehand en Anne-Mei the i.s.m. het Iris Murdoch 

Institute van de Schotse Stirling university

2007

Ontwerpvoorstel

Speciaal voor mensen met dementie heeft men getracht huizen te ont-

werpen die midden in de samenleving kunnen staan en tegelijk tege-

moet komen aan de eisen van dementerenden. De stedenbouwkundige 

inplanting als open bebouwing laat deze zorgvoorziening herkenbaar 

zijn als zorgcomplex. Een vermenging met meer publieke functies of ap-

partementen zou dit kunnen verhelpen. Het ontwerp omvat één tot drie 

verdiepingen van individuele kamers voor tien tot dertien personen. Deze 

private ruimtes omarmen de collectieve ruimtes en de tuin. De collectieve 

meander loopt tussen de in type variërende private kamers en creëert ge-

differentieerde nissen. Zowel de grootte als de vorm van deze nissen vari-

eert opdat het prikkelaanbod voor de cliënten uitbreidt. De meander laat 

de noodzakelijke nabijheid door ontmoeting van anderen toe in het leven 

van de dementerenden en komt door de variatie tegemoet aan de identi-

teit van iedere bewoner. Door de toevoeging van tafels, zetels, nissen en 

ramen wordt de interne circulatie ervaren als verblijfsruimte. Bewoners 

herkennen daarenboven hun individuele ruimte beter in de veelheid in 

de veelheid aan ruimtes omdat deze een verschillende toegang hebben. 

De vele inhammen en opdelingen van ruimtes maken het ontwerp minder 

flexibel.

73  http://www.marthaflora.nl/omgeving-en-gebouw.html, geraadpleegd op 5/4/2012 Figuur 37: Martha Flora huis: Private ruimtes en nissen
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Figuur 38: Martha Flora huis: plan niveau 0
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Figuur 39: zorgwoning Sint-truiden: plan niveau 0

ZORGwONING SINt-tRuIdEN74

Zorgwoning 

Sint-truiden, België

OSAR

BEGIN-EINdJAAR n.v.t.

Ontwerpvoorstel

De architecten van OSAR hebben reeds onderzoek verricht naar zorgwo-

ningen voor ouderen. Het ontwerp voor de zorgwoning in Sint-Truiden 

bestaat uit koppelbare units waarin telkens een woongroep van zeven of 

acht personen is ondergebracht. De ontwerpers boeken een oppervlakte-

winst door toegang tot de individuele verblijfsruimtes te verlenen vanuit 

collectieve ruimtes. De gang blijft onzichtbaar aanwezig, maar wordt niet 

meer ervaren als gang. Op uitzondering van één kamer voor een koppel, 

verschillen de andere kamers niet. Differentiatie is daarentegen wel terug 

te vinden in het collectieve deel dat leefruimte, keuken, bibliotheek, pa-

tio, terras en hobbyruimte bevat. Per unit kan de indeling van collectieve 

ruimtes variëren. De toegankelijkheid op het gelijkvloerse niveau tot de 

private ruimtes vanuit de openbare ruimte creëert een dubbele ontslui-

ting en vergroot de identiteit van iedere bewoner.

De units kunnen zowel naast elkaar als op elkaar geschakeld worden tot 

leefgroepen van 15 personen. Twee leefgroepen (vier woongroepen) kan 

men samenvoegen tot één afdeling. De schakeling van units onderling 

kan ook hier variëren. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om verschillen-

de afdelingen op dezelfde site in te planten. De ontwerpers vertrekken 

bijgevolg vanuit de persoonlijke behoeften van het individu en optimali-

seren deze vereisten tot een module die op verschillende manieren ge-

schakeld kan worden tot een andere typologie. Zij voorzien op een grote 

74  OSAR ARCHITECTS, Zorg voor ouderen, Antwerpen: OSAR, s.d. 

site voorzieningen op buurtschaal, geïsoleerd in een apart gebouw. Door 

deze isolatie blijft een gradatie ontstaan tussen woonzorgvoorzieningen 

en publieke voorzieningen, wat de vermaatschappelijking van de zorg niet 

ten goede komt.
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Figuur 40: zorgwoning Sint-truiden: stapeling van twee units

Figuur 41: zorgwoning Sint-truiden: puntspiegeling van twee units Figuur 42: zorgwoning St-truiden: plan puntgespiegelde woongroepen
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Figuur 43: zorgwoning Sint-truiden: gevarieerde schakeling van leefgroepen

Figuur 44: publieke voorzieningen in apart alleenstaand bouwblok
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Figuur 45: Rehab: luchtfoto inplanting

Figuur 46: Rehab: buitengevel

REHAB75

Revalidatiecentrum

Basel, Zwitserland

Herzog & de Meuron

1998-2002

Voltooid

Dat kleinschalige architecturale kenmerken ook terug te vinden zijn in 

grootschalige zorgcentra bewijst het ontwerp voor een revalidatiecen-

trum van de architecten Herzog & de Meuron. De bouwheer heeft het duo 

de opdracht gegeven een gebouw te ontwerpen dat er noch mag uitzien, 

noch mag aanvoelen als een ziekenhuis. Door de materialisatie in hout en 

de uitsluiting van saaie lange gangen slaagt het architectenduo in de opzet 

van de bouwheer. 92 cliënten die na een accident herstellen van een rug- 

of hersenletsel verblijven hier tot 18 maanden. Zowel therapie overdag 

als vrije tijdsinvulling ’s avonds vindt plaats in één en hetzelfde gebouw 

zodat de bewoners de site zelden verlaten. De weinig geïntegreerde ste-

denbouwkundige inplanting aan de rand van de stad bevestigt deze visie.  

Het gebouw heeft twee bouwlagen. Op de gelijkvloerse verdieping bevin-

den zich de therapielokalen en medische voorzieningen. Op de meer pri-

vate verdieping bevinden zich de individuele verblijfsruimtes. De interne 

organisatie van het multifunctioneel en uiterst gedifferentieerd gebouw 

is opgevat als een dorp met straten, pleinen, tuinen en publieke voorzie-

ningen. Altijd blijft de autonomie van de rolstoelgebruiker en voetganger 

gerespecteerd. Zo kan het personeel bij mooi weer het bed van een min-

dervalide eenvoudig naar het terras verplaatsen. De relatie tussen binnen 

en buiten is overal aanwezig door het ‘wegsnijden’ van volume uit het 

gebouw. Gedifferentieerde buitenruimtes brengen oriëntatie en daglicht 

75  http://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/151-175/165-rehab-centre-for-
spinal-cord-and-brain-injuries.html, geraadpleegd op 6/4/2012

in de kern van het gebouw. De open ruimte tussen de private verblijfs-

ruimtes laat door de grootte en onbepaaldheid verscheidene gebruiken 

toe. REHAB bewijst dat de zorgsector ook niet-klinische architectuur kan 

verdragen. 
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Figuur 48: Rehab: plan niveau 1Figuur 47: Rehab: plan niveau 0
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Figuur 49: Rehab: patio Figuur 51: Rehab: patio

Figuur 50: Rehab: zicht op de omgeving vanuit een patio Figuur 52: Rehab: private verblijfsruimte
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Figuur 53: Blaisantvest: inplanting

BLAISANtVESt
Serviceflats met zorginfrastructuur + woningen + kleuter- 

 school

Gent, België

Elisabeth Cnockaert, Cedric d’haese en Elke deyaert

2010

Studentenontwerp

Wat is de meerwaarde als je huisvesting, zorginfrastructuur en onderwijs 

koppelt op dezelfde site? Deze vraag vat het thema van de ontwerpstu-

dio76 uit de eerste master kort samen. Het onderbrengen van woningen, 

serviceflats en kleuterschool in één gebouw biedt meerdere voordelen. 

Eerst en vooral ontstaat er een meer kwalitatieve overgebleven publieke 

ruimte naast het gebouw. Verder genieten de drie gebruikersgroepen van 

de collectieve voorzieningen binnen het gebouw. Tenslotte transformeert 

de anders saaie circulatiegang zich tot een gedifferentieerd circulatiecir-

cuit over twee niveaus. 

De plaatsing van het gebouw een half niveau boven het maaiveld brengt 

licht en controle over de verzonken parkeergelegenheid. Het overdekte 

plein ligt nog lager dan de parking en biedt bestaande rijwoningen een 

extra garage en toegang. Het ontwerp focust op de toegankelijkheid van 

het open plein en de publieke randen enerzijds en op de privacy van de 

binnen het gebouw gelegen woonkernen anderzijds. De meerderheid van 

de serviceflats heeft een dubbele ontsluiting. Een toegang via een passe-

rel langs de gevel laat de ouderen de mogelijkheid onafhankelijk te leven. 

Een toegang vanuit het circulatiecircuit laat hen daarenboven deel uitma-

76  De ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’ 2010 o.l.v. prof. dr. Ronald De Meyer is een on-
derdeel van de opleiding Burgerlijk Ingenieur-Architect aan de UGent. In het jaar 2010 kaderde de 
studio in een thema van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen: ‘Bouwen aan zorg. Naar geïntegreerde 
woonzorgcentra in Vlaanderen.’

ken van de ‘minisamenleving’ binnen het gebouw. Via deze weg bereiken 

naast de ouderen ook de bewoners van de woningen aan de straatgevel 

voorzieningen als was-, hobby-, ontspanning-, buiten- en fitnessruimte. 

Fysieke en visuele relaties door de aanwezigheid van vides en vensters 

transformeren het gebouw tot een levendig geheel op zo’n manier dat 

contact niet dwingend is. De refter van de kleuterschool laat zich als hy-

bride ruimte inzetten op buurtniveau.

De buurt geniet nog meer voordelen. Naast het publieke plein zijn een 

zorgunit met drie praktijkruimtes, een kapsalon, een schoonheidsinstituut 

en een buurthuis geïntegreerd in het ontwerp. Uitbating op zelfstandige 

basis of in functie van de serviceflats biedt mogelijkheden voor buurtbe-

woners en bewoners van het gebouw zelf. De herbestemming van de kerk 

op de site tot sporthal, laat de buurt en bewoners tenslotte de mogelijk-

heid hiervan te profiteren. De werking van de site als ‘minimaatschappij’ 

doet de buurt heropleven.
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Figuur 54: Blaisantvest: plan niveau 0



43

Figuur 56: Blaisantvest: plan niveau 2Figuur 55: Blaisantvest: plan niveau 1

Figuur 57: Blaisantvest: snede doorheen buitenruimtes kleuterschool
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Figuur 61: Blaisantvest: straatgevelFiguur 59: Blaisantvest: verzonken parking/plein

Figuur 60: Blaisantvest: gevel van op binnenpleinFiguur 58: Plan niveau -1
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CONCLuSIE

De toenemende vergrijzing van de bevolking noodzaakt een uitbreiding 

van de capaciteit aan residentiële zorgvoorzieningen. Deze uitbreiding 

dient volgens zowel Minister Vandeurzen als Vlaams Bouwmeester Swin-

nen de ontwikkeling van nieuwe typologieën te genereren. Uit de geraad-

pleegde literatuur volgt dat het begrip ‘kleinschaligheid’ aan belang wint 

binnen het zorgwezen, maar de interpretatie van dit begrip verschilt naar-

gelang de sector.

Binnen de zorgsector definieert men de kleinschalige aanpak als zorg op 

maat, als zorg die de individuele noden van iedere cliënt vervult binnen 

een huiselijke sfeer. De persoonlijke aanpak die begeleiders toepassen 

primeert. De fysieke omgeving kan deze persoonlijke aanpak vergemak-

kelijken, maar blijft in grote mate onderschikt aan de attitude van de be-

geleider. Volgens het zorgpersoneel ligt de focus van kleinschaligheid op 

de omgang met de cliënt, op inhoudelijke principes. De studie suggereert 

bovendien dat men moet streven naar variatie; noch enkel grootschalige 

zorgvoorzieningen, noch enkel kleinschalige zorgvoorzieningen, maar een 

combinatie van beiden. De cliënt wil zelf kiezen!

De architectuurwereld daarentegen legt de nadruk op fysieke principes. 

A.d.h.v. actuele praktijkvoorbeelden van zorggebouwen werd in een sche-

ma aangetoond dat het niet de schaal, noch de vorm van een gebouw is 

die bijdraagt aan een kleinschalige architectuur. Eerder zijn terugkerende 

architecturale principes te achterhalen in de actuele projecten. Deze ken-

merkende principes zijn in tegenstelling tot oppervlaktes, hoogtes, breed-

tes of dieptes niet eenduidig meetbaar. Het evalueren van deze principes 

door middel van cijfers is bijgevolg niet aan de orde. De vraag rijst hoe je 

de casestudy’s op een representatieve manier kan vergelijken. 

Onderstaande tabel probeert te toetsen in hoeverre de kleinschalige ar-

chitecturale principes van zorggebouwen in de besproken casestudy’s 

aanwezig zijn, zodat de casestudy’s t.o.v elkaar kunnen vergeleken wor-

den. Door middel van een waardering wordt een bondig en duidelijk over-

zicht weergegeven. 

Uit deze tabel wordt besloten dat privacy sterk tot zeer sterk aanwezig is 

in alle projecten. Ook de interne organisatie wordt in bijna alle casestudy’s 

kleinschalig vormgegeven. Het merendeel van de casestudy’s creëert sterk 

+ + = zeer sterk aanwezig
+ = sterk aanwezig
0 = aanwezig
- = nauwelijks aanwezig
- - = niet aanwezig
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stedenbouwkundige 

inplanting in de stad
+ + + + 0 + - - - - - +

identiteit van de be-

woner
+ 0 + + + 0 + + 0 + +

differentiatie + + + + 0 - + + + + + + + +

privacy + + + + + + + + + + + + + + +

hybridisering + + - - + + - - - + + +

interne organisatie + + + - + + + + + + + + +

flexibiliteit + + - 0 - - + + -

kunst + + 0 - + 0 - + + -

Figuur 62: evaluatie kleinschalige architecturale principes in de casestudy’s, Elke deyaert
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gedifferentieerde verblijfsruimtes. De criteria ‘stedenbouwkundige inplan-

ting in de stad’, ‘identiteit van de bewoner’, ‘hybridisering’ en ‘kunst’ blij-

ken volgens de tabel moeilijker kleinschalig vorm te krijgen. De flexibiliteit 

in een kleinschalig zorggebouw scoort het slechtst. Wanneer de kolom-

men geanalyseerd worden, scoort Hotel Min het best op de kleinschalige 

architecturale principes.

Toch zijn opvallende gelijkenissen en grote verschillen niet in één oogop-

slag waarneembaar. Deze beoordeling van de kleinschalige architecturale 

principes blijft, door de weergave in tabelvorm, gebaseerd op de weer-

gave van meetbare gegevens. Een duidelijke methode om niet-meetbare 

eigenschappen te omschrijven en te vergelijken dringt zich op.

dEtEntiE als vorM van zorg?

“Een goede straf zou eigenlijk een intensievere, een tijde-

lijke residentiële en deels gedwongen vorm van zorg kunnen 

zijn”. 77

Hans Claus, directeur van de gevangenis in Oudenaarde, beschouwt de-

tentie als een vorm van zorg. Ter vervanging van grootschalige gevange-

nissen streeft hij naar kleinschalige, gedifferentieerde huizen in de stad, 

aan de rand van de stad of op het platteland. In deze huizen leven tien 

gedetineerden samen. Aangehaalde concepten als de vraaggestuurde 

trend binnen de zorgsector (gedefinieerd als ‘zorg op maat’), de vermen-

ging van zorgvoorzieningen met buurtaccommodatie, de verbeterde sa-

menwerking tussen thuiszorg en residentiële zorgcentra en de principes 

die een zorgcentrum ‘kleinschalig’ maken gedefinieerd door het Trimbos 

instituut, behoren ook tot de concepten van ‘de huizen’.78 Volgens Claus 

77  CLAUS, H, ‘de huizen, een concept voor de gevangenis van de eenentwintigste eeuw’, Orde van 
de Dag, jg 12, v 48, 2009, p. 40
78  CLAUS, H, 2009, p.39-43

dient detentie, in navolging van de zorgsector, ook de kleinschalige trend 

te volgen. De hypothese van Claus vormt de aanzet voor het onderzoek 

naar een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde 

strafuitvoering.
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eerste blz.

Het Belgisch gevangeniswezen: de erfenis van Ducpétiaux

2
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inlEiding
Om de specifieke kenmerken van kleinschalige gevangenissen te definië-

ren, is het belangrijk op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het 

bestaande aanbod aan Belgische gevangenissen. Waarom bouwt men de 

21e eeuwse gevangenissen volgens het cellulair regime in een stervorm?  

Het ontstaan van het Belgisch gevangeniswezen wordt geschetst in een 

grafische weergave. Zowel wettelijke feiten, maatschappelijke visies, cru-

ciale hervormers en inspirerende gebouwen worden op de figuur aange-

duid. Waar nodig wordt in een paragraaf extra uitleg gegeven. Het histo-

rische onderzoek omvat de totstandkoming van de bestaande Belgische 

cellulaire gevangenissen, de evolutie van typologische verschillen binnen 

gevangenissen en de kennismaking met de voorschriften voor de Belgi-

sche gevangenis van de toekomst. Verder wordt de tijdslijn aangevuld met 

enkele recente internationale voorbeelden die aantonen dat er verschil-

lende architecturale opvattingen heersen over gevangenissen.

synoptischE figuur
De geschiedenis van de detentiewereld werd al meermaals beschreven in 

artikels, boeken, eindwerken, enz. Daarbij ontbrak het vaak aan een kort 

en duidelijk, globaal, grafisch overzicht. De synoptische figuur maakt het 

mogelijk om snel en overzichtelijk de evolutie van het Belgische gevange-

niswezen te doorgronden.
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Figuur 1: Synoptische figuur Belgisch gevangeniswezen, Elke Deyaert
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invloEdriJKE gEvangEnissEn

san MichElE a ripa, roME, 17031

In Rome bouwt architect Carlo Fontana (Bruciato, 1638 – 1714) in op-

dracht van paus Clement XI het huis van correctie voor jonge criminelen. 

Dit hospitaal was volgens velen dé inspiratie voor de bouw van latere cel-

lulaire gevangenissen. Bovendien veranderde deze gevangenis de norm 

van het hygiënisch comfort aanzienlijk. Toiletten werden binnenin de cel 

geplaatst, kledij werd vaker gewassen en ook de gevangenen zelf werden 

meermaals opgefrist. De absolute stilte die zowel overdag tijdens het ge-

meenschappelijke gebeuren als ’s nachts in de cel geëist werd, gold ener-

zijds als straf, anderzijds als handhaving van het regime. De cellen, waarin 

meerdere personen verbleven, werden gestapeld over drie verdiepingen 

en kregen toezicht vanuit de centrale hal. Op het gelijkvloers van deze hal 

werden tafels geplaatst waar de gevangenen, vastgelegd aan de ketting, 

aten, werkten en bidden zonder onderlinge communicatie. Onderstaand 

opschrift was leesbaar als motto boven de toegangspoort van de gevan-

genis en verduidelijkt het gedisciplineerd regime dat in de tuchthuizen 

heerste:

“It is of little use punishing the vicious by imprisonment un-

less you reclaim them – make them virtuous by discipline.”

1  ROTH, M P, Prisons and prison systems: a global encyclopedia, Westport: Greenwood Press, 
2006, p. 235-236 

Figuur 3: San Michele a Ripa: schets van het interieur

Figuur 2: San Michele a Ripa: langssnede

Figuur 4: San Michele a Ripa: plan niveau 0 
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Maison dE forcE, gEnt, 17752 3

Eén van de meest revolutionaire plannen van gevangenissen behelst het 

octogonale plan voor het tuchthuis Maison de Force in Gent. De gevange-

nis, gebaseerd op een citadel, werd gebouwd in opdracht van Groot Baljuw 

van Vlaanderen Philippe Vilain XIIII (Aalst, 1712 - 1755), belangrijk politi-

cus midden de 18e eeuw, en sloot bedelaars, landlopers en delinquenten 

op. Gedetineerden werden per categorie (afhankelijk van geslacht, leeftijd 

en delictsoort) opgedeeld in de verschillende vleugels. In deze gevangenis 

wordt het cellulair regime het eerst toegepast in België.4 De doelstelling 

hield in om de gevangenen moreel te verbeteren door hen praktijkgericht 

een beroep aan te leren zodat ook gemeenschappelijke ateliers voorzien 

werden in het plan. Hoewel het hier niet gaat om een centraal plan, kan 

het bijna niet anders dan dat Jeremy Bentham zich gebaseerd heeft op 

het Maison de Force voor het ontwikkelen van het panopticon. Volgens 

gevangenishervormer John Howard wist deze nieuw gebouwde instelling 

‘orde, tucht en tewerkstelling’ voorbeeldig met elkaar te combineren. Het 

succes was echter van korte duur. Zodra de Gentse textielondernemers 

de concurrentie van de geoliede gevangenismachine aanklaagden, verviel 

het uitmuntende werkregime. Ondanks het korte bestaan, heeft het Mai-

son de Force met zijn panoptische architectuur en specifiek regime via de 

2  ROSENAU, H, ‘The functional & the ideal in late eighteenth-century French architecture’, Architec-
tural Review, v 140, nr 836, 1966, p. 253-258
3  NEYS, A; PETERS, T; PIETERS, F; VANACKER, J, Tralies in de weg: het Belgisch gevangeniswe-
zen: historiek, balans en perspectieven, Leuven: Universitaire Pers, 1994, p. 1-15
4  CATRYSSE, M, De erfenis van Edouard Ducpétiaux: typologie van de gevangenis, 1830-1860, 
UGent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, masterproef, 2010, p. I- 50

publicaties van John Howard een grote internationale invloed uitgeoefend 

op de penitentiaire ontwikkelingen gedurende de 19e eeuw.

Figuur 5: Maison de Force: snede

Figuur 6: Maison de Force, plan

Figuur 7: stadsplan Gent uit 1796 met de het Maison de Force in het noorden
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auBurn statE prison, nEw yorK, 18165

Gebaseerd op het tuchthuis in Gent, past de gevangenis in Auburn ook 

het cellulaire regime toe. Overdag dienden gevangenen in gemeenschap 

te werken en te eten, weliswaar in volledige stilte. Men beschouwde deze 

stilte als geestelijke afzondering. ’s Nachts werden de gedetineerden op-

gesloten in hun cel, als vorm van lichamelijke afzondering. Deze principes 

stonden bekend als het ‘Auburn-systeem’. Voorstanders zijn van mening 

dat het ‘Auburn-systeem’ een reflectie is van de samenleving. Communi-

catie werd namelijk enkel op gedempte toon toegestaan en slechts met 

bewakers. Door isolatie, gemeenschappelijke nuttige activiteiten en hië-

rarchie zouden de gedetineerden zich beter voorbereiden op de samen-

leving.6 Na een bezoek aan de gevangenis in New York in 1831, was men 

vooral onder de indruk van de stilte: 

“Everything passes in the most profound silence, and no-

thing is heard in the whole prison but the steps of those who 

march, or sounds proceeding from the workshops.”7

5  CATRYSSE, M, 2010, p. II-12-13
6  FOUCAULT, M, Discipline, toezicht en straf : de geboorte van de gevangenis (vertaald door Verta-
lerscollectief), Groningen: Historische uitgeverij, 1997 (Oorspronkelijk verschenen in het Frans in 1975), 
p. 316-354
7  MORRIS, N; ROTHMAN, D, The Oxford history of the prison : the practice of punishment in Wes-
tern society, Oxford: Oxford university press, 1995, p. 121

Figuur 9: Aanzicht van het ‘Auburn-systeem’

Figuur 8: Grondplan van het ‘Auburn-systeem’
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chErry hill prison, philadElphia, 18298

Het wereldberoemde ‘Auburn-systeem’ (gemeenschappelijke tewerkstel-

ling) kende in de 19e eeuw een tegenhanger, genaamd als ‘Pennsylvania-

systeem’ (individuele afzondering). Dit laatste systeem ontleent haar prin-

cipes aan de Cherry Hill gevangenis in Philadelphia. In tegenstelling tot het 

regime verschilt de planopbouw van de gevangenis in Philadelphia niet 

erg veel van de gevangenis in New York. Beide gevangenissen streven naar 

isolatie, gehoorzaamheid en een streng werkregime. Toch onderscheidt 

het ‘Pennsylvania-systeem’ zich door een totale isolering in een individu-

ele cel zowel overdag als ‘s nachts. Zelfs eten, arbeid en gebed vonden 

plaats in de eigen cel. Slechts geselecteerd bezoek had toegang tot de ge-

vangenis. Men geloofde dat de gevangene door routine getransformeerd 

werd tot een werklustig individu. In de gevangenis volgens het ‘Pennsylva-

nia-systeem’ zijn de muren de bestraffing van de misdaad. De cel plaatst 

de gedetineerde alleen tegenover zichzelf zodat hij gedwongen wordt te 

luisteren naar zijn geweten. Volgens het ‘Pennsylvania-systeem’ wordt 

de dwang volledig uitgeoefend door de materialiteit van de gevangenis. 

Dit model werd snel betwist doordat volledige cellulaire afzondering het 

principe van de productieve gemeenschappelijke tewerkstelling in de weg 

stond en de kosten voor de opsluiting te sterk zou verhogen.

8  MORRIS, N; ROTHMAN, D, 1995, p. 117-119; 170

Figuur 10: Aanzicht van het ‘Pennsylvania-systeem’

Figuur 11: Grondplan van het ‘Pennsylvania-systeem’

Figuur 12: Cherry Hill Prison: perspectief
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pEntonvillE prison, londEn, 18429

De gevangenis in Londen, voorbeeld van het ‘Pennsylvania-systeem’, stond 

model voor de constructie van talrijke lokale gevangenissen in de volgen-

de decennia en kreeg wereldwijd aandacht. Het kleinste detail, van lood-

gieterij tot verlichting, werd ingenieus bedacht. Iedere cel was exact even 

groot en sloot de kleinste persoonlijke toets uit. Vier vleugels met cellen 

mondden uit in een centraal punt van waaruit zelfs de bewakers werden 

9  CATRYSSE, M, 2010, p. II-13-14

gecontroleerd. Absolute stilte werd mogelijk gemaakt door de constructie 

van de cellenmuren en door speciaal schoeisel voor bewakers. Gevange-

nen kregen geen zicht naar buiten door de plaatsing van de ramen. Zelfs 

wanneer gevangenen vanuit hun cel naar de geïsoleerde plaatsen werden 

gebracht in de kapel, kregen ze een kap om het hoofd. De Pentonville-ge-

vangenis representeerde de apotheose van het geloof dat een gecontro-

leerde omgeving een heropgevoed en autonoom individu kon afleveren. 

Figuur 13: Cherry Hill Prison: plan

Figuur 14: Pentonville prison: perspectief

Figuur 15: Pentonville prison: schets van de kapel
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grondlEggErs van dE BElgischE gEvangEnis

John howard (londEn, 1726–1790)10

Deze Engels gevangenishervormer 

heeft met zijn publicatie ‘State of 

the prisons in England and Wales’ 

uit 1777 grote faam verworven. Als 

Sheriff van Bedfordshire bezocht hij 

wegens zijn penitentiaire verant-

woordelijkheid, talrijke gevangenis-

sen, waaronder bvb. het tuchthuis in 

Gent. Hij constateerde dat Engelse 

gevangenissen omwille van ziekten, 

het niet in acht nemen van regels en 

omkoperij dringend nood hadden 

aan een transformatie. Zijn publi-

catie trok geen publieke aandacht omwille van de originaliteit, maar wel 

omwille van de goede synthese van bestaande penitentiaire gedachten. 

Howard wou de Engelsen up-to-date brengen over het bestaande gevan-

geniswezen. Zijn boek creëerde de indruk dat de gevangenis de natuur-

lijke en onvermijdelijke strafvorm voorstelde. Hij richtte zijn aandacht niet 

specifiek op de architectuur of het regime alleen. Wat voor hem telde was 

de gevangenis als totaalinstituut, als manier van mensenbehandeling op 

een respectvolle wijze. Howards boek had een grote impact op de latere 

gevangenisorganisatie.

10  MORRIS, N; ROTHMAN, D, 1995, p. 86-92

Figuur 16: Pentonville prison: grondplan

Figuur 17 en 18: Pentonville prison: schets gevangenisvleugel en snede doorheen cel

Figuur 19: John Howard
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cEsarE BEccaria (Milaan, 1738-1794)11 12 13

De Italiaanse strafrechtsfilosoof 

is bekend als auteur van het werk 

‘Dei delitti e delle pene’, vertaald als 

‘Over misdaden en straffen’. Hoewel 

Beccaria zelf niet helemaal over-

tuigd was van de gevangenisstraf 

als dusdanig, vormde zijn theorie de 

basis waarop in de daaropvolgende 

periode met de vrijheidsberoving als 

de aangewezen straf werd geëxperi-

menteerd. Beccarias werk was één 

vlammend protest tegen het in zijn 

tijd bestaande strafrecht en straf-

procesrecht. De willekeurige bestraffingen waaraan burgers onderworpen 

werden, dienden vervangen te worden door een strafrecht waarbij “(…) 

alleen de wetten de straffen mogen bepalen, die op de misdaden gesteld 

worden”.14 Als voorstander van een geschreven strafrecht, hechtte Becca-

ria in dit strafrecht belang aan de toepasbaarheid op zowel magistraten als 

burgers, aan het openbaar karakter van de strafbepaling, aan het spoedig 

uitvoeren van de straf om de efficiëntie te verhogen en aan de proportio-

nele verhouding tussen straf en ernst van het delict. Cesare Beccaria legde 

met andere woorden de basisprincipes van het klassieke strafrecht vast.

11  BECCARIA, C, Over misdaden en straffen (ingeleid, van aantekeningen voorzien en vertaald door 
MICHIELS, J M), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1971 (Oorspronkelijk verschenen in het 
Italiaans in 1764)
12  NEYS, A; PETERS, T; PIETERS, F; VANACKER, J, 1994, p. 3-4
13  MAES, E, Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf : 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Antwer-
pen:  Maklu, 2009, p. 122-123
14  MAES, E, 2009, p. 123

JErEMy BEnthaM (londEn, 1748-1832)15

Rechtsfilosoof Jeremy Bentham is 

wereldberoemd omwille van zijn re-

volutionair ontwerp voor een gevan-

genis, genaamd ‘Panopticon’. Einde-

lijk wordt er vorm gegeven aan de 

gevangenis als gebouw van bestraf-

fing. Zo stelt onder meer Foucault:

“De panoptica (sic) heeft in 

de jaren 1830-1840 het ar-

chitectonische programma 

geleverd voor de meeste ge-

vangenisontwerpen. Het was 

de meest directe manier om ‘de geest van de discipline in 

steen’ te vertalen; om ter wille van de machtsuitoefening de 

architectuur transparant te maken; om de kracht en de ge-

welddadige dwang te vervangen door de milde effectiviteit 

van een feilloos toezicht; en om de ruimte te ordenen op ba-

sis van de recente humanisering van de wetten in de nieuwe 

penitentiaire theorie.”16

Het principe van het panopticon van Bentham is eenvoudig. In het midden 

van een ringvormig gebouw staat een toren met grote ramen die uitkijken 

op de binnenzijde van het ringvormig gebouw. In de ring zitten over de 

ganse breedte cellen die elk afzonderlijk over twee ramen beschikken. Eén 

raam is gericht naar binnen en correspondeert met een raam in de toren. 

Het naar buiten gerichte raam verlicht de cel tot in alle hoeken. In de toren 

15  FOUCAULT, M, 1997, p. 270-313
16  FOUCAULT, M, 1997, p. 344

Figuur 20: Cesare Beccaria Figuur 21: Jeremy Bentham
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dient slechts één bewaker aanwezig te zijn. Deze persoon ziet door het 

tegenlicht in de cellen de scherp afgetekende silhouetten van de gevange-

nen. Iedere gevangene wordt in de gaten gehouden door de bewaker, ter-

wijl onderling contact tussen gedetineerden uitgesloten wordt door volle 

tussenmuren. Zo omschrijft Foucault:

“De gedetineerde wordt gezien, maar hij ziet niet; hij is object 

van informatie, maar nooit subject van communicatie.”17

17  FOUCAULT, M, 1997, p. 277

Het panopticon straalt macht uit. Het architecturale ontwerp slaagt in 

haar opzet wanneer de fysieke bewaking niet aanwezig dient te zijn terwijl 

de gedetineerde wel het gevoel heeft geobserveerd te worden. Op deze 

manier kan de macht automatisch functioneren. Het toezicht lijkt continu 

aanwezig, terwijl het in werkelijkheid slechts af en toe aanwezig is. Bent-

ham stelt dat de macht zichtbaar, maar ondoorzichtig moet zijn. Zichtbaar 

omdat de gedetineerde ten allen tijde het silhouet van de toren ziet. On-

doorzichtig omdat de gedetineerde niet weet wanneer de bewaker naar 

hem kijkt, doch het gevoel heeft dat de bewaker hem op ieder moment 

zou kunnen zien. Bentham stelt voor om de toren te voorzien van buiten-

blinden en binnenin zou hij de toren opdelen met tussenschotten zodat 

het risico op een lichtstraal, en dus zicht in de toren, tot een minimum 

wordt herleid. Het systeem van de panoptica automatiseert en ontindi-

vidualiseert de macht. Ieder individu heeft de mogelijkheid macht uit te 

oefenen vanuit de toren. 

Volgens Bentham konden gevangenissen lichter gebouwd worden. Zware 

kettingen, traliewerken en sloten maakten plaats voor duidelijke afschei-

dingen en overzichtelijke openingen. Toch zag hij het systeem niet louter 

in gevangenissen werken. Het panopticon kan beschouwd worden als een 

algemeen systeem om de macht te handhaven zodat het ook toegepast 

kan worden in andere disciplines van het dagelijkse leven. Zieken behan-

delen, scholieren onderrichten, krankzinnigen bewaren, arbeiders bewa-

ken en bedelaars of leeglopers aan het werk zetten bewijzen de veelzijdig-

heid van het systeem.

De panoptische toepassingen werden tot ver buiten de landsgrenzen toe-

gepast, maar enkel in de penitentiaire instellingen heeft de utopie van 

Bentham als geheel vaste vorm kunnen aannemen. Het panopticon werd 

een basisconcept waarvan de invloed op de vormgeving aan de vrijheids-

berovende straf nauwelijks kan worden overschat.

Figuur 22: panopticonmodel: snede, aanzicht en plan
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Edouard ducpétiaux (BrussEl, 1804-1868)18 19 20

In de periode 1830-1860 heeft Edou-

ard Ducpétiaux een grondige hervor-

mingsstrijd doorgevoerd in het Bel-

gisch penitentiair weefsel. Dankzij 

hem worden huidige gevangenissen 

in een stervorm en volgens het cel-

lulaire principe gebouwd. Zijn in-

vloed mag allesbehalve onderschat 

worden in een Belgisch penitentiair 

geschiedenisoverzicht. 

In het begin van de 19e eeuw waren 

er meer dan 180 gevangenissen en 

opsluitingsplaatsen voorhanden. Allen vertoonden ze dezelfde kenmer-

ken: overbevolking, promiscuïteit en het volslagen gebrek aan een cen-

traal geleid beheer, laat staan beleid. Met de benoeming van Ducpétiaux 

tot ‘inspecteur generaal van de gevangenissen en weldadigheidsinstelling’ 

in het jaar dat België onafhankelijk werd, zouden deze wantoestanden 

drastisch en op relatief korte tijd worden gesaneerd. Nadat Ducpétiaux 

vijftien maanden was opgesloten in een Brusselse gevangenis wegens een 

persmisdrijf had de gevangenistoestand in die tijd geen geheimen meer 

voor hem. Bovendien kreeg hij bij de ontwikkeling van een nieuwe peni-

tentiaire visie een duwtje in de rug van de Code Pénal die het klassieke 

strafrecht uniform maakt en codificeert. 

Volgens Ducpétiaux is de mens van nature goed, maar wordt hij besmet 

18  NEYS, A; PETERS, T; PIETERS, F; VANACKER, J, 1994, p. 8-18
19  BEYENS, K; JANSSENS, F, ‘Nieuwe tijden, nieuwe gevangenissen’, Oikos, v51, nr 4,  2009, p. 
6-19
20  CATRYSSE, M, 2010, p. I-10-30

door externe factoren. Een gedetineerde heeft met andere woorden een 

gebrekkige morele opvoeding genoten. Zijn ultieme doel houdt in om van 

de gedetineerde opnieuw een beter mens te maken. Net als Vilain XIIII, 

opdrachtgever van het Maison de Force in Gent, geloofde Ducpétiaux in 

de maatschappelijke nood aan cellulaire infrastructuur ter verbetering 

van de gedetineerden. In tegenstelling tot Vilain XIIII besteedde de Belgi-

sche hervormer amper aandacht aan de tewerkstelling voor gevangenen. 

Ducpétiaux richtte zijn volledige aandacht op de morele verbetering van 

het individu door middel van individuele afzondering. Cellulaire isolatie 

verhindert besmetting van ander crimineel gedrag en biedt daarenboven 

veel mogelijkheden tot religieus geïnspireerde tijdsbesteding. De behan-

deling diende, naast het lezen van stichtende lectuur, vooral te bestaan uit 

frequente moraliserende contacten tussen de cellulair afgezonderde en 

personeel (o.a. aalmoezenier, directeur, onderwijzer…)

Naast het cellulaire regime steunt Ducpétiaux’ visie over de gevangenis-

straf op een tweede peiler: de differentiatie. Aan de hand van een clas-

sificatiesysteem wil hij de negatieve invloed van de zwaarste misdadigers 

beperken. Hij wil onderscheid maken tussen verdachten en veroordeel-

den, tussen mannen en vrouwen en tussen volwassenen en kinderen. Zijn 

vooruitstrevende gedachten kregen amper tegenkanting. De ongeïnteres-

seerdheid van het parlement in de penitentiaire kwestie gaf Ducpétiaux 

carte blanche. 21

Arbeid speelt een secundaire rol in het hervormingsprogramma. Celarbeid 

doet de straf verzachten en houdt de gevangene nuttig bezig. Het hoofd-

doel van de arbeid is het aanleren van een beroep zodat een herintegratie 

in de maatschappij na vrijlating vergemakkelijkt wordt. Bovendien ervaart 

Ducpétiaux de celarbeid als kostendrukkend wanneer gevangenen helpen 

21  De ongeïnteresseerdheid van het parlement valt deels te wijten aan zeventien verschillende mi-
nisters van justitie in een tijdspanne van ongeveer dertig jaar.

Figuur 23: Edouard ducpétiaux
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koken en wassen of klusjes in het gebouw opknappen.

Dankzij hem ontstaat vanaf 1844 een continue opening van nieuwe ge-

vangenissen, te beginnen bij de opening van de gevangenis in Tongeren.22 

Wanneer Ducpétiaux in 1860 het ambt van inspecteur-generaal vrijwillig 

naast zich neerlegt, zijn er reeds veertien cellulaire gevangenissen ge-

bouwd. De ‘Ducpétiaux-gevangenissen’ vertonen allen een gelijkaardige 

architectuur, door Neys en Peters als volgt beschreven:23

(…) stervormig aangebouwde vleugels met lange gangen, 

met cellen aan weerszijden, de ene rij boven de andere; 

een centrale observatiepost van waaruit de gangen kunnen 

overzien worden; hoge buitenmuren en inwendige hekken 

die de afzondering van de verschillende afdelingen toela-

ten en de veiligheid bevorderen; (…) kleine open koeren die 

uitgeven op de cellen. De kapel was voorzien van banken 

waarop houten schutsels waren gemonteerd tussen de zit-

plaatsen van iedere gevangene afzonderlijk en van een in de 

hoogte opgesteld altaar dat zichtbaar was voor alle gevan-

genen. (…)

De hoge muren van de gevangenis fungeerden als afschrikmiddel voor de 

samenleving. De gevangenis, opgevat als burcht, beschermt de samenle-

ving tegen criminelen. Ducpétiaux wijst enerzijds op het straffende karak-

ter van de gevangenis, en anderzijds op het heropvoedende karakter. In 

dertig jaar tijd verveertienvoudigde Ducpétiaux de capaciteit van de in-

dividuele cellen ten opzichte van de bestaande infrastructuur. Door zijn 

22 Ducpétiaux behaalde een diploma Rechten aan de Universiteit van Luik. Bijgevolg is hij zelf niet in 
staat de ‘nieuwe’ gevangenissen te bouwen. In talrijke publicaties beschrijft hij wel de principes waaraan 
het gebouw dient de voldoen. O.a. architect J.J. Dumont en ir. N. Roget zetten deze principes om in de 
praktijk. Voor meer informatie over welke principes Ducpétiaux al dan niet beschrijft in zijn publicaties 
wordt verwezen naar: CATRYSSE, M, 2010, p. II-4-9
23  NEYS, A; PETERS, T; PIETERS, F; VANACKER, J, 1994, p. 13

theorieën ondervond het Belgisch penitentiair landschap een grondige 

vernieuwing. Onder zijn impuls worden de nieuwbouwgevangenissen nog 

steeds cellulair ingericht.

MichEl foucault (poitiErs, 1926-1984)24

De franse filosoof Michel Foucault 

beschrijft het denken over straffen 

in een zeer brede, sociale context 

van controle. Door middel van 

straffen wordt er discipline, orde 

en macht gecreëerd in de samenle-

ving. De functie van de gevangenis 

behelst het in stand houden van de 

sociale structuur van de moderne, 

kapitalistische samenleving.25 Vol-

gens Foucault heeft het straffen 

niet het bestrijden van overtredin-

gen tot doelstelling, maar wel het 

economisch bruikbaar en politiek minder gevaarlijk maken van illegalitei-

ten. Hij beschouwt de overgang naar de gevangenisstraf als een overgang 

naar menselijkheid. Reeds van bij de intrede van de gevangenis als straf, 

leek deze straf volgens hem geen alternatief maar de logica zelve. 

dE gEvangEnis als apparaat

Foucault onderstreept in zijn publicatie meermaals de dubbele betekenis 

van de gevangenis. Enerzijds heeft de gevangenis als doel bestraffing door 

24  FOUCAULT, M, 1997
25  DE SCHUTTER, M, Een hedendaagse, criminologische analyse van Foucaults functionalistische 
theorie van de gevangenis, UGent, Vakgroep Strafrecht en Criminologie, masterproef, 2006, p. 108

Figuur 24: Michel Foucault
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middel van vrijheidsberoving, anderzijds streeft de gevangenis ook de ver-

betering van de schuldige na. De gevangenis als apparaat transformeert 

individuen. Gedetineerden worden door middel van arbeid en onderricht 

gecorrigeerd en leren gehoorzamen. Men geloofde dat gedetineerden ge-

hecht geraken aan het werkritme en dat er werklust gecreëerd wordt. De 

arbeid doet in de gevangenis een regelmaat ontstaan die er moeiteloos 

heerst, zonder geweld of onderdrukking. Wanneer gedetineerden op-

nieuw terechtkomen in de maatschappij, zullen ze hiervan de vruchten 

plukken.

“De strafarbeid moet worden opgevat als een machinerie 

op zich, die de gewelddadige, onrustige en onbezonnen 

gedetineerde verandert in een radertje dat met volmaakte 

regelmaat zijn functie vervult. De gevangenis dient geen 

werkplaats te zijn, maar een gesloten machine waarvan de 

gedetineerde arbeider tegelijk onderdeel en product is.”26

De gedetineerde maakt enerzijds deel uit van de machine, als arbeider 

van de productiemachine; anderzijds wordt de gedetineerde zelf ‘gepro-

duceerd’, als het ware in een juiste vorm gekneed, door het gebruiken van 

de machine.

Niet enkel het principe van arbeid draagt bij tot de hervorming van de ge-

detineerde. Eenzaamheid is de belangrijkste voorwaarde tot totale onder-

werping. Net als Ducpétiaux gelooft Foucault dat gedetineerden hun mis-

daad zullen verafschuwen wanneer ze teruggeworpen worden tot zichzelf. 

Niet enkel de fysieke individuele opsluiting draagt bij tot deze eenzaam-

heid. Iedere vorm van communicatie wordt door de macht gecontroleerd 

en hiërarchisch geordend zodat naast een fysieke ook een mentale isolatie 

ontstaat. 

26  FOUCAULT, M, 1997, p. 333-334

Bovendien oordeelt Foucault, eveneens zoals Ducpétiaux, dat definitief 

vastleggen van het vonnis niet ideaal is. Zodra de gedetineerde verbeterd 

is, zou men hem moeten kunnen ontslaan uit de gevangenis. Dit impli-

ceert dat de gevangenis een plaats wordt waar men gevangenen op twee 

manieren kan observeren. Naast het houden van toezicht, verzamelt men 

in de gevangenis ook kennis over het gedrag, het karakter en de voortgang 

van de verbetering van gedetineerden.

“De gevangene moet permanent in het oog gehouden kun-

nen worden, en ieder oordeel over hem moet systematisch 

worden geregistreerd. De gevangenis – met haar combinatie 

van toezicht en observatie, bewaking en kennis, individuali-

teit en totaliteit, isolering en transparantie – was de plaats 

bij uitstek voor de verwezenlijking van het panopticon.”27

hoE hEt falEn van dE gEvangEnis tEgEliJK nuttig is

Foucault ervaart de gevangenis al van meet af aan als grote mislukking 

van het strafrecht. Deze instelling doet de criminaliteit niet dalen, geeft 

aanleiding tot recidive, kweekt door haar niet maatschappelijk onleefbaar 

karakter delinquenten, bevordert de organisatie van een solidair en hi-

erarchisch milieu van delinquenten, creëert onleefbare voorwaarden na 

hechtenis en fabriceert daarenboven indirect delinquenten door het gezin 

van de gedetineerde in de ellende te storten. 

Nochtans wordt de gevangenis met dezelfde, ongewijzigde principes van-

daag nog steeds toegepast als re-integratiemethode. Foucault haalt een 

voorbeeld aan om de onveranderlijkheid van de gevangenis te staven. De 

modelgevangenis van Fleury-Mérogis die in 1969 is geopend heeft dezelf-

27  FOUCAULT, M, 1997, p. 343
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de panoptische stervorm waarmee in 1836 La Petite Roquette28 faam had 

verworven. Waarom heeft de nieuwe gevangenis letterlijk dezelfde vorm 

van machtmachinerie verkregen, als we tegelijk weten dat deze machtma-

chinerie geen juiste oplossing biedt voor gedetineerden? Foucault con-

stateert dat de vaststelling van het falen van de gevangenis al 150 jaar 

samengaat met haar behoud. Deze conclusie doet hem op zoek gaan naar 

een verklaring voor het behoud van de gevangenis buiten de stafuitvoe-

ring:

“We zouden kunnen stellen dat de gevangenis en meer in 

het algemeen de straffen niet bestemd zijn om de overtre-

dingen te bestrijden, maar veeleer om ze te onderscheiden, 

in te delen en te gebruiken; en dat de gevangenis en de straf-

fen zich niet zozeer richten op het gehoorzaam maken van 

degenen die bereid zijn de wet te overtreden, maar meer op 

het inpassen van de wetsovertredingen in een algemene tac-

tiek van onderwerping.(…) Kortom, het straffen onderdrukt 

dan niet slechts de illegalismen, maar het differentieert ze 

en waarborgt hun algemene economie.”29

Volgens deze interpretatie mist de gevangenis door te falen haar doel niet. 

Ze bakent daarentegen een specifieke groep mensen af en organiseert 

hen in een moeilijk toegankelijk milieu dat men permanent onder toe-

zicht kan houden. De gevangenis versnelt als het ware het samentroepen 

van een besloten en gemakkelijk te controleren delinquent milieu. Politie, 

gevangenis en delinquentie ondersteunen elkaar en vormen een ononder-

broken kringloop:

“Het politiële toezicht levert de wetsovertreders aan de 

28  La Petite Roquette sloot in 1974.
29  FOUCAULT, M, 1997, p. 378

Figuur 25: gesloten gevangenis La Petite Roquette, libération.fr

Figuur 26: bestaande gevangenis van Fleury-Mérogis, Google Maps
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gevangenis; de gevangenis verandert ze in delinquenten, 

die tegelijk doelwit en hulpkracht van de politie zijn; en de 

politie stuurt een aantal van hen regelmatig terug naar de 

gevangenis.”30

conclusiE

De gevangenis faalt met andere woorden in haar resocialiserende opzet, 

maar slaagt daarentegen in de differentiatie van de samenleving. De ge-

vangenis van de 21e eeuw wordt beschreven met kernbegrippen als nor-

maliserend en re-integrerend (cf. infra). De 21e eeuwse gevangenis dient 

dus grondig te verschillen van de bestaande gevangenissen ten tijde van 

Foucault, indien wordt uitgegaan van de theorie van deze laatstgenoem-

de. 

inErtiE van hEt BElgisch pEnitEntiair BElEid31

pEriodE Eind 18E EEuw

Wat de strafwetgeving betreft, was het einde van de 18e eeuw een zeer 

belangrijk periode. De vrijheidsberovende straf brak formeel-juridisch 

definitief door als de straf van de toekomst en de gevangenis werd het 

sluitstuk van het strafrechtssysteem. De Code Pénal (25 september 1791) 

beschreef de inhoudelijke invulling van de verschillende gradaties van de 

criminele vrijheidsberovende straf – met name van de dwangarbeid, de 

opsluiting in het tuchthuis, de gêne (als vorm van individueel gevangen-

schap) en de hechtenis.

30  FOUCAULT, M, 1997, p. 391-392
31  De informatie uit deze paragraaf is gebaseerd op twee boeken: MAES, E, 2009, p. 49-70; 119-179 
en NEYS, A; PETERS, T; PIETERS, F; VANACKER, J,1994, p. 1-49 

Later werd in de Code des délits et des peines (25 oktober 1795), naast de 

doodstraf, de transportatie, de ontzetting uit de rechten en de veroorde-

ling tot de schandpaal ook de naar duur en wijze van uitvoering gevari-

eerde gevangenisstraf als criminele straf voorzien. Het legaliteitsbeginsel 

wordt hierin extreem gesteld: er worden vaste straffen bepaald. Er wordt 

met andere woorden geen keuze tussen minimum en maximumstraffen 

gelaten aan de rechter.

BElgisch strafwEtBoEK (8 Juni 1867)

Het Belgische strafwetboek kwam pas uit in 1867. Hiervoor was het Bel-

gische strafrecht gebaseerd op de Franse Code Pénal. De Belgische versie 

had de bedoeling afstand te nemen van het autoritaire, door overmatige 

bestraffing gekarakteriseerde Napoleontisch Strafwetboek.

wEt lEJEunE (31 MEi 1888)

De Wet Lejeune leidt tot de invoering van de voorwaardelijke invrijheid-

stelling in het strafstelsel. Deze wet, genoemd naar minister van Justitie 

Jules Le Jeune, voorzag voor sommige gedetineerden die zich gedurende 

hun gevangenisstraf goed hadden gedragen de mogelijkheid om na één 

derde van hun straf vrij te komen. Veroordeelden hadden er alle belang 

bij spijt te tonen voor hun daden en te bewijzen dat ze het vrije leven 

in de samenleving weer aankonden en verdienden. Deze wet is één van 

de belangrijkste scharniermomenten in de penitentiaire geschiedenis van 

België, aangezien het met de invoering van dit systeem voor het eerst 

mogelijk werd gemaakt een deel van de gevangenisstraf extra-muros en 

onder minder bedrukkende condities te ondergaan. Overbevolking werd 

door deze wet deels opgelost. Na de zaak Dutroux is deze wet aangepast, 

maar de basisgedachte van de voorwaardelijke invrijheidstelling is nog 

steeds van kracht.



64

univErsElE vErKlaring van dE rEchtEn van dE MEns (10 

dEcEMBEr 1948)32

De Verenigde Naties geven aan de hand van deze verklaring een omschrij-

ving van de basisrechten van de mens. Hoewel deze verklaring geen ju-

ridisch bindende tekst is, heeft ze toch een invloed uitgeoefend op het 

denken over het penitentiaire bestaan. Volgende artikels verduidelijken de 

visie dat ook verdachten en veroordeelden rechten hebben. 

Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare be-

handeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechter-

lijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij 

het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafver-

volging. (Art. 10)

1.Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht 

op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de 

wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waar-

borgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. 

2.Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk 

vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nati-

onaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op 

het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin 

zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het 

begaan van het strafbare feit van toepassing was. (Art. 11)

liBEralisEring gEvangEniswEzEn (5 Maart 1975)

Via een omzendbrief van 5 maart 1975 werd het gevangeniswezen gelibe-

32  http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-
uvrm-0, geraadpleegd op 6/4/2012

raliseerd. Dit strookt meer met de visie dat het leven binnen de gevange-

nis niet teveel mag verschillen met het leven in de maatschappij. Concreet 

houdt deze beslissing bvb. in dat gevangenen hun haar niet meer moeten 

dragen volgens de regels van de gevangenis. Belangrijkere veranderingen 

betreffen de toename aan mogelijkheden op vlak van ontspanning en in-

formatiewinning via lectuur, radio of televisie. Ook de bezoekersfaciliteiten 

en de weekenddagindeling werden aangepast. Samengevat betekent deze 

liberalisering een logische implicatie van het streven om de kloof tussen 

het gevangenisleven en het leven-buiten-de-muren niet groter te maken 

dan om veiligheidsredenen nodig was.

ElEKtronisch toEzicht (Juni 2000)33

Na twee jaar experimenteren met het elektronisch toezicht vanuit de 

gevangenis van Sint-Gillis, krijgt deze vorm van bestraffing in 2000 groen 

licht voor een nationale implementatie. Gedetineerden krijgen dankzij 

elektronisch toezicht de kans een deel van hun gevangenisstraf thuis uit 

te zitten, zij het onder controle via een enkelband. Naast deze technische 

en humane controle dient de gedetineerde ook sociale begeleiding te krij-

gen. Waar het elektronisch toezicht bij de start enkel toegelaten werd bij 

veroordeelden die reeds een deel van hun straf hebben uitgezeten, laat 

een recentere regel het elektronisch toezicht ook toe ter vervanging van 

de gevangenisstraf indien het gaat om een vrijheidsstraf van drie jaar of 

minder. 

wEt ovEr dE oplEgging van EEn wErKstraf (7 MEi 2002)

Als alternatief voor de gevangenisstraf wordt in deze wet de werkstraf 

aangehaald. Sinds 7 mei 2002 is het in België mogelijk om daders, ver-

33  VAN CAUWELAERT, G, Elektronisch toezicht en gevangenispopulatie, UGent, Vakgroep Straf-
recht en Criminologie, masterproef, 2010
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plicht tot een politie- of een correctionele straf, te onderwerpen aan een 

werkstraf van 20 tot 300 uren in plaats van een gevangenisstraf. Vaak heeft 

de taak die de veroordeelden moeten uitvoeren, een verband met hun 

misdrijf. Reeds enkele maanden na de inwerkingtreding van de wet werd 

de werkstraf vrij frequent opgelegd.

BasiswEt BEtrEffEndE hEt gEvangEniswEzEn En dE 
rEchtspositiE van dE gEdEtinEErdEn (1 fEBruari 2005)34 

In 2005 is het eindelijk zo ver: de rechten en plichten van gedetineerden 

worden vastgelegd in een basiswet, gekend als de ‘wet Dupont’. Ondui-

delijkheid in wat wel en niet mag, wordt opgeklaard. Basisregels worden 

vastgelegd, geldig in eender welke Belgische gevangenis. Daarnaast wordt 

volgens de wet een huishoudelijk reglement opgesteld dat extra huisregels 

van de specifieke gevangenis bevat. Een exemplaar van het huishoudelijk 

reglement wordt ter beschikking gesteld van de gedetineerden.

Bij het lezen van de basiswet valt het op dat de beveiliging van de maat-

schappij niet als hoofdargumentatie wordt aangehaald in de verschillende 

artikels. Integendeel, men richt zich op respect, verantwoordelijkheid en 

normalisering om de re-integratie van gedetineerden te bevorderen. De 

visie van Ducpétiaux, met name morele verbetering door religieuze oefe-

ning en individuele contemplatie in afzondering, wordt langzaamaan ver-

vangen door een visie die steunt op sociale activiteiten om de terugkeer in 

de maatschappij te vergemakkelijken.

Eén van de basisbeginselen in de wet omvat de rechtspositionele benade-

ring van gedetineerden.35 Wie opgesloten zit, verliest zijn bewegingsvrij-

heid, maar blijft een burger met rechten. (Art. 6, par.1) De omstandighe-

34  http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, geraadpleegd op 6/4/2012
35  BEYENS, K; JANSSENS, F, 2009

den, die de vrijheidsstraf oplegt, eerbiedigen de waardigheid van de mens, 

maken het behoud of de groei van het zelfrespect van de gedetineerde 

mogelijk en spreken hem aan op zijn individuele en sociale verantwoor-

delijkheid. (Art. 5, par. 1) Detentieschade moet zoveel mogelijk vermeden 

worden. (Art. 6, par. 2) Het strafkarakter van de vrijheidsstraf bestaat uit-

sluitend in het geheel of gedeeltelijk verlies van de vrijheid van komen en 

gaan en de daarmee onlosmakelijk verbonden vrijheidsbeperkingen. (Art. 

9, par. 1) De strafuitvoering richt zich op het herstel van het door misdrijf 

aan de slachtoffers aangedane onrecht, op de rehabilitatie van de veroor-

deelde en op de geïndividualiseerde voorbereiding van zijn re-integratie 

in de vrije samenleving. (Art. 9, par. 2) Kortom, de basisbeginselen van de 

wet richten zich zoveel mogelijk op de behandeling van de gedetineerde 

als burger. Een constructieve invulling van de straf mag bijgevolg niet ont-

breken. 

Een detentieplan omvat voorstellen van activiteiten waaraan de veroor-

deelde kan deelnemen. De mogelijkheid tot arbeid, sport, het ontvangen 

van bezoek, telefoneren, enz. bestaat. De penitentiaire administratie ver-

leent bovendien toegang tot vormingsactiviteiten met het oog op per-

soonlijke ontplooiing, op het zinvol doorbrengen van zijn detentietijd, en 

op het behoud of de verbetering van vooruitzichten op een geslaagde re-

integratie in de vrije samenleving. Voorbeelden van vormingsactiviteiten 

zijn onderwijs, alfabetisering, beroepsopleiding of voortgezette beroeps-

opleiding, sociaal-culturele vorming en sociale vaardigheidstraining, cre-

atieve en culturele activiteiten, lichamelijke opvoeding, enz. (Art. 76, par. 

1,2) Zodra de orde en veiligheid is bewaard, wil de gevangenis zich richten 

op normalisering, responsabilisering en participatie. De samenwerking 

met gemeenschappen en gewesten om de hulp- en dienstverlening te or-

ganiseren, is hierbij cruciaal.36

36  BEYENS, K; JANSSENS, F, 2009
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dE huidigE BElgischE gEvangEnissEn37

Merksplas 1822

Tongeren 1844

Ruiselede 1849

Dinant 1851

Antwerpen 1857

Leuven – Centraal 1859

Gent 1862

Dendermonde 1863

Aarlen 1867

Doornik 1868

Leuven – Hulp 1869

Bergen 1870

Wortel 1870

Hoei 1871

Mechelen 1871

Ieper 1876

Namen 1876

Sint-Gillis (Brussel) 1884

Verviers 1895

Turnhout 1904

Nijvel 1908

Vorst en Berkendael (Brussel) 1910

Ieper 1919

37  De informatie uit deze paragraaf is gebaseerd op twee bronnen: BEEL, S; GELLYNCK, B; i.s.m. 
STUDENTEN 1e MASTER, Ontwerp van een gevangenis, Gent: Vakgroep Architectuur en Steden-
bouw, 2011 en KINDT, J; VANCOPPENOLLE, L; VAN LEBERGHE, B; VERDUYN, A; Ontwerpmatig 
onderzoek naar een gevangenis in een stedelijke omgeving, UGent, Vakgroep Architectuur en Steden-
bouw, masterproef, 2009

Oudenaarde 1922

Hoogstraten 1931

Marneffe 1940

Paifve 1972

Jamioulx 1975

Lantin 1979

Brugge 1981

Saint-Hubert 1984

Andenne 1997

Ittre 2002

Hasselt 2004

dE BElgischE gEvangEnis van dE 21E EEuw

MastErplan 2008-2012-201638

inhoud

De Belgische Regering vraagt sinds december 2007 een actieplan voor 

de strafuitvoering en een versnelde aanpak van de overbevolking in de 

Belgische penitentiaire inrichtingen. Als antwoord op deze vraag keurt de 

Regering Leterme I op 18 april 2008 het ‘Masterplan 2008-2012 voor een 

gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden’ goed.

Het probleem van de overbevolking in de gevangenissen brengt een ge-

loofwaardige strafuitvoering in moeilijkheden. Voormalig minister van 

Justitie Stefaan De Clerck definieert deze geloofwaardige strafuitvoering 

als volgt: 

38  http://www.stefaandeclerck.be/nl/masterplan-2008-2012-voor-een-gevangenisinfrastructuur-in-
humane-omstandigheden/226, geraadpleegd op 10/4/2012
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Een geloofwaardige strafuitvoering betekent dat straffen 

die uitgesproken worden ook meteen op een correcte ma-

nier van toepassing zijn, dat er geen wachttijden zijn, geen 

periodes van straffeloosheid, en dat er een professionele op-

volging is en dus controle op de uitvoering van de straf, dat 

er transparantie is voor dader en slachtoffer over de straf-

uitvoering.39

Zowel voor gedetineerden als voor werkende personeelsleden zijn de leef-

omstandigheden in de ‘overbevolkte’ inrichtingen onverantwoord. Het 

merendeel van de gevangenissen is gebouwd bij het ontstaan van België. 

In die periode had men een andere visie op gevangenissen dan anno 2008. 

De huidige penitentiaire visie is bijgevolg moeilijk te verwezenlijken in de 

gevangenissen uit de negentiende eeuw. Er zijn volgens het masterplan, 

naast nieuwe penitentiaire instellingen, ook  verbouwings- en renovatie-

werken nodig. Het masterplan steunt op vier grote peilers voor een toe-

name van celcapaciteit:

renovatie en herstel van bestaande inrichtingen 1. 

bouw van bijkomende cellen op bestaande gevangenissites2. 

bouw van zeven nieuwe penitentiaire instellingen om capa-3. 

citeit te creëren

bouw van zes nieuwe gevangenissen om oude inrichtingen 4. 

te kunnen sluiten

Als locatie voor de eerste bijkomende nieuwe penitentiaire instellingen 

is na veel studiewerk reeds gekozen voor Beveren-Waas (300 plaatsen), 

Dendermonde (444 plaatsen), Marche-en-Famenne (300 plaatsen) en 

Leuze-en-Hainaut (300 plaatsen). De ministerraad heeft ook beslist dat er 

39  DAEMS, T; PLETINCX, P; ROBERT, L; SCHEIRS, V; VAN DE WIEL, A; VERPOEST, K, Achter 
tralies in België, Gent: Academia Press, 2009, p. 18-19

in Wilrijk en Haren een nieuwe gevangenis zal komen. Deze strafinrich-

tingen zijn twee van de zes nieuwe inrichtingen ter vervanging van een 

andere inrichting. De bouw in Wilrijk en Haren komt er in de plaats van 

respectievelijk de gevangenis in het centrum van Antwerpen en de gevan-

genissen in Vorst, Sint-Gillis en Berkendael. De locaties voor de overige 

nieuwe gevangenissen zijn nog niet bekend. Het streefdoel houdt in dat de 

eerste vier nieuwe gevangenissen tegen medio 2013 operationeel zijn.

de nieuwe gevangenis van Beveren40

Volgens Stéphane Beel bestond de opdracht voor de nieuwe Belgische ge-

vangenis in het masterplan uit het creëren van een humane leefomgeving. 

Licht, lucht en ruimte staan centraal in het ontwerp van Stéphane Beel 

Architecten en M.&J.M. Jaspers – J.Eyers en Partners voor de gevangenis 

in Beveren, en de bijna identieke gevangenis in Dendermonde. Het uit-

gangspunt ‘form follows function’ vertaalt zich in een samenhangend ge-

bouwencomplex met toch een duidelijk onderscheid aan functies. 

40  LESAFFER, P, ‘Licht en lucht voor gevangenen’, De Standaard, 29/6/2011, http://www.standaard.
be/artikel/detail.aspx?artikelid=UA3C0TLE, geraadpleegd op 10/4/2012

Figuur 27: gevangenis Beveren: perspectiefbeeld
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Rijdend op de autostrade E17 heeft men zicht op het inkomstgebouw. Dit 

gebouw heeft grote ramen en een overdekt gedeelte dat als het ware fun-

geert als overgangszone. Eens binnengekomen word je geleid naar een 

eerste gevangenisgebouw dat o.a. administratie, sportzaal, bezoekers-

ruimte en zittingzaal omvat. Een transparante gang met tralies verbindt 

dit gevangenisgebouw met het panoptisch centrum van het kruisvormige 

cellulaire gedeelte. De stervorm van Ducpétiaux werd vereenvoudigd tot 

kruisvorm zodat een groter ruimtegevoel binnen en meer plaats tussen 

de vleugels buiten ontstaat. Langsheen de verbindingsgang hebben gede-

tineerden zicht op een vierseizoenentuin en voelen ze hoe koud of warm 

Figuur 31: gevangenis Beveren: niveau 1

Figuur 30: gevangenis Beveren: niveau 0

Figuur 28: gevangenis Beveren: inkomgebouw

Figuur 29: gevangenis Beveren: transparante gangen
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het buiten is door middel van luchtkleppen. Gedaan met streepjes trekken 

om de dagen van het jaar bij te houden. In de vleugels worden twee ver-

diepingen met één- of tweepersoonscellen voorzien. Iedere cel is uitgerust 

met eigen toilet en douche. Omdat de vleugels opgevat zijn als galerijen 

en opengetrokken werden naar het panoptisch centrum verhogen ze de 

transparantie, het perspectief en het veiligheidsgevoel. Iedere vleugel kan 

door middel van stalen kozijnen met brandvertragend en doorbraakwe-

rend glas afgesloten worden zodat het mogelijk is de verscheidene vleu-

gels qua akoestiek en gebruik te scheiden. Het gelijkvloers van de centrale 

observatiepost bevat plaats om kunst te integreren in de gevangenis. De 

transparante gang, vertrokken in het administratiegebouw loopt via de 

centrale observatiepost in het kruisvormige gebouw door tot in het vierde 

gebouw dat bevoorrading en werkplaatsen voorziet.

Men gelooft dat een goed ontworpen strafinrichting een positief effect 

uitoefent op het gedrag van de gedetineerde en dus onrechtstreeks de 

veiligheid verhoogt.  Nochtans worden de veiligheidsmaatregelen niet 

over het hoofd gezien. Hoewel er geen tralies zichtbaar zijn aan de buiten-

zijde, zijn ze toch aanwezig, weliswaar ingewerkt in het glas. De cel werd 

voorzien van een sprinkler tegen brand en van een transparant controle-

klepje in de deur dat een dode hoek uitsluit. Op de binnenkoeren werden 

er netten gespannen ter verhindering van ontsnappingen via touwladder 

of helikopter. We zouden bovendien niet in de 21e eeuw zitten als zelfs 

de toekomstige gevangenis geen moderne snufjes integreert. Wanneer 

iemand dicht bij de afsluiting komt, filmt de camera deze persoon auto-

matisch. ’s Nachts registreren infraroodcamera’s alles en ook gsm-verkeer 

wordt gedetecteerd en eventueel verstoord. De nieuwe gevangenis blijkt 

allesbehalve naïef te zijn.

Op energetisch vlak maakt de nieuwe gevangenis een grote stap voor-

waarts t.o.v. de ‘Ducpétiauxgevangenissen’. Het ontwerp in Beveren 

streeft naar energieneutraliteit, en garandeert tegelijk een comfortabel 

klimaat voor de gebruikers. Fotovoltaïsche panelen en warmtekrachtkop-

peling voorzien elektriciteit. Deze laatste techniek voorziet ook sanitair 

Figuur 33: gevangenis Beveren: panoptisch centrumFiguur 32: gevangenis Beveren: interieur cellenvleugel
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warm water. De site voorziet bovendien een eigen biologische waterzui-

veringsinstallatie. 

Niet enkel de gedetineerden maar ook werknemers ervaren een aange-

namere leefwereld. Het personeel krijgt daarenboven een refter buiten 

het stervormig cellulair gedeelte met eigen patio. Rondom het gevange-

niscomplex voorziet men een bufferzone bestaande uit populieren en de 

parking wordt omgeven door een watervlak. De twee aanwezige gesloten 

wandelingen werden voorzien van bomen en kunstgras. De vier binnentui-

nen krijgen een seizoensaangepaste beplanting. 

Samengevat verbetert het nieuwe gevangenisontwerp de 19e eeuwse 

Ducpétiauxgevangenis, zonder afstand te durven nemen. Men blijft de 

architecturale principes van Belgische held Ducpétiaux in het ontwerp in 

Beveren toepassen, terwijl deze persoon toch al 140 jaar dood is. Snufjes 

en technische installaties maken de gevangenis 21e eeuws, maar de basis-

concepten blijven 19e eeuws. 

BouwEn zoals 200 Jaar gElEdEn?

Uit bovenstaande geschiedenis valt duidelijk op te maken dat de huidige 

stervormige cellulaire gevangenissen hun oorsprong vonden in de 19e 

eeuw. Edouard Ducpétiaux bracht organisatie in het Belgisch penitenti-

air gebeuren en richtte daarbij talrijke gevangenissen op. Waar in de 19e 

eeuw morele verbetering door cellulaire afzondering voorop stond, blijkt 

uit de basiswet van 2005 dat de nadruk in de penitentiaire visie van de 21e 

eeuw veeleer ligt op behandelingen voor re-integratie en op het bevorde-

ren van de autonomie van het individu. Ondanks de tegenstrijdigheid van 

deze twee visies, verblijven gedetineerden uit beide periodes in dezelfde 

gevangenissen. Sterker zelfs; ook nieuwe gevangenissen worden gebouwd 

volgens de architectuur die Ducpétiaux in de 19e eeuw heeft aangeprezen, 

wat, omwille van de duurzaamheid van de architectuur, impliceert dat al-

lict ook gevangenen in de 22e eeuw onderworpen worden aan dezelfde 

cellulaire vleugels. Blijkbaar onderstrepen kenners in het vak volgens de 

politici en gemeenschap nog niet genoeg het belang van een visie op de 

uitvoering van vrijheidsberoving. 

In feite valt uit de basiswet van 2005 reeds op te maken dat er weinig 

goeds valt te verwachten van de huidige gevangenisstraf, gedachtegoed 

dat ook in de jaren 1970 doordrong, en dat deze strafsanctie daarom beter 

vermeden zou worden.41 Het masterplan voor de bouw van gevangenis-

sen in humane omstandigheden stemt dus niet overeen met de visie uit 

de basiswet. De normalisering waarnaar men in Belgische gevangenissen 

wil streven, kan niet plaatsvinden in een typologie die reeds 200 jaar ge-

leden werd toegepast om gedetineerden ‘afgezonderd tot inkeer te laten 

komen’. Kortom, de geschiedenis van het bouwen van grootschalige Duc-

pétiaux-complexen mag zich niet blijven herhalen.

41  MAES, E, 2009, p. 119
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inlEiding
Het gevangeniswezen verschijnt de laatste jaren regelmatig in het nieuws. 

Spectaculaire ontsnapping, gijzeling van penitentiaire beambten, onver-

wachte staking van deze laatst vernoemden, overbevolking binnen de 

gevangenissen of deportatie van gedetineerden naar Tilburg zijn onder-

werpen die het voorbije jaar herhaaldelijk de krant haalden. De Belgische 

gevangenissen kampen, naast het feit dat ze nog steeds gebouwd worden 

volgens de ideeën van Edouard Ducpétiaux (cf. supra), met verschillende 

problemen. Penitentiaire beambten klagen o.a. over een te hoge werklast 

wegens overbevolking en de daarmee samenhangende nood aan extra 

veiligheid. Gedetineerden zijn niet te spreken over het verlies van privacy 

door het delen van individuele cellen met andere gedetineerden, over het 

gebrek aan hygiëne, over de opgelopen detentieschade en vooral over de 

uitzichtloosheid van het leven die binnen een gevangenis ervaren wordt. 

Het op een rij zetten van actuele problemen binnen het gevangeniswezen 

met reactie van de recente juridische beleidsvisie, aangevuld met acade-

mische onderzoeken binnen de sector, internationale vernieuwende ge-

vangenissen en theoretische alternatieven voor de Ducpétiaux-gevange-

nissen dient duidelijkheid te scheppen in de architecturale noden van de 

hedendaagse humane Belgische gevangenis.

hEt lEvEn zoals hEt is in dE BElgischE gEvangEnis

gEvangEnisBEvolKing

De gevangenispopulatie in beeld brengen blijkt niet evident te zijn. Uit 

de zoektocht naar gedetailleerde recente cijfers over het gevangeniswe-

zen wordt vastgesteld dat er zelden een uitgebreide analyse van de Bel-

gische gevangenisbevolking bestaat. Vele metingen zijn gefragmenteerd 

zodat het moeilijk is een duidelijke lange termijnconclusie te achterhalen.1 

Prof. Dr. Kristel Beyens, sinds 1989 actief aan de Vakgroep Criminologie 

van de VUB, noemt de strafuitvoeringsstatistiek zelfs het nakomertje van 

de Belgische statistiek.2 Ondanks hun fragmentatie zijn gegevens over de 

gevangenispopulatie het over één zaak eens: de Belgische gevangenissen 

barsten. Op één maart 2011 verbleven 11065 gedetineerden in de Belgi-

sche gevangenissen (inclusief de gevangenen die ondergebracht werden 

in Tilburg), terwijl de capaciteit op dat moment slechts 8873  plaatsen3 

bedroeg.4 Daarenboven werden 1102 gedetineerden onder elektronisch 

toezicht geplaatst, wat de totale detentiepopulatie op één maart 2011 

op 12167 personen bracht. Zoals af te leiden valt uit de weergave van 

de evolutie van de gemiddelde gevangenispopulatie, is de overbevolking 

geen plots fenomeen, maar stijgt de gevangenispopulatie al sinds begin 

1  MAES, E; SCHEIRS, V, De Belgische gevangenispopulatie in cijfers, in: DAEMS, T; PLETINCX, P; 
ROBERT, L; SCHEIRS, V; VAN DE WIEL, A; VERPOEST, K, 2009, p. 92
2  MAES, E; SCHEIRS, V, in: DAEMS, T; PLETINCX, P; ROBERT, L; SCHEIRS, V; VAN DE WIEL, 
A; VERPOEST, K, 2009, p. 92
3  Tabel gevangenisbevolking België, http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/
gevangenen/, geraadpleegd op 18/4/2012
4  S.n.  Justitie in cijfers, Brussel: FOD Justitie, 2011, p. 51-56, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/
JIC_2011_NL_tcm265-157786.pdf, geraadpleegd op 18/4/2012

Figuur 1: Evolutie van de gemiddelde gevangenisbevolking (1951-2006), volgens MAES en 
SCHEIRS
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de jaren ‘90. De Federale Overheidsdienst Justitie vermeldt in haar jaar-

lijks rapport ‘Justitie in cijfers’ dat de toename van de gevangenispopulatie 

ook in 2011 aanhoudt. Het voorbije jaar groeide het aantal gedetineerden 

zelfs aan met 5%. Het laatste decennium nam de populatie toe met een 

kwart. Wanneer verminderde toepassing van elektronisch toezicht als re-

den wordt aangehaald voor de toename aan gedetineerden in 2011, spre-

ken de cijfers van het aantal gedetineerden onder elektronisch toezicht dit 

tegen. Zowel 2010 als 2011 kent een sterke toename aan het gebruik van 

elektronisch toezicht.

Het grootste deel van de gevangenisbevolking (53%) bestaat anno 2011 

nog steeds uit definitief veroordeelden5, gevolgd door beklaagden6 (35%) 

en geïnterneerden7 (10%). Minderjarigen verwezen naar een volwassenen-

rechtbank, recidivisten ter beschikking van de regering en administratief 

aangehouden vreemdelingen ter beschikking van de Dienst Vreemdelin-

genzaken nemen het overige beperkt aandeel in. Om een gedetailleerder 

beeld te krijgen op de verschillen binnen de populatie volstaan de gege-

vens van 2011 niet en wordt gebruik gemaakt van de cijfers uit het jaar 

2008. Binnen de totale populatie vertegenwoordigen vrouwen in 2008 

slechts 4,3%. Bovendien had 42,4% van de totale gevangenispopulatie in 

2008 niet de Belgische nationaliteit.8 Dit zijn opvallende cijfers als je hun 

aandeel binnen de gevangenispopulatie vergelijkt met hun aandeel binnen 

de totale Belgische bevolking. In 2008 zaten meer dan 120 verschillende 

nationaliteiten in hechtenis. Naast personen met de Belgische nationali-

teit (57,6%) maken ook individuen met de Marokkaanse (10,7%), Algerijn-

se (4,7%), Franse (2,5%), Italiaanse (2,2%) en Turkse (2,0%) nationaliteit 

ieder minstens 2% deel uit van de totale gevangenispopulatie.9 Tenslotte 

kunnen gedetineerden die fysiek aanwezig zijn in de gevangenis onder-

5  Veroordeelden worden gedefinieerd als ‘personen uitsluitend opgesloten in het kader van de uit-
voering van straffen die in kracht van gewijsde zijn gegaan’, volgens s.n., Directoraat-generaal Peniten-
tiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2008, Brussel: FOD Justitie, 2009, p. 151, http://justitie.belgium.be/
nl/binaries/Activiteitenverslag%202008%20van%20het%20directoraat-generaal%20Penitentiaire%20
Inrichtingen_tcm265-138416.pdf, geraadpleegd op 18/4/2012
6  Beklaagden worden gedefinieerd als ‘verdachten opgesloten in afwachting van een definitieve 
rechterlijke beslissing (veroordeling, internering, vrijspraak, enz.)’, volgens s.n., 2009, p. 151
7  Geïnterneerden worden gedefinieerd als ‘personen opgesloten op basis van een internering be-
volen door een  strafrechtbank, of veroordeelden geïnterneerd op basis van een ministeriële beslissing 
wegens hun geestestoestand’, volgens s.n., 2009
8  S.n., 2009, p. 149-166
9  S.n., 2009, p. 156

Figuur 2: Evolutie van de penitentiaire bevolking per categorie van gedetineerden 
(2000=100), volgens FOd Justitie

Figuur 3: Gevangenisbevolking op 1 maart (2000-2011), volgens FOd Justitie
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verdeeld worden volgens regime. Het overgrote deel van deze personen 

ondergaat een gewoon regime10 (99,3%). Personen die een regime onder-

gaan van beperkte detentie11 (0,6%), beperkte vrijheid (geïnterneerden)12 

(0,1%) en halve vrijheid13 (0,1%) vertegenwoordigen een absolute minder-

10  Personen die onder een gewoon regime vallen, blijven onder voortdurend toezicht van de de 
penitentiaire inrichtingen, m.u.v. de toekenningen van verloven en uitgangsvergunningen, volgens s.n., 
2009, p. 151 
11  Beperkte detentie is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf waarbij de gedetineerde die 
veroordeeld is tot een totale straf van meer dan drie jaar gevangenisstraf op regelmatige wijze de peni-
tentiaire inrichting mag verlaten voor een bepaalde duur van maximum 12 uur per dag: de beperkte de-
tentie kan door de strafuitvoeringsrechtbank aan de veroordeelde worden toegekend om professionele, 
familiale belangen of opleidingsbelangen te behartigen die zijn aanwezigheid buiten de gevangenis 
vereisen, volgens s.n., 2009, p. 151
12  Beperkte vrijheid voor geïnterneerden wordt toegekend door de Comissies tot Bescherming en 
Maatschappij aan de geïnterneerden die ervan afhangen.
13  Halve vrijheid wordt gedefinieerd als ‘een strafregime waarbij de gedetineerde die veroordeeld is 
tot een totale straf van maximum drie jaar, een uitgangsvergunning krijgt tijdens de weekdagen voor 
het uitoefenen van een job of het volgen van een opleiding, en waarbij hij ’s avonds terugkeert naar de 
gevangenis’, volgens .s.n., Brussel: FOD Justitie, 2009, p. 151 

heid binnen de gevangenismuren.

wEdEropsluiting

In februari 2012 werden de resultaten bekendgemaakt van het nationaal 

onderzoek ‘wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis’ van Luc Robert 

en zijn promotor Eric Maes.14 Eindelijk is er een eerste concrete aanzet 

gegeven naar het in kaart brengen van de recidivecijfers in België. In te-

genstelling tot andere West-Europese landen, beschikken België en het 

Groothertogdom Luxemburg niet over nationale recidivecijfers van de 

14  MAES, E; ROBERT, Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis, Brussel: Nationaal Instituut 
voor Criminalistiek en Criminologie, 2012, p. 148-154

Figuur 4: Gemiddelde bevolking in de gevangenis (2008), volgens FOd Justitie

Figuur 5: Europese landen met (groen) en zonder (rood) nationale recidivecijfers, volgens 
MAES en ROBERt
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gevangenisbevolking.15 Volgens de onderzoekers kunnen de recidivecij-

fers o.a. bijdragen tot de beoordeling van de strafrechtelijke interventie 

op het al dan niet bevorderen of tegengaan van nieuwe strafbare feiten. 

Werkt de gevangenisstraf misdaadbevorderend in vergelijking met andere 

straffen? De evaluatie van de recidivecijfers kan bovendien helpen om een 

nieuw beleid in te voeren.

Robert en Maes wijzen erop dat hun onderzoek met centrale vraagstelling 

‘hoeveel definitief veroordeelden na hun vrijlating opnieuw in de gevan-

genis opgesloten worden’ niet gelijkgesteld mag worden aan recidiveon-

derzoek. Waar de onderzoekers in het recent onderzoek slechts rekening 

houden met het al dan niet opnieuw opsluiten van gedetineerden, houdt 

een recidiveonderzoek veel meer rekening met bvb. de redenen waarom 

een gedetineerde wordt opgesloten (bvb. definitieve veroordeling of 

voorlopige hechtenis), en met de andere straffen verschillend van detentie 

(bvb. werkstraf of penale straf met uitstel). Het onderzoek van Robert en 

Maes peilt naar de prevalentie, de snelheid en de frequentie van weder-

opsluiting. Alle ‘definitief veroordeelde’ personen die werden vrijgelaten 

uit de gevangenis tussen één januari 2003 en 31 december 2005 behoren 

tot de populatie van het onderzoek. Hun eventuele wederopsluiting werd 

opgevolgd tot acht augustus 2011. Volgens de resultaten wordt bij 44,1% 

van alle ‘definitief veroordeelden’ minstens één nieuwe opsluiting gere-

gistreerd. 

Binnen de populatie ‘definitief veroordeelden’ blijkt een aanzienlijke groep 

opnieuw opgesloten te worden binnen het jaar. Naarmate men langer uit 

de gevangenis kan blijven, neemt de kans op wederopsluiting af. Van de 

15  Het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) onderzocht 
welke landen in 2006 beschikten over nationaal recidiveonderzoek. Dit onderzoek bevestigde de uit-
zonderingssituatie van België in West-Europa. Sinds dit onderzoek hebben Oost-Europese landen een 
inhaalbeweging ingezet en groeit de aandacht voor recidivecijfers ook in Zuid-Europa, MAES, E; RO-
BERT, 2012, p. 11

personen die opnieuw opgesloten werden, belandt de helft zelfs minstens 

twee keer opnieuw in de gevangenis. Eens opnieuw opgesloten, verhoogt 

bijgevolg de kans om nog een keer in de gevangenis te belanden. Daarbij 

kan het onderzoek geen sluitend antwoord geven op de reden van op-

sluiting (als beklaagde, als definitief veroordeelde, als geïnterneerde, als 

schorsing voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, enz.). 

Het verband tussen de leeftijd en de kans op wederopsluiting resulteerde 

in opvallende cijfers. Gedetineerden die vrijgekomen zijn wanneer ze zes-

tien tot twintig jaar oud waren, hebben 4,248 keer zoveel kans op weder-

opsluiting als veroordeelden die een leeftijd ouder dan zestig jaar hebben 

bij vrijlating. Alle andere leeftijdscategorieën hebben een lagere kans op 

wederopsluiting dan de personen die zestien tot twintig jaar oud zijn bij 

Figuur 6: aantal jaar waarna een gedetineerde opnieuw wordt opgesloten , volgens MAES 
en ROBERt
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vrijlating uit de gevangenis. Ook het geslacht speelt een rol bij de kans op 

wederopsluiting: mannen hebben 1,265 keer zoveel kans op wederopslui-

ting als vrouwen. 

De onderzoekers geven ook resultaten mee die mogelijks een invloed 

kunnen hebben op het reflecteren over een nieuw type gevangenis. Zij 

vermelden dat personen met beperkte detentie en met detentie onder 

elektronisch toezicht minder kans hebben op wederopsluiting dan perso-

nen die een gewoon detentieregime ondergaan. Personen onder elektro-

nisch toezicht hebben slechts 0,585 keer zoveel kans op wederopsluiting 

als personen met een gewoon detentieregime. Uit de grootte (minder dan 

150 plaatsen / meer dan 150 en maximaal 350 plaatsen / meer dan 350 

plaatsen) en het type (open / gesloten) van de gevangenis waaruit men is 

vrijgelaten, blijkt geen statistisch betekenisvolle invloed te gaan. De duur 

van opsluiting heeft wel een invloed op de kans tot wederopsluiting. Een 

opsluitingduur van vijf tot tien jaar en van meer dan tien jaar hebben res-

pectievelijk 1,380 en 1,693 keer zoveel kans op wederopsluiting als bij een 

vrijlating na in totaal maximaal een jaar opsluiting. Maar Robert en Maes 

benadrukken dat het onderzoek meer gegevens nodig heeft om werkelijk 

causale verbanden te trekken. Om te concluderen dat detentie onder elek-

tronisch toezicht minder kans heeft op een wederopsluiting, dienen meer 

gegevens ter beschikking te zijn, en meer kenmerken over deze personen 

gekend te zijn om werkelijk te kunnen weten dat geen ander feit aan de 

oorzaak ligt van een al dan niet wederopsluiting. De cijfers in dit onder-

zoek kunnen een aanzet geven naar pistes die meer meetbare gegevens 

vereisen en tonen aan dat een recidivemonitor voor België interessante 

besluiten kan trekken met het oog op evaluatie van de huidige justitiële 

werking, inclusief het opsluiten van gedetineerden in gevangenissen . 

De stad Antwerpen heeft het belang van het in kaart brengen van recidive 

reeds ingezien.16 De stad investeert in projecten ter preventie van reci-

dive door o.a. jongeren na hun gevangenisstraf op te vangen of op zoek 

te gaan naar alternatieve straffen. Om te evalueren welke projecten meer 

of minder succesvol zijn dan andere, gaf de stad de Universiteit Gent de 

opdracht een registratiesysteem te ontwerpen om een beter beeld te krij-

gen van recidive.17 Lieven Pauwels, professor Criminologie aan de UGent 

en coördinator van de ontwikkelde recidivemonitor, verklaart dat gedeti-

neerden minstens tweemaal een vragenlijst dienen in te vullen die peilt 

naar eigenschappen als leeftijd, diploma en taal enerzijds en de evolutie 

in hun levensdomeinen (werk, leefomstandigheden, druggebruik) ander-

zijds. Door middel van het vergelijken van de resultaten uit een uniforme 

registratie zal men, volgens de professor, recidive in de toekomst beter 

kunnen begrijpen.

“Het is onbegrijpelijk dat er in een tijdperk van evidence-

based policy niet meer aandacht gaat naar het systematisch 

bijhouden van de gegevens over recidive.”18

dEtEntiEschadE

Sonja Snacken is Professor Criminologie en Sociologie aan de Vrije Uni-

versiteit Brussel en de Universiteit Gent en pleit voor een meer humane 

strafrechtspleging. Ze verklaart waarom de psychosociale effecten van een 

vrijheidsberoving niet onderschat mogen worden.19 De opsluiting heeft 

een impact op de gedetineerde zelf, maar ook op zijn familie en vrien-

16  BERGMANS, E, ‘Barometer voor criminelen. Criminologen ontwikkelen registratiesysteem voor 
recidive’, De Standaard, 3/11/2011, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=NN3HRNFL, 
geraadpleegd op 22/4/2012
17  EASTON, M; HEMMERECHTS, K; NOPPE, J; PAUWELS, L; VERHAGE, A, De oude fout in 
beeld? Naar een lokale recidivemonitor voor de stad Antwerpen, Antwerpen: Maklu, 2011
18  BERGMANS, E, De Standaard, 3/11/2011
19  SNACKEN, S, Presentatie ‘Psychosociale effecten van vrijheidsberoving’ op het slotdebat van de 
gevangenenactie van de Bond zonder Naam i.s.m. de VUB, Brussel, 16/2/2012
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den. Wanneer een persoon terechtkomt in de gevangenis zal hij, volgens 

Snacken, een ‘schok’ ervaren door de opsluiting. Eerst en vooral verliest 

de gedetineerde de sociale rol die hij speelde in de maatschappij vóór de 

hechtenis en wordt zijn identiteit die hij buiten de muren kon aannemen 

ontnomen. Verder veranderen bij de opsluiting de relaties met familie en 

vrienden en verdwijnt de autonomie van de gedetineerde. Het verlies van 

controle over het eigen leven wordt door gedetineerden als zwaarst om te 

dragen omschreven. Tot slot maakt de institutionele onzekerheid het de 

gedetineerden niet makkelijk om zorgeloos hun periode uit te zitten. Men 

weet vaak niet of men al dan niet schuldig zal bevonden worden, en/of 

hoelang men in de gevangenis zal moeten verblijven.

De zogenaamde ‘schok’ wordt volgens Snacken zowel bij korte als lange 

detentie ervaren. Het Stanford-experiment bewijst dat zelfs een korte de-

tentieperiode grote gevolgen met zich kan meebrengen. Philip Zimbardo, 

Professor Psychologie aan de Universiteit van Stanford (Californië, Ver-

enigde Staten), testte in de kelders van de universiteit hoe mensen reage-

ren op het vervullen van de rolpatronen uit de gevangenis.20 Tien studen-

ten werden opgesloten in de gevangenis. Tien andere studenten kregen 

de taak orde te handhaven in de gevangenis zonder geweld te gebruiken. 

Het lot besliste of je als student al dan niet gevangene of bewaker werd. 

Het experiment zou twee weken duren, maar Professor Zimbardo heeft 

het experiment stopgezet na zes dagen omdat gevangenen gevaar liepen 

er blijvende fysieke en mentale schade aan over te houden. Wanneer je 

mensen samen zet in een onmenselijke situatie, blijkt deze onmenselijk-

heid het te halen van de humaniteit die alle studenten voordien buiten het 

experiment in zich droegen.21 Stereotype rollenpatronen worden zonder 

veel moeite overgenomen, mede dankzij het creëren van een omgeving, 

20  MCLEOD, S A. ‘Zimbardo Stanford Prison Experiment’, in Simply Psychology; Zimbardo, 2008, 
http://www.simplypsychology.org/zimbardo.html, geraadpleegd op 23/4/2012
21  http://www.prisonexp.org/, geraadpleegd op 22/4/2012

gelijkaardig aan een bestaande gevangenis. Snacken wijst erop dat de ge-

vangenen in het experiment angsten ervoeren, in een depressie beland-

den of klaagden over lichamelijke pijn als gevolg van psychische aandoe-

ningen. Los van het experiment stelt Snacken bovendien dat een korte 

detentie het aantal en de kwaliteit van sociale en familiale relaties aantast, 

wat bij een opsluiting in Tilburg nog meer in de hand wordt gewerkt22, dat 

gedetineerden angst krijgen voor het verlies van hun identiteit en dat ten-

slotte gedetineerden gestigmatiseerd worden in hun familie en buurt. 

Naast de gevolgen die een gedetineerde ervaart tijdens een korte deten-

tie, krijgt hij bij het uitzitten van een lange gevangenisstraf te maken met 

extra problemen. De gevangene leert toe te treden tot de gevangeniscul-

tuur waar andere regels en normen heersen (prisonisering). De duur van 

de detentie, de machteloosheid tijdens de detentie en de verwachtingen 

na de invrijheidstelling bepalen de mate van psychische ziekten waarmee 

de gedetineerde te kampen heeft (institutionalisering). Zelfmoord, men-

tale breakdowns en trauma’s worden veroorzaakt door een lange gevan-

genisstraf. De identiteit van de gedetineerde wordt aangetast. De stigma’s 

‘gedetineerde’ en ‘crimineel’ vernederen niet alleen de sociale, publieke 

persoon, maar ook zijn interne, private eigenheid. In de gevangenis telt de 

individuele keuze niet meer, wat bijgevolg het verlies van de status ‘vol-

wassene’ in de hand werkt. Gedetineerden dienen volgens Snacken een 

nieuwe identiteit te creëren binnen de gevangenis om de detentieperiode 

te doorstaan. Naast de gedetineerden kampen ook partners, ouders en 

kinderen van de gedetineerde met emotionele en financiële problemen. 

Snacken verklaart dat iedere gedetineerde drie stadia doorloopt. Eerst 

22  Omwille van de overbevolking zitten sinds 2/2/2010 in België veroordeelde gedetineerden hun 
straf uit in de door België gehuurde gevangenis van Tilburg. Op 1/2/2012 worden in Tilburg 650 gede-
tineerden ondergebracht, s.n., ‘Tegen 2014 ruim 1800 extra plaatsen in gevangenissen’, De Morgen, 
1/2/2012, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1388729/2012/02/01/Tegen-
2014-ruim-1-800-extra-plaatsen-in-gevangenissen.dhtml, 23/4/2012
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en vooral dient hij zich aan te passen aan het gevangenisleven, later be-

reidt hij zich voor op de invrijheidstelling om tenslotte een nieuw leven 

buiten de muren te beginnen. Deze stadia vereisen telkens opnieuw een 

grote aanpassing. Volgens Snacken richt een detentieperiode zich teveel 

op het eerste stadium en wordt niet voldoende aandacht geschonken 

aan de voorbereiding en de opbouw van het nieuwe leven. De redenen 

waarom mensen stoppen met criminaliteit worden door de vrijheidsbe-

roving juist verhinderd. Tewerkstelling, familie, individuele capaciteiten, 

sociale omgang en de opname van verantwoordelijkheid zijn factoren die 

gedetineerden motiveren om de toekomst anders aan te pakken, maar de 

gevangenis bemoeilijkt juist deze factoren.

Marjan Gryson bevestigt in haar afstudeerwerk de visie van Snacken.23 De 

gevangenis genereert volgens Gryson problemen in plaats van problemen 

op te lossen. Naast vrijheidsberoving ervaren gedetineerden ook deten-

tieschade en in het geval van langgestraften ontstaat er zelfs, zoals Snac-

ken reeds aanhaalde, gevaar voor prisonisatie. Gedetineerden nemen de 

regels en eisen van de gevangenis aan met vervreemding van waarden 

en normen van de samenleving tot gevolg. Gryson besluit dat de gevan-

genis een paradoxaal systeem is. Je wordt als gedetineerde pas gehoord 

als je ‘ontploft’, en niet als je iets rustig zegt. Constructief gedrag wordt 

volgens haar genegeerd i.p.v. beloond, terwijl er van de gedetineerden net 

constructief gedrag zoals het nemen van verantwoordelijkheid, het aan-

passen van gedrag, vooruitgang, enz. verwacht wordt. Verder lijden ge-

detineerden detentieschade, terwijl ze in de gevangenis moeten worden 

voorbereid op een zinvolle en constructieve re-integratie. Vervolgens iso-

leert men de gedetineerde als hij probleemgericht gedrag vertoont, terwijl 

gedetineerden juist op een herstelgerichte manier met conflicten moe-

23  GRYSON, M, Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: probleem of beperking?, 
Korzybski Instituut Brugge, Oplossingsgerichte Cognitieve en Systeemtherapie, eindwerk, 2010, p. 16-
22

ten leren omgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen dat 

de gedetineerde volgens Gryson een ‘verlies-verlies’-situatie ondergaat. 

Enerzijds dienen gedetineerden te overleven in de gevangenis door toe-

passing van officieuze gevangenisnormen, anderzijds dienen zij te voldoen 

aan de officiële, justitiële en maatschappelijke normen. Gehoorzamen aan 

beide normensystemen is niet mogelijk zodat de gedetineerde enkel kan 

verliezen.   

Zowel Snacken als Gryson stellen ook oplossingen voor om de gedetineer-

de beter voor te bereiden op het leven buiten de muren. Gryson haalt 

aan dat de beknottende factoren van het gevangeniswezen beschouwd 

moeten worden als tijdelijk. Snacken pleit voor het beperken van deten-

tieschade door minder en kortere detentie voor te schrijven. Daarenboven 

bevestigen beide auteurs dat de gedetineerde voldoende regie over zijn 

eigen leven moet kunnen hebben. Autonome zinvolle keuzes en voldoen-

de contact met de buitenwereld kunnen maken, draagt bij tot de voorbe-

reiding van het leven na hechtenis, en tot het behouden van een eigen 

identiteit en een sociale rol tijdens het leven binnen de muren. Werken 

aan de toekomst met de inbreng en participatie van de gedetineerde in 

het eigen detentieplan dient aangemoedigd te worden. Snacken onder-

streept bovendien het belang van de detentie nabij netwerken van familie 

en vrienden. Tenslotte halen Snacken en Gryson de rol van het personeel 

aan. Respectvolle, menselijke relaties met de penitentiaire beambten zijn 

volgens Snacken eerder mogelijk in kleinere gevangenissen met een open 

deur regime. Gryson spreekt zelfs van de therapeut als solution-builder 

i.p.v. problem-solver.
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hEt JustitiEEl BElEid als worK in progrEss 24

dE paradox tussEn straffEn En voorBErEidEn

Minister Annemie Turtelboom is binnen de regering Di Ripo bevoegd voor 

Justitie. Haar beleid focust op het noodzakelijke karakter van straf na een 

misdrijf enerzijds, en op de re-integratie van de gedetineerden tijdens de 

detentie anderzijds. Volgens haar moet de samenleving een signaal uit-

zenden dat er een prijs staat op misdrijven. De vrijheidsberoving door op-

sluiting in de gevangenis is een voldoende manier om te straffen en wordt 

volgens haar in een steeds meer mobiele samenleving intenser ervaren 

dan decennia geleden. Ook de impact van stigmatisering van zowel gede-

tineerde als familieleden en verwanten vergroot ten aanzien van vroeger. 

De gevangenisstraf mag bijgevolg niet onderschat worden. Turtelboom 

stelt daarenboven dat de begeleiding en behandeling van gedetineerden 

binnen de strafuitvoering essentieel is. De gevangene moet een toekomst 

kunnen ontwikkelen zodat hij de cel verlaat met een grotere kans om 

een ‘normaal’ leven te beginnen. Misdrijf en misdaad mogen volgens de 

Minister, afgezien van zeldzame uitzonderingen en met alle respect voor 

slachtoffers, niet als het einde van een mensenleven worden beschouwd. 

Gebaseerd op deze visie luidt de vraag die de Minister bezighoudt hoe 

je een gevangenisbeleid ontwikkelt waarin de gedetineerde beseft dat hij 

gestraft wordt en waarin tegelijk vanaf de eerste dag van hechtenis een 

terugkeer in de samenleving wordt voorbereid. 

“Het ‘element’ straf is essentieel. Gevangenissen dienen om 

mensen te straffen.”

De taak die de minister wil uitvoeren heeft een kwantitatief en kwalita-

24  TURTELBOOM, A, Inleidende toespraak van Minister van Justitie Annemie Turtelboom op het 
slotdebat van de gevangenenactie van de Bond zonder Naam, Brussel, 16/2/2012

tief aspect. Capaciteitsuitbreiding zoals voorgesteld in het masterplan 

2008-2012-2016 (cf. supra) ontlast huidige overbevolkte gevangenissen, 

maar zal wanneer men uitgaat van een constante gevangenispopulatie in 

de volgende jaren, nog steeds 900 plaatsen tekort komen. De Minister 

wil daarom maatregelen treffen om de gevangenispopulatie zelf te laten 

dalen. Een eerste maatregel houdt het uitbreiden van de straf onder elek-

tronisch toezicht in. Sinds 2002 kunnen veroordeelden die een straf van 

zes maanden tot drie jaar hebben gekregen, hun straf thuis uitzitten on-

der elektronisch toezicht. 25 Turtelboom onderzoekt of deze strafmethode 

uitbreidbaar is voor personen in voorlopige hechtenis, wat impliceert dat 

3800 plaatsen vrij kunnen komen in de huidige gevangenissen.26 Wan-

neer een voorlopige hechtenis niet tot een veroordeling leidt, heeft de 

gedetineerde bij de toepassing van elektronische toezicht bovendien geen 

detentieschade opgelopen. Een tweede maatregel om de gevangenispo-

pulatie te laten dalen bestaat uit het terugsturen van gedetineerden naar 

hun land van nationaliteit. Hoewel het terugkeerverdrag tussen België en 

o.a. Marokko dateert van 2007, werd het verdrag voor het eerst toegepast 

in mei 2012. Vijf  illegale Marokkaanse gedetineerden werden terugge-

bracht naar hun land van herkomst om hun straf verder uit te zitten in de 

gevangenis van Rabat.27 Tenslotte draagt de bouw van centra voor geïnter-

neerden in Gent en Antwerpen bij tot de ontlasting van de gevangenispo-

pulatie in de bestaande gevangenissen. Tegen 2014 zouden in totaal 452 

geïnterneerden in beide centra opgevangen worden.28

Binnen het kwalitatief aspect van de gevangenis merkt Minister van Jus-

25  S.n., ‘Bijna 700 enkelbanden worden niet gebruikt’, De Standaard, 28/1/2012, http://destandaard.
be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120128_019&word=turtelboom, geraadpleegd op 16/4/2012
26  S.n., ‘Turtelboom: Overbevolking gevangenis vereist een totaalaanpak’, De Standaard, 14/3/2012, 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120314_095geraadpleegd op 16/4/2012
27  S.n., ‘Eerst Marokkaanse gevangenen naar Marokko overgebracht’, De Standaard, 28/5/2012, 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120528_100, geraadpleegd op 1/6/2012
28  S.n., De Standaard, 14/3/2012
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titie Turtelboom binnen het recent onderzoek29 van het Nationaal Insti-

tuut voor Criminalistiek en Criminologie op dat de kans op recidive niet 

slechter scoort dan onze buurlanden, wat niet wegneemt dat dit cijfer nog 

veel te hoog ligt. Voornamelijk jongeren en kleine criminelen scoren hoog 

qua recidive-kans. (cfr. supra) De studie maakt het mogelijk deze groep te 

voorzien van betere begeleiding voor herintegratie en toont het belang 

aan om jonge veelplegers uit de vicieuze cirkel te halen. Naast deze verbe-

terde begeleiding wil de Minister bovendien werk maken van het verder 

diversifiëren van tewerkstellingsprogramma’s en het vergroten van het 

opleidingsaanbod door middel van e-learing. 

Turtelboom neemt haar verantwoordelijkheid op, maar vraagt aan alle 

burgers hetzelfde te doen. Sensibilisatiecampagnes zoals een ‘open gevan-

genisdag’ of een benefietweek waarin gediscussieerd wordt over betere 

leefomstandigheden binnen de gevangenissen, kunnen het grote publiek 

bewust maken van het leven binnen een gevangenis en het belang dat de 

bevolking daarbij heeft. Tot slot wijst Minister Turtelboom naar de gevan-

genen zelf. Responsabilisering van gedetineerden moet hen leren inzien 

dat zij zelf kunnen bijdragen tot het verbeteren van hun eigen lot en dat 

van medegevangenen. 

Twee jaar is een te korte periode om alles te veranderen. 

Twee jaar is een lange periode om veel onomkeerbare din-

gen te starten.30 

schriK oM tE vErandErEn

Het beleid van Turtelboom schenkt aandacht aan re-integratie maar blijft 

29  MAES, E; ROBERT, L, 2012
30  TURTELBOOM, A, Toespraak Orde Vlaamse balies: ‘The buck stops here’, 1/2/2012, http://
annemieturtelboom.be/2012/02/01/toespraak-orde-vlaamse-balies-%E2%80%98the-buck-stops-
here%E2%80%99/, geraadpleegd op 17/4/2012

focussen op vergelding door een straf op te leggen die pijn doet.  Het jus-

titieel beleid durft anno 2012 nog geen ommekeer te maken in de straf-

uitvoering. In plaats van te vertrekken van een zinvolle en toekomstge-

richt straf, pleit Minister Turtelboom voor ‘nog meer van hetzelfde’: het 

uitbreiden van de gevangeniscapaciteit.31 Nochtans helpt bijbouwen niet 

volgens Beyens. Zij bevestigt aan de hand van buitenlandse voorbeelden 

(Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten) de ‘Wet van 

Parkinson’ die stelt dat de vraag naar iets zich altijd zal aanpassen aan de 

maximale beschikbaarheid ervan.32 Hoe meer cellen bijgevolg gecreëerd 

worden, hoe meer de gevangenispopulatie zal toenemen. Bovendien leidt 

de uitbreiding van de capaciteit tot het uitstellen van de zoektocht naar 

alternatieve oplossingen. 

“Is het niet paradoxaal iemand te verwijderen uit de samen-

leving ‘met het oog op integratie’?”33

Toen Turtelboom in 2008-2009 als Minister bevoegd was voor het migra-

tie- en asielbeleid  in België trachtte ze asielzoekende families met minder-

jarige kinderen in afwachting van de beslissing van de asielprocedure niet 

langer onder te brengen in gesloten centra.34 Ze pleitte voor kleinschalige 

woonunits, door de media benoemd als ‘turtelhuisjes’. Sinds oktober 2008 

verbleven reeds 314 families in leegstaande gebouwen van de Staat i.p.v 

in gesloten centra. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block 

opende op elf mei laatstleden zelfs nog drie extra woongelegenheden in 

31  KLOEK, K, Reflectie op het slotdebat van de gevangenenactie van de Bond zonder Naam i.s.m. 
de VUB (16/2/2012), http://www.wordechtrijk.be/Assets//Lijsten/BznJailDownloads/_VXHCOY/1292-
Reflectie%20op%20slotdebat%20door%20Kristine%20Kloeck.pdf, geraadpleegd op 23/4/2012
32 BEYENS, K, ‘De gevangenissen na Dutroux. Analyse van een penitentiair beleid onder druk’, 
Samenleving en politiek, jg 4: nr 7, 1997, p. 7
33 BEYENS, K, 1997, p. 9
34 DE BECKER, A, ‘De Block opent drie extra ‘turtelhuisjes’ in Zulte’, De Morgen, 11/5/2012, http://
www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1437207/2012/05/11/De-Block-opent-drie-extra-
turtelhuisjes-in-Zulte.dhtml, geraadpleegd op 1/6/2012
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de oude rijkswachtkazerne in Zulte. Deze door Turtelboom geïntegreerde 

vorm van kleinschaligheid houdt stand en breidt daarenboven uit. Geba-

seerd op deze maatregel, lijkt Turtelboom voorstander te zijn van klein-

schaligheid. Toch heeft ze de toepassing van deze kleinschalige woonunits 

nog niet doorgevoerd in haar nieuwe bevoegdheid Justitie. 

Diegenen die het gevangeniswezen het beste kennen, uiten het meeste 

kritiek op de bestaande strafuitvoering opgelegd door justitie.35 De basis-

wet die als wettelijk instrument gebruikt kan worden voor een nieuw ge-

vangenisbeleid, blijft tot op vandaag in grote mate onaangeraakt.36 Voor-

oordelen onder de bevolking, schrik bij politici en sensationele koppen in 

de pers verhinderen volgens John Podmore de rehabilitatie van gedeti-

neerden.37 Na 25 jaar ervaring binnen het Britse gevangeniswezen als di-

recteur of inspecteur gelooft Podmore niet dat de Britse gevangenissen 38, 

zoals ze vandaag uitgebaat worden, werken. Gevangenissen kunnen moei-

lijk slechter werken wanneer burgers en politici wel zouden luisteren naar 

personen die dagelijks in de gevangenis leven en werken.39 Volgens hem 

dienen gevangenissen kansen te bieden tot integratie in de maatschappij 

door middel van meer contact met de maatschappij.

De doelen die een gedetineerde zich kan stellen (het slagen in een op-

leiding, het vinden van werk, het onderhouden van een gezin, voldoen 

35  BEYENS, K, 1997, p. 9
36  KLOEK, K, Reflectie op slotdebat van de gevangenenactie van de Bond zonder Naam i.s.m. de 
VUB
37  PODMORE, J, Out of Sight, Out of Mind: Why Britain’s Prisons Are Failing, Londen: Biteback 
Publishing, 2012 (vertaald, samengevat en aangevuld door VAN ACKER, J, De gevangenis van de 
toekomst, 2012, http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/de-gevan-
genis-van-de-toekom.html)
38  De Britse gevangenissen zijn evenals de Belgische gevangenissen gebaseerd op het panopticon-
principe van Bentham. Ook hier zijn gevangenissen met cellulaire vleugels met centrale kern terug te 
vinden., http://hektoeninternational.org/Disciplinary_architecture.html, geraadpleegd op 23/4/2012
39  STANFORD, P, ‘Out of Sight, Out of Mind: Why Britain’s Prisons Are Failing by John Podmore – 
review’, The Guardian, 29/1/2012, http://www.guardian.co.uk/books/2012/jan/29/out-of-sight-podmore-
review

aan de maatschappelijke waarden, opbouwen van positieve sociale con-

tacten, enz.), lijken, zoals Gryson en Snacken eerder stelden (cf. supra), 

onwezenlijk. Daarom kan de gedetineerde bijna uitsluitend ‘falen’ na de 

vrijlating. De uitzichtloze situatie dient volgens Podmore reeds vanaf de 

detentieperiode vermeden te worden door meer aandacht te besteden 

aan het volgen van opleidingen, het onderhouden van sociale contacten 

en familiebanden, het zoeken van werk en het samenwerken met de om-

geving tijdens de detentieperiode. Verantwoordelijkheid nemen is wat de 

detentieperiode gedetineerden moet leren. De relaties tussen staf en ge-

detineerden spelen hierbij een cruciale rol. In tegenstelling tot dwang leidt 

respect, veiligheid en zinvol werk tot een goed beleid in de gevangenis. 

Samenwerking tussen gedetineerden en personeel bepaalt de kwaliteit 

van de gevangenis, die volgens Podmore door de omgeving moet worden 

gedragen. De cultuur van leren en sociaal ondernemen beperkt zich niet 

tot het terrein van de gevangenis, maar moet zich uitbreiden op schaal 

van de omgeving. 

Juliaan Van Acker, Professor emeritus Pedagogische Wetenschappen aan 

de Universiteit Antwerpen, beaamt met het netwerk van solidariteit Pod-

mores stelling. Het doorbreken van de vicieuze cirkel is slechts mogelijk 

door positieve bindingen met mensen uit de omgeving, zoals familieleden, 

buren, werkgevers, leerkrachten of sportcoaches. Deze link met mensen 

uit de buitenwereld is niet terug te vinden in het beleid van Minister Tur-

telboom. Aangezien politici de stem van de kiezer vertegenwoordigen en 

bijgevolg sterk onderhevig zijn aan wat er binnen de bevolking leeft, heb-

ben de media onrechtstreeks een grote invloed op het strafrechtbeleid.40 

De gewone burger vormt op basis van de media een visie op de strafuit-

voering van gedetineerden, die uiteindelijk wordt verkondigd door politici. 

40  BEYENS, K, 1997, p. 10
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Gebaseerd op het werk van Mathiesen41, stelt Beyens de oprichting van 

een publiek draagvlak voor dat tegengewicht biedt aan de eenzijdige ver-

slaggeving in de massamedia. Hierin kunnen academici kritisch reflecteren 

over de eenvoudige oplossingen die vandaag als oplossing op de proble-

men binnen de gevangeniswereld worden gegeven. Daarenboven kan dit 

draagvlak de bevolking en de magistratuur leren inzien hoe destructief de 

vrijheidsberoving vandaag wordt uitgevoerd.42

dE architEcturalE nood aan KlEinschaligE lEEfEEn-
hEdEn

gEBruiKErs aan hEt woord43 44

het belang van een penitent ia ire v is ie

Het luisternetwerk van de Koning Boudewijnstichting45 spoort nieuwe vor-

men van sociaal onrecht op en probeert deze te verhelpen.46 Als reactie 

op de bouw van nieuwe gevangenissen om de overbevolking in bestaande, 

verouderde gevangenissen te verhelpen startten Prof. Dr. Kristel Beyens en 

Elli Gibert van de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit van Brus-

sel en Prof. Dr. Marie-Sophie Devresse van het departement Criminologie 

41  MATHIESEN, T, The media, Public space and prison population; paper presented at the Interna-
tional Seminar on Prison Population in Europe and in North America. Problems and Solutions, Helsinki, 
11-15/3/1997, zoals vermeld in BEYENS, K, 1997, p. 14
42  BEYENS, K, 1997, p. 13
43  BEYENS, K; DEVRESSE, M S; GILBERT, E, Werken en leven in de gevangenis: de gebruikers 
aan het woord. Verslag van de rondetafelgesprekken over de architecturale noden van de nieuwe ge-
vangenissen, Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2011
44  BEYENS, K, Gevangenisarchitectuur en gevangenisregime. Een introductie op ‘de huizen’, pre-
sentatie op de voorstelling van het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’, Mandelazaal, VUB, Brus-
sel, 23/3/2012
45  De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duur-
zame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit, http://www.
kbs-frb.be/index.aspx?LangType=2067, geraadpleegd op 16/4/2012
46  http://www.kbs-frb.be/otheractivity.aspx?id=193868, geraadpleegd op 16/4/2012

aan de Université Catholique de Louvain in opdracht van de Stichting een 

onderzoek naar de architecturale noden van de gevangenisgebruikers. 

Vertrekkende vanuit de eigen ervaringen discussieerden gedetineerden, 

ex-gedetineerden, penitentiaire beambten, gevangenisdirecteurs, fami-

lieleden, academici, externe personeelsleden, architecten, ingenieurs, 

vrijwilligers, enz. in focusgroepen of in een individueel gesprek over hun 

ruimtelijke behoeften binnen de gevangenis. Bijzondere aandacht gaat 

binnen het onderzoek uit naar de bouw van de gevangenis in Haren die de 

gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal zal vervangen en plaats 

biedt aan 1190 personen, waaronder veroordeelden, personen in voorlo-

pige hechtenis, geïnterneerden en jongeren. Het opzet van de Stichting 

hield in om de visies en woorden van de deelnemers zo correct mogelijk 

neer te schrijven.

De onderzoekers benadrukken in de eerste plaats het belang van een co-

herente penitentiaire visie op de uitvoering van de vrijheidsberoving. Hoe-

wel architecten weinig zeggenschap hebben in het penitentiair vakgebied, 

draagt hun ontwerp in grote mate bij tot het regime dat heerst binnen 

de gevangenis. Opdat de visie en het gebouw op dezelfde golflengte zit-

ten, dient de architect voldoende weet te hebben van de penitentiaire 

doelstellingen en de visie die over de vrijheidsberoving leeft. Enkel door 

uitgebreid overleg tussen verschillende partijen, ontstaat het gewenste 

gevangenisregime. De penitentiaire vereisten bepalen de mogelijkheden 

en beperkingen voor de architect. Binnen deze regels dient de architect 

zijn creativiteit te gebruiken, maar hoe meer regels er opgelegd worden, 

hoe moeilijker het voor de architect is om creatief te zijn. 
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Vandaag bepalen de European Prison Rules47 en de Basiswet betreffen-

de het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (B.S. 

1/2/2005) de interpretatie van het gevangenisontwerp. Volgens de inter-

nationale richtlijnen dienen de ruimtes van de accommodatie te beschik-

ken over verse buitenlucht, tenzij er een ventilatiesysteem aanwezig is, 

en voldoende daglicht om overdag in normale omstandigheden zonder 

kunstlicht te lezen of werken. (art.18.2a) Verder dient het gebouw een 

alarmsysteem te  voorzien waarbij personeel onmiddellijk kan gewaar-

schuwd worden. (art. 18.2b) Ook het belang aan privacy wordt niet onder-

schat in de Europese regels: de gedetineerde dient te beschikken over een 

individuele verblijfsruimte (art.18.6), wat in de huidige Belgische gevange-

nissen door overbevolking niet altijd het geval is.48 De Belgische Basiswet 

vermeldt meer richtlijnen voor de gevangenisarchitectuur. Het juridisch 

statuut van de veroordeelde als rechtspersoon berooft de gedetineerde 

slechts van vrijheid. Extra nadelen die gedetineerden door de vrijheids-

beroving ondervinden dienen geneutraliseerd te worden. Bijgevolg dient 

de architectuur slechts vrijheidsberovend te zijn, waardoor veel meer mo-

gelijk is verschillend van het huidige concept van gevangenissen, nl. lange 

gangen met cellen aan weerszijden. Een ander principe van de basiswet 

omvat de ‘normalisering’. Sonja Snacken definieert deze term als ‘de po-

ging om via een aangepast regime de diversiteit aan sociale rollen zoveel 

mogelijk te respecteren, in stand te houden en te stimuleren’.49 Een zo 

normaal mogelijk leven leiden, onafgezonderd van de buitenwereld im-

pliceert het binnen de muren brengen van hulp- en dienstverlening. Het 

bouwconcept en de vormgeving van de gevangenisruimtes kunnen bijdra-

47  Het comité van Ministers van de Raad van Europa heeft op 11 januari 2006 Europese gevange-
nisregels aan de lidstaten aanbevolen. Deze aanbeveling vervangt de oude aanbeveling over Euro-
pese gevangenisregels uit 1987, European Prison Rules https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747, 
geraadpleegd op 16/4/2012
48  DELCOUR, L; LEPERE, J; videoreportage ‘Vorst =  onmenselijk’, Koppen, Eén, 5/4/2012
49  BEYENS, K; DEVRESSE, M S; GILBERT, E, 2011, p. 19

gen tot het gevoel een normaal leven te leiden, dat de herstel- en re-inte-

gratiegedachte mede door respectievelijk een sociale band en individueel 

detentieplan versterkt. 

“Het hedendaagse gevangenisconcept in de Basiswet veron-

derstelt echter dat een gedetineerde wordt gezien als een 

individu dat in verbinding staat met de wereld en waarvan 

verwacht wordt om initiatieven te nemen en om zoveel mo-

gelijk contacten te onderhouden met zijn omgeving in en 

buiten de gevangenis.” 50 

Naast de algemene principes stellen Beyens, Devresse en Gilbert ook spe-

cifieke uitdagingen aan de architect voor. Binnen transitieruimtes ervaren 

gedetineerden, personeelsleden en bezoekers de band met de buitenwe-

reld. De architect dient hier voldoende aandacht aan te schenken in het 

ontwerp. Bezoekersruimtes dienen voldoende intiem te zijn, gesprekslo-

kalen tussen advocaat en gedetineerde dienen voorzien te worden alsook 

ruimtes die de geloofsovertuiging van de gedetineerden in stand kunnen 

houden. Een tweede uitdaging ligt volgens de onderzoekers in de vorm-

geving van de individuele en collectieve ruimtes. De gedetineerde dient 

zich de individuele verblijfsruimte persoonlijk te kunnen toe-eigenen. 

Collectieve ruimtes voorzien zowel ontspannings- als beroepsactiviteiten 

en worden door de gedetineerden als zeer zinvol omschreven. De ruimte 

dient verscheidene opleidingen en workshops te kunnen onderbrengen. 

Flexibiliteit is hier aan de orde. Tenslotte vormt volgens de drie onderzoe-

kers ook de beveiliging van de gevangenis een grote uitdaging voor het 

ontwerpteam. Een afgescheiden fouilleerlokaal, een strafcel en de bevei-

ligde cellen zijn slechts enkele vereisten. Binnen de normalisering van de 

levensomstandigheden is het niet evident om onzichtbaar noodzakelijke 

veiligheidsmaatregelen in te stellen. 

50  BEYENS, K; DEVRESSE, M S; GILBERT, E, 2011, p. 20
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Kleinschal igheid

Uit de gesprekssessies van de focusgroepen komen enkele interessante 

resultaten naar voor. De deelnemers geven volgens het onderzoek over-

duidelijk de voorkeur aan kleinschaligheid. Het grootschalige complex in 

Haren is volgens hen geen juiste oplossing. Veeleer geven de deelnemers 

voorkeur aan units met maximaal vijftien gedetineerden waarin zowel 

individuele verblijfsruimtes als polyvalente collectieve ruimtes onderge-

bracht worden. Een cluster van units dient zich bovendien te beperken tot 

vijftig personen. De dominante rol van de cel in de huidige gevangenissen 

zou plaats moeten ruimen voor meer collectieve ruimtes door bvb. een 

opdeling tussen het slaapgedeelte aan de periferie en het woongedeelte 

in de kern te voorzien. Daarbij mag men het belang van privacy binnen het 

gemeenschapregime niet uit het oog verliezen. Een gediversifieerd aan-

bod moet keuze bieden tussen een gemeenschapsregime of isolement. 

De rol van het personeel zou in een nieuw gevangenismodel ook dienen 

te veranderen van bewaking naar coaching en begeleiding. Dynamische 

veiligheid51 ontstaat volgens de deelnemers makkelijker in een kleine ge-

vangenis waar penitentiair beambten een beter contact hebben met ge-

detineerden. De architectuur dient deze interactie en ontmoeting tussen 

beide partijen te stimuleren in plaats van te belemmeren met tralies en 

poorten, wat makkelijker geschiedt in een kleine leefeenheden. Deze leef-

eenheden beantwoorden bovendien eenvoudiger de veelgestelde vraag 

door familieleden naar een regionale inplanting van de gevangenissen. 

“De deelnemers aan de focusgroep zijn echter unisono voor 

het creëren van kleinschaligheid door middel van kleine pa-

51  Gevangenissen hebben een reeks fysieke beveiligingsmiddelen, zoals muren, tralies en elektro-
nische controles, die ook wel ‘passieve’ veiligheid worden genoemd. Analyses van ontsnappingen en 
opstanden tonen evenwel aan dat deze passieve veiligheid niet kan werken zonder de ‘dynamische’ 
veiligheid die het resultaat is van kwalitatief hoogstaande contacten, relaties en communicatie tussen 
personeel en gedetineerden, SNACKEN, S, 2010, p. 17-22

viljoenen, huizen, wooneenheden of appartementen, zodat 

het geen ‘massale’ gevangenis of stapelruimte wordt. Er 

wordt gesproken over ‘huizen’ van detentie.” 52 

Als het van de focusgroepen afhangt zijn principes als normalisering en 

autonomie van cruciaal belang in de voorbereiding op de terugkeer in de 

maatschappij. Een sleutel van de eigen cel of het koken van de eigen maal-

tijd voedt het gevoel dat je als gedetineerde autonoom kan handelen. Dif-

ferentiatie aan beveiliging maakt een onderscheid tussen de verschillende 

leefeenheden. Iedere leefeenheid dient over dezelfde mogelijkheden te 

beschikken, maar de graad van beveiliging kan variëren. Nieuwe gevange-

nissen gaan enkele decennia mee zodat de steeds sneller evoluerende rol 

van IT en elektronica in het ontwerp niet mag onderschat worden. Deze 

middelen kunnen de muren binnen de gevangenis afbreken. Gedetineer-

den pleiten voor een informaticalokaal. 

“Het komt er dus op aan een gevangenis te bedenken voor 

individuen die, binnen de muren al, worden aangemoedigd 

om actief te zijn, om deel te nemen aan collectieve en indivi-

duele projecten, om te werken, om te leren, om opleidingen 

te volgen, kortom, om zich voor te bereiden op het vrije le-

ven zoals ieder sociaal individu.” 53 

De familie neemt een belangrijke rol en plaats in in het leven van de ge-

detineerde. De focusgroepen stellen meer intieme, gevarieerde, huiselijke 

bezoekersruimtes voor. Een studio waarin het gezin zich enkele uren kan 

terugtrekken of een ruimte waarin het gezin samen de verjaardag van een 

kind kan vieren, zou geen overbodige luxe zijn binnen het programma van 

re-integratie. Het is de taak van de architect om deze behoeften architec-

turaal te vertalen. Verder hechten de deelnemers belang aan de integratie 

52  BEYENS, K; DEVRESSE, M S; GILBERT, E, 2011, p. 31
53  BEYENS, K; DEVRESSE, M S; GILBERT, E, 2011, p. 21
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van voldoende licht, lucht, natuur, kunst, kleur en een goede akoestiek in 

de gevangenis. Kunst prikkelt de zintuigen en maakt het de gedetineerde 

mogelijk door verbeelding te ontsnappen aan de beklemmende gevange-

niswereld. Aangehaalde bijkomende te integreren ruimtes  zijn een po-

lyvalente ruimte met projectiescherm,  een stille ruimte, een refter, een 

rokersruimte en een mortuarium. Tenslotte is het een kleine moeite om 

een uurwerk te voorzien in bvb. de isoleercel, wat volgens gedetineerden 

een minimum aan structuur brengt.

Maatschappel i jk  draagvlak

Concluderend wordt gesteld dat de detentiebeleving samenhangt met 

het klimaat in de gevangenis. De architect kan normalisering, contact met 

de buitenwereld en sociale interacties bevorderen, maar dient volgens 

Beyens, Devresse en Gilbert op voorhand ingelicht te worden over een 

duidelijke penitentiaire visie. Opdat de architect voldoende creativiteit 

aan de dag kan leggen, dient deze visie eerder algemene uitgangspunten 

dan strikte normen te bevatten. De onderzoekers halen twee internatio-

nale onderzoeken 54 aan waaruit blijkt dat de grootte van de gevangenis 

samenhangt met het leven binnen de gevangenis. Kleine gevangenissen 

(maximaal 50 gedetineerden) scoren op ‘kwaliteit van het leven’ beter dan 

grotere gevangenissen. Daarenboven blijkt de relatie tussen penitentiaire 

beambten en gedetineerden in kleine gevangenissen beter te zijn. Beide 

partijen weten beter wat ze van elkaar kunnen verwachten omdat ze elkaar 

beter kennen in een kleinschalige setting. Deze onderzoeken in combina-

tie met de besluiten van de focusgroepen zou de keuze voor kleinschalige 

leefeenheden als gevangenisorganisatie naar voor moeten schuiven. De 

54  Berit Johnson onderzocht 32 hoogbeveiligde Noorse gevangenissen op het vlak van de kwaliteit 
van het leven in de gevangenis aan de hand van een geijkt meetinstrument. Zowel relaties tussen gede-
tineerden en personeel, behandeling, mate van well being, ervaring van persoonlijke vrijheid, persoonlij-
ke ontwikkeling, respect, waardigheid, rechtvaardigheid als gelijke behandeling, enz. werden bevraagd. 
Onderzoek van Hammerlin & Mathiassen stelt dat relaties tussen personeel en gedetineerden beter zijn 
in kleine gevangenissen, BEYENS, K; DEVRESSE, M S; GILBERT, E, 2011, p. 62-63

bouw van een gigantische gevangenis in Haren roept bijgevolg vragen op. 

Kleinschalige leefeenheden voldoen bovendien makkelijker dan grootscha-

lige complexen aan differentiatie en individualisering van respectievelijk 

de beveiliging en het detentietraject. Deze kleinschalige eenheden laten 

een nieuwe bestemming makkelijker toe zodat ze aan veranderende no-

den van het moment kunnen beantwoorden. Het probleem binnen al deze 

voorstellen blijft volgens Beyens, Devresse en Gilbert het overtuigen van 

de maatschappij. Mensen binnen het vakgebied zijn overtuigd, maar ook 

de politiek en het brede publiek dienen in de voorstellen voor een nieuwe 

strafuitvoering te geloven. De creatie van een maatschappelijk draagvlak 

is vereist om een humane vrijheidsberoving in praktijk om te zetten.

dE architEctuur van hEt forEnsisch psychiatrisch 
cEntruM in gEnt55

In de Belgische gevangenissen verblijven meer dan duizend geïnterneer-

den. Deze personen worden omwille van hun geestestoestand niet ver-

antwoordelijk geacht voor hun daden, maar hebben toch, net omwille 

van hun geestestoestand, nood aan zorg.56 Gewone psychiatrische centra 

nemen geïnterneerden niet op, en beschikken daarenboven niet over vol-

doende plaatsen. Het is bijgevolg noodzakelijk nieuwe forensische psychi-

atrische centra, aangepast aan de eisen van de doelgroep, bij te bouwen, 

als aanvulling op de capaciteit in de centra in Doornik, Bergen, Paifve en 

Merksplas. Zowel in Antwerpen als in Gent wordt een forensisch psychia-

trisch centrum gebouwd, dat plaats zal bieden aan respectievelijk 180 en 

272 geïnterneerden. Het centrum gesitueerd aan de Wondelgemse Meer-

55  Bijwonen van de denkdag ‘Architectuur van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent’, Elke 
Deyaert, PC Gent-Sleidinge, Campus Gent, 22/2/2012
56  VANDEN HENDE, M, Voorstelling theoretisch concept vanuit het PFPCG, 12/10/2007, http://www.
pfpcg.be/PFPCG%20RDG%2012102007.pdf, geraadpleegd op 24/10/2012



86

sen (Wiedauwkaai) in Gent zou in de loop van 2014 operationeel zijn.57 

Als adviserend orgaan ondersteunt het ‘Platform Forensisch Psychiatrisch 

Centrum Gent vzw’ (PFPCG) de overheid.  Deze vzw is samengesteld uit 

personen met kennis uit het forensisch psychiatrisch werkveld.

Binnen de vzw werd een werkgroep aangesteld voor het opvolgen van de 

gebouwen. In 2007 stelde het PFPCG een theoretisch concept voor waar-

aan het bouwconcept volgens hen dient te voldoen. In tegenstelling tot 

het creëren van ‘een strafinstelling met geïntegreerde therapie’, maakten 

zij van bij de start van het project duidelijk dat de forensische instelling 

dient te worden geconcipieerd als ‘een zorginstelling met bijzondere aan-

dacht voor beveiliging’. Volgens het PFPCG dient de architect een even-

wicht te zoeken tussen de privacy, autonomie, vrijheid en het respect van 

de patiënten enerzijds, en de mogelijkheid tot observatie en beveiliging 

anderzijds. Gedifferentieerde regimes en beveiligingsgraden dienen tege-

moet te komen aan de verschillende noden van de geïnterneerde bevol-

57  http://www.buildingsagency.be/realisatieberichten_nl.cfm?key=118, geraadpleegd op 24/4/2012

king, die bovendien in leefgroepen met aangepaste omvang worden on-

dergebracht. Het gebouw dient de uitbouw van een eigen therapeutisch 

regime per unit mogelijk te maken en daarbij het ‘copy-paste’-principe 

zoveel mogelijk te vermijden. Units dienen eigenheid en herkenbaarheid 

uit te stralen, en verder  te beschikken over een groenzone en voldoende 

natuurlijk licht. 

Opdat patiënten zich minder bedreigd en gestigmatiseerd zouden voelen, 

pleit het PFPCG voor een huiselijke sfeer binnen de architectuur van de 

instelling. Een open regime dient het contact tussen geïnterneerden en 

personeel te bevorderen, maar de patiënt moet zich ook alleen of in be-

perkte kring kunnen terugtrekken in intieme hoeken. Ook de bezoekers-

ruimte dient doordacht te worden vormgegeven. Het onthaal moet de 

bezoekers eerder geruststellen, in plaats van hen ongemakkelijk te doen 

voelen. De mogelijkheid om bezoek al dan niet in een buitenruimte te 

ontvangen, biedt een meerwaarde aan het ontwerp. De vzw moedigt het 

gebruik van korte gangen aan, wat een huiselijker en veiliger gevoel bij de 

bewoners doet ontstaan. Omdat gedeeld sanitair het buitenkomen van 

geïnterneerden uit hun kamer bevordert, stelt het PFPCG gemeenschap-

pelijk sanitair per paviljoen voor, i.p.v. individueel sanitair per kamer. Ieder 

paviljoen dient daarenboven te beschikken over een private buitenruimte, 

een time-outruimte, een verpleegpost en behandelruimten. Personeels-

ruimten en werkateliers dienen niet op schaal van het paviljoen, maar op 

schaal van het volledige complex te worden ontworpen. De inplanting van 

de verschillende paviljoenen tenslotte, stemt men best af op de relatie 

met de buitenwereld. De instroom van geïnterneerden gebeurt in een 

paviljoen vlakbij de inkom, waarna de geïnterneerde na analyse van de 

persoonlijke problematiek verhuist naar een paviljoen dat hem de zorg op 

maat biedt, om uiteindelijk bij voorbereiding op re-integratie in het pavil-

joen terecht te komen dat op de grens tussen buitenwereld en forensisch 

centrum gelegen is.

Figuur 7: FPC Gent: inplanting
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De vergelijking van voornoemde voorstellen van het PFPCG met de ar-

chitecturale noden uit het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting 

(KBS), levert veel overeenkomsten op. O.a. het streven naar een genorma-

liseerde huiselijke sfeer, het aanmoedigen van contact tussen bewoners 

en personeelsleden, het belang hechten aan het ontwerp van een aange-

name bezoekersruimte, het mogelijk maken van voldoende privacy en au-

tonomie voor de bewoners en het voorzien van voldoende buitenruimtes 

en natuurlijk licht maken deel uit van de concepten die de architectuur 

dient te vertalen volgens de KBS en het PFPCG. Verder past de visie van 

het PFPCG ook de principes van een healing environment uit de zorgsector 

toe (cf. supra). De cliënt herstelt sneller in een ruimte met aangepaste 

verlichting, verluchting, kleurencombinaties en akoestiek. De theorie kan 

dan wel goed klinken, maar de praktijk dient de theorie ook correct te 

vertalen.

Het ontwerp van bureau de Jong Gortemaker Algra i.s.m. ABSCIS Archi-

tecten voor het FPC in Gent omvat vier paviljoenen met gedifferentieerde 

behandelingstypes. Deze twee bouwlagen hoog zijnde paviljoenen wor-

den vormgegeven als een waaier omheen een gemeenschappelijk volume 

met verhoogde zijkanten van drie bouwlagen hoog. Het paviljoen voor de 

resocialisatie van geïnterneerden bevindt zich nabij de inkom voor bezoe-

kers, buiten de hoge gevangenismuren. Ieder paviljoen is opgedeeld in 

leefgroepen die beschikken over een eigen gang met acht tot twaalf indi-

viduele kamers, een gemeenschappelijke leefruimte en keuken, afgeslo-

ten ruimtes voor behandeling en een kleine patio. Een verpleegpost houdt 

toezicht over twee leefgroepen. In de kern wordt op het gelijkvloers o.a. 

de medische afdeling, de werkplaatsen, de keuken en ontspannings- en 

sportlokalen voorzien. Een niveau hoger bevinden zich therapielokalen en 

de bezoekersfaciliteiten. Tenslotte beschikt het personeel over de ruimtes 

op de tweede verdieping.

Ondanks de voorgelegde visie van het PFPCG op het architecturale con-

cept van het forensisch psychiatrisch centrum, weerspiegelt het gebouw 

volgens voorzitter van de vzw Martin Vanden Hende niet optimaal de idee-

en waarvoor het PFPCG, en bovendien de KBS, staat. Hoe komt dit nu? 

Figuur 8: FPC Gent: plan niveau 0

Figuur 9: FPC Gent: paviljoen met twee leefgroepen
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Figuur 10: FPC Gent: gevel onthaal

Figuur 11: FPC Gent: gemeenschappelijke leefruimte Figuur 13: FPC Gent: individuele cel

Figuur 12: FPC Gent: uitzicht op buitenruimte
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Houdt de architect onvoldoende rekening met het voorgestelde concept, 

of begreep hij dit concept niet voldoende? Of heeft de architect te weinig 

precieze informatie gekregen over hoe het er in de praktijk aan toe gaat 

in zo’n centrum? Op de denkdag over de architectuur van het Forensisch 

Psychiatrisch centrum discussieerden mensen met praktijkkennis uit het 

werkveld over de plannen van het multidisciplinair studieteam. 58 Al snel 

werd duidelijk dat zij vertrekken vanuit de praktische uitbating van het 

gebouw. De ligging van bepaalde ruimtes t.o.v. andere ruimtes voldoet 

niet aan de schikking zoals ze vandaag wordt gebruikt. Een gesprekslo-

kaal mag volgens hen bvb. niet middenin het slaapgedeelte liggen, aan-

gezien het daar ten alle tijden rustig moet zijn. Praktische bemerkingen 

van voornoemde aard zullen, afgestemd op de huidige forensische centra, 

misschien terecht zijn, maar belemmeren daarentegen onmiddellijk een 

eventueel vernieuwende schakeling ontworpen door de architect. Ken-

ners uit de forensische en/of psychiatrische centra en architecten blijken 

elkaar te belemmeren in het uitoefenen van hun job. Waar deze kenners 

beperkingen opleggen aan de architectuur van het centrum (door bvb. 

korte gangen voor te stellen), verhinderen architecten op hun beurt een 

optimale werking binnen het centrum. Architecten hebben niet voldoen-

de kennis van hoe het er in de praktijk aan toe gaat in een centrum voor 

geïnterneerden. Kenners van de praktijk daarentegen, beseffen niet hoe 

de architect een vernieuwend centrum, verschillend van het huidige cen-

trum, kan ontwerpen. Beide partijen werken elkaar tegen. Het resulterend 

ontwerp dat gebouwd zal worden is bijgevolg noch vernieuwend, noch 

geschikt voor optimale uitbating.  

58  Deze tijdelijke vereniging is samengesteld uit bureau de Jong Gortemaker Algra (architecturaal 
ontwerp), ABSCIS Architecten (technische uitwerking, coördinatie ontwerpteam en opvolging van de 
werf), ingenieursbureau Derveaux (stabiliteitsstudie), Ingenium (technische uitrustingen) en tenslotte 
AT Osborne (beheer budget en veiligheidscoördinatie), http://www.buildingsagency.be/realisatieberich-
ten_nl.cfm?key=118, geraadpleegd op 24/4/2012

Het idee om een huiselijke sfeer met kleinschalige units te ontwerpen re-

sulteert in verscheidene gangen met eigen leefruimte en keuken, gekop-

peld aan een centrale kern met voorzieningen op schaal van het complex. 

In de keukens van de leefgroepen zou zelfs niet gekookt worden want het 

eten, gebracht door de catering, dient slechts te worden opgewarmd. 

Sterk tegenstrijdig aan de principes van het KBS, beschikt het personeel 

over een eigen verdieping, afgezonderd van de geïnterneerden. De genor-

maliseerde omgeving, die men in het onderzoek van de KBS benoemd als 

huis, is ver te zoeken in het complex. Daarentegen verschijnen opnieuw 

door betonnen muren en draadafsluiting van de buurt geïsoleerde uitge-

spreide en ingekorte cellenvleugels met gemeenschappelijke voorzienin-

gen die slechts toegankelijk zijn onder begeleiding en op beperkte tijdstip-

pen. Ducpétiaux laat ook in dit ontwerp een deel van zijn erfenis na. 

hEdEndaagsE gEvangEnistypologiEën
Het Belgische gevangenisarsenaal bestaat voornamelijk uit ‘Ducpétiaux-

gevangenissen’, met name cellulaire vleugels in stervorm. Dat deze typolo-

gieën niet altijd even evident zijn als ze lijken, bewijzen de gevangenissen 

in Bastoey, Leoben en Almere. Deze hedendaagse voorbeelden tonen hoe 

je gedetineerden op een andere manier kan ‘opsluiten’.

gEvangEnisEiland BastoEy in noorwEgEn59 60 61

Gevangenen opsluiten impliceert niet altijd tralies en muren. Dat bewijst 

het eiland, waar gedetineerden vrij rondlopen, ten zuiden van Oslo. De 

59  BUCKENMAIER, C; KRELLER, J, videoreportage: A Liberal Prison System, http://www.youtube.
com/watch?v=Uj3SMiDvjdg, geraadpleegd op 15/4/2012
60  http://www.bastoyfengsel.no/English/, geraadpleegd op 15/4/2012
61  S.n., ‘Niemand wil ontsnappen uit Noorse gevangenis Bastoey’, Het Nieuwsblad, 28/8/2007, 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF28082007_080 
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Figuur 14: gevangeniseiland Bastoey

Figuur 15: Bastoey: gedetineerden wonen samen in huizen Figuur 17: Bastoey: verantwoordelijkheid voor gedetineerden

Figuur 16: Bastoey: telefoneren naar het thuisfront
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grote mate aan vrijheid uit zich in de mogelijkheid tot studeren, het aan-

vragen van psychologische begeleiding, tennissen, zwemmen, enz. De 

open gevangenis is opgevat als een samenleving. Gemiddeld acht gedeti-

neerden leven samen in een houten huis vrij van tralies en bewaking. Ie-

dere persoon heeft een eigen kamer en is vrij om deze kamer in te richten 

naar eigen wens. Zoals het bij samenwonen hoort, onderhouden de gede-

tineerden hun eigen kamer en de gemeenschappelijke woonvertrekken. 

Volgens de gevangenisdirecteur verandert het gedrag van gedetineerden 

wanneer ze individuele verantwoordelijkheid krijgen. De individuen staan 

daarom in voor de verzorging van 200 kippen, acht paarden, veertig scha-

pen en twintig koeien. Daarenboven bewerken ze het land en plukken ze 

bessen. Net omdat gedetineerden zich nuttig kunnen bezig houden, erva-

ren ze geen behoefte om te ontsnappen. 

Op het eiland worden enkel personen geplaatst die het einde van hun straf 

naderen en bijgevolg al enige tijd een streng regime ondervonden heb-

ben. Het aantal bewakers op dit eiland ligt veel lager dan in een gevan-

genis waar gedetineerden opgesloten worden in cellen en de bewakers 

vinden het bovendien niet nodig een wapen te dragen. Deze eilandomge-

ving zou de gevangen kalmeren wanneer ze opnieuw naar de ‘bewoonde 

wereld’ terugkeren. In een gesloten gevangenis krijgen ze daarentegen 

reeds stress bij de gedachte hoe ze zich zullen moeten re-integreren in de 

maatschappij. De doelstelling van de gevangenis voor 115 gedetineerden 

heeft ook een groen kantje. Zonnepanelen voorzien het eiland van elek-

triciteit. Er wordt verwarmd met hout in plaats van met olie, het voedsel 

wordt op ecologische wijze verbouwd en er wordt streng gerecycleerd. 

De filosofie achter deze groene gevangenis houdt in dat gedetineerden 

zichzelf belangrijke waarden aanleren, zoals respect voor het milieu en 

voor anderen. 

JustitiEcoMplEx lEoBEn in oostEnriJK ( 2005)62

Een nieuwe visie op het gevangeniswezen heeft vorm gekregen in de gevan-

genis van het Oostenrijkse Leoben. Het complex omvat naast een gevan-

genis ook het gerechtshof, het kantongerecht en het openbaar ministerie. 

In maart 2005 werd de gevangenis in gebruik genomen door een 200-tal 

gevangenen. Naast een atypische look voor een gevangenis is vooral de 

interne organisatie vernieuwend. Psychologen, sociaal werkers in gevan-

genissen, cipiers en zelfs gedetineerden discussieerden op voorhand over 

de concepten van het project. Het resultaat leidt tot een lichte, zonnige, 

open en toch veilig beschermde plek waar gedetineerden in woongroepen 

van vijftien personen worden voorbereid op een re-integratie in de maat-

schappij. Het deel uitmaken van een groep vormt immers de basis van het 

samenleving in een maatschappij, zoals dat ook na de vrijlating zal zijn. De 

vijftien gedetineerden hebben een gelijkaardig misdaadprofiel en krijgen, 

naast een aangepaste beveiliging, ook gezamenlijk groepstherapie. Naast 

therapie is er een uitgebreid programma aan sport, opleiding en werk.

62  BEYENS, K; JANSSENS, F, 2009, p. 6-19

Figuur 18: justitiecomplex Leoben: straatgevel 
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Figuur 19: justitiecomplex Leoben: interieurbeeld

Figuur 20: justitiecomplex Leoben: bezoekersruimte Figuur 22: justitiecomplex Leoben: de wandeling

Figuur 21: justitiecomplex Leoben: interieurbeeld
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Bijzonder aan het concept in Leoben is dat gevangenen vrij, en veilig, 

kunnen rondlopen in hun paviljoen en dus niet ganse dagen opgesloten 

zitten in een kleine cel. Licht en frisse lucht zou een ontspannen effect 

teweegbrengen zodat architect Josef Hohensinn in de cellen ramen tot op 

de grond voorzag die bovendien in open stand toegang geven tot een log-

gia. De individuele verblijfsruimtes bevorderen met eigen sanitair, kitche-

nette en wasmachine zelfstandig leven. In feite leven de gedetineerden 

een zo normaal mogelijk leven om re-integratie te vergemakkelijken, mits 

het verschil niet over eigen vrijheid te beschikken. Waar de buitenmuur in 

de typische Belgische gevangenissen de fysieke scheiding is tussen twee 

werelden en de celmuur de fysieke afbakening van de leefwereld van de 

gevangenen, heeft men hier de glazen omheiningmuur van de gevangenis 

opgevat als beveiligde grens van de leefwereld van de gedetineerde want 

de individuen krijgen vrije toegang tot de buitenruimtes. Bovendien ver-

vaagt, mede dankzij de transparantie van het gebouw, de scheiding tussen 

‘normale’ wereld en gevangeniswereld. De visie dat gevangenen tot een 

‘andere wereld’ moeten behoren, wordt verlaten. De architectuur creëert 

door een maximale perimeterbeveiliging een maximale bewegingsvrijheid 

voor de gedetineerden binnen de muren.

De constructie van staal, hout en veel glas oogt volgens voormalig Mi-

nister van Justitie Stefaan De Clerck als een glazen kantoorgebouw. 63 De 

verschijning langs een autoweg laat je allesbehalve een justitiecentrum 

vermoeden. Volgens De Clerck hoeven we dit gevangenisvoorbeeld niet 

te kopiëren, maar moet het ons aanzetten tot nadenken. De gevangenis in 

Leoben gebruikt andere materialen, is gesitueerd op een atypische loca-

tie, en herbergt een bijzondere organisatie. De architectuur weerspiegelt 

de maatschappelijke, meer op re-integratie gerichte visie over justitie. Het 

is aan de architecten om de activiteiten op een zorgvuldige manier in deze 

63  Interview met STEFAAN DE CLERCK, afgenomen door F. JANSSENS op 10/11/2009

nieuwe gevangenisopvattin-

gen te ordenen.

Vernieuwing concipieert ook 

tegenkantingen. ‘De gevan-

genis als een all inclusive’ is 

slechts één voorbeeld van 

commentaar. Alsof de ont-

werpers het verwacht had-

den, liet één van de negen 

kunstenaars die meewerkten 

aan het ontwerp het bekend-

ste fragment van de algeme-

ne verklaring van de rechten 

van de mens  (Verenigde Na-

ties, 1948) in de muur vereeuwigen. Vertaald luidt dit citaat:

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rech-

ten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en 

behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap 

te gedragen.”

Kunst prikkelt emoties en doet nadenken. In de context van de gevange-

nis doen kunstwerken reflecteren en fantaseren. Processen die te maken 

hebben met een spiegeling van de omgeving komen tot stand. Als gevolg 

hiervan gaan de gedetineerden over tot zelfreflectie. Van bij de start van 

het project waren opdrachtgevers, architecten en experts voor gevange-

nisbouw van het Ministerie van Justitie zich daarom bewust van de be-

langrijke rol van het project Kunst am Bau. Uit het citaat, en tevens uit 

de architectuur van het complex volgt dat kunst deel kan uitmaken van 

de heropvoedende behandeling en bovendien een maatschappelijke visie 

over detentie kan overbrengen bij de bevolking.

Figuur 23: justitiecomplex Leoben: individuele cel
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Figuur 24: Oostvaarderskliniek Almere: overzichtbeeld

Figuur 25: Oostvaarderskliniek Almere: iedere woonunit heeft een eigen tuin Figuur 27: Oostvaarderskliniek Almere: transparantie in de betonnen omheining

Figuur 26: Oostvaarderskliniek Almere: interieurbeeld verzamelgebouw
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oostvaardErsKliniEK in nEdErlandsE alMErE (2006)64 65

In opdracht van de Rijksgebouwendienst uit Den Haag startte in augustus 

2006 de bouw voor het forensisch psychiatrisch centrum ‘de Oostvaar-

derskliniek’ in Almere. Deze kliniek vangt 160 daders met een psychia-

trisch probleem of een persoonlijkheidsstoornis op. Om de maatschappij 

tegen deze personen te beschermen, kunnen zij (na hun straf) dwangver-

pleging en behandeling opgelegd krijgen. In Nederland spreekt men van 

terbeschikkingstelling (tbs).De tbs houdt aan tot een rechter bepaalt dat 

het gevaar op terugval is geweken. 

Midden in de samenleving ontwerpt Studio M10 een transparant gebou-

wencomplex dat bijna naadloos aansluit bij de bestaande bebouwing. 

Evenwijdig aan de openbare weg bevat het lineaire verzamelgebouw de 

behandelsector (de clusters ‘therapie en training’, ‘leren en werken’ en 

‘vrije tijdsbesteding’), de dienstensector (staf- en dienstenvertrekken, di-

rectie, administratie en ondersteunende diensten en algemene ruimten), 

de resocialisatie afdeling en de entreezone (toegang personeel en bezoek, 

remise, receptieafdeling en technische ruimten). Langs de straatzijde ge-

ven sobere gebouwhoge glasgevels, aan de binnenzijde voorzien van ver-

diepingshoge horizontale stalen traliewerken ter beveiliging en tevens als 

zonnewering, het complex een transparant aanzicht. Binnenin loopt de 

centrale ontsluitingstraat over twee verdiepingen en ontvangt gefilterd 

daglicht van opzij en van bovenuit. De met daglicht overgoten kantine 

zorgt voor een aangename onderbreking.

Dwars op het verzamelgebouw bevindt zich de strokenbouw aan woon-

units die aan de kopse zijden ingeklemd zitten in lange betonnen muren. 

64  TER BORCH, I, ‘Veilig achter glas. TBS kliniek in Almere door Studio M10’, de Architect, v39, nr7, 
2008, p. 78-81
65  http://www.studio-m10.nl/projecten/01_07_tbskliniek/inh1.html, geraadpleegd op 6 januari 2012

Net zoals het verza-

melgebouw werken 

de woonunits ook 

met een moduulmaat. 

Alle woonafdelingen 

beschikken over zeer 

royale buitenaccom-

modaties (tuin, loggia 

en patio). De centraal 

gelegen grote tuin 

splitst de maximaal en 

de normaal beveiligde 

woonafdelingen, die gegroepeerd zijn aan binnenstraten. De gebouwen 

zijn zoveel mogelijk los van elkaar gebouwd om patiënten en medewer-

kers te stimuleren naar buiten te gaan. Alle onderdelen van het complex 

zijn in een totaalontwerp op elkaar betrokken. Zoals de transparantie uit 

het verzamelgebouw terug te vinden is in de woonafdelingen, verschijnt 

het beton uit de ringmuur rond het totale complex opnieuw in de gebou-

wen op de site. De ringmuur uit prefabbeton grenst aan dichte begroeiing, 

waardoor deze muur nauwelijks opvalt. De ritmische architectuur van de 

kliniek vervloeit in het landschap, en tegelijk nestelt het landschap zich 

tussen de losstaande muren. Het ontwerp van een gevangenis krijgt een 

mensvriendelijke uitstraling. Eenvoud en eenheid in maatvoering karakte-

riseren de constructieve opzet van het complex. Glas, staal en beton ogen 

door hun gebruik vriendelijk in plaats van kil. Waar mogelijk werden can-

nelures in de afgeronde betonnen muren voorzien om de transparantie 

nog te verhogen. Esthetiek en maatschappelijk belang worden gecombi-

neerd in een vernieuwende gevangenisarchitectuur.  

         Figuur 28: Oostvaarderskliniek Almere: transparante voor-
gevel
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niEuwE typologiEën voor dE gEvangEnis van dE 21E 

EEuw

KlEinschalighEid

Voormalig Minister van Justitie Stefaan De Clerck, tevens opsteller van 

het masterplan, argumenteerde dat de gevangenis in Leoben ons moet 

aanzetten tot nadenken. De gevangenis in Leoben leert ons inzien dat de 

huidige penitentiaire visie waarbij gedetineerden worden opgesloten en 

op regelmatige tijdstippen ‘een wandeling kunnen maken’, ‘arbeid dienen 

te verrichten’, of in het beste geval ‘behandelingen kunnen volgen’ niet 

overeenkomt met de visie van re-integratie en verantwoordelijkheidszin 

uit de Basiswet.66

Daarenboven beschreef Michel Foucault dat de gevangenis reeds van bij 

haar ontstaan faalt in haar doel om gedetineerden opnieuw op te voeden. 

(cf. supra) De gevangenis slaagt er slechts in een groep mensen die een 

‘gevaar’ vormen voor de samenleving te definiëren en te stigmatiseren. 

Verder stelt Gryson dat de gevangenis, zoals vandaag gekend, pathogeen 

is.67 Gevangenissen zijn probleemgenererend, in plaats van probleemop-

lossend want gedetineerden ervaren naast een vrijheidsstraf ook de ge-

volgen van o.a. detentieschade. Wat men verwacht van de gedetineerde 

in het leven na detentie, is tegenstrijdig met het reilen en zeilen in de 

huidige gevangenis. De gevangenis is een paradoxaal systeem.

Uit het recent onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting 

naar de architecturale noden van de nieuwe gevangenissen, blijkt het een-

stemmige geloof in de creatie van kleinschaligheid door middel van kleine 

paviljoenen, huizen, wooneenheden of appartementen. De ‘huizen van 

66 Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 1/2/2005
67 GRYSON, M, 2010

detentie’ laten een gemakkelijke interactie met de bredere samenleving 

toe, wat zeker met betrekking tot de bouw van open capaciteit wordt aan-

gewezen. Gebaseerd op de toepassing van kleinschaligheid in de architec-

tuur van de zorgsector, kan je kleinschaligheid creëren onafhankelijk van 

de grootte van een gebouw. Het zijn architecturale principes (vermaat-

schappelijking, identiteit, differentiatie, privacy, hybridisering, interne or-

ganisatie, flexibiliteit en kunst ) die maken of een gebouw ‘kleinschalig’ 

aanvoelt. Deze twee uiterste ontwerpvisies worden duidelijk in de con-

cepten van Hilary Cottam en Hans Claus. Onderzoekster in de sociale sec-

tor Cottam stelt een grootschalige setting voor als gevangenis van de 21e 

eeuw, terwijl gevangenisdirecteur van Oudenaarde Claus voorstander is 

van kleinschalige detentiehuizen. Ideeën als het samenleven in groep, het 

beschikken over een grote bewegingsvrijheid (zowel binnen als buiten) en 

het uitstralen van transparantie naar de omgeving toe werden toegepast 

in de hedendaagse gevangenissen in Bastoey, Leoben en Almere en zijn 

ondanks hun verschillende grootte ook terug te vinden in de ontwerpen 

van Cottam en Claus.

thE 21st cEntury prison 68

“I would like to see prisoners far more involved in the day 

to day running of prisons. (…)  I believe that such a concept 

might ensure that our prisons were safer for staff and priso-

ners and able to operate more effectively.” 69

De ontwerpers van ‘de gevangenis voor de 21e eeuw’ streven naar een 

model waarin leren in alle mogelijke facetten wordt aangewend om ge-

detineerden te ‘transformeren’. De gedetineerde dient zich volgens hen 

68  COTTAM, H; COMELY, G; HENLEY, B; HORNE, M, Learning works: The 21st Century Prison, 
Londen: The Do Tank Ltd., 2002
69  COTTAM, H; COMELY, G; HENLEY, B; HORNE, M, 2002, p. 12
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tijdens de vrijheidsberoving zowel emotioneel, fysiek als intellectueel te 

ontwikkelen. De architectuur van het ontwerp draagt bij aan het leerzame 

regime dat de gevangenis oplegt. De externe controle wordt vervangen 

door een interne discipline. Het model stelt een hoge beveiliging, een 

kwalitatief leerprogramma dat onrechtstreeks de culturele veranderingen 

ondersteunt, en een daling van personeelsleden en financiële middelen 

voorop. Het sleutelelement in de ganse organisatie is het onderbrengen 

van gedetineerden in kleinere samenlevingen, genaamd huizen. Deze 

huizen beperken de circulatie voor het personeel bij het begeleiden van 

gedetineerden en worden gebouwd boven gemeenschappelijke voorzie-

ningen die gedetineerden uit verschillende huizen kunnen gebruiken. Het 

ontwerp mag bovendien niet geïsoleerd geïnterpreteerd worden, maar 

dient gezien te worden in een breder kader door de opname van onder-

wijsinstituten en justitiële systemen in het netwerk van de gevangenis. De 

re-integratie in de samenleving is slechts mogelijk als de gedetineerden 

een zinvol leven kunnen leiden binnen de gevangenismuren. Persoonlijke 

hulp aangepast aan de problemen van het individu zelf zijn daarbij onont-

beerlijk.

In de huizen leven, werken en studeren gedetineerden. De centralisering 

van de verschillende functies minimaliseert de circulatie voor het perso-

neel. Het ontwerpteam zocht naar een organisatiemodel dat de gemeen-

schappelijke voorzieningen concentreert, en de afstand tussen de huizen 

en deze voorzieningen beperkt. Instinctief vertrokken de ontwerpers van 

het lineaire diagram met een as die gemeenschappelijke voorzieningen en 

huizen scheidt, en het centripetale diagram dat de gemeenschappelijke 

voorzieningen clustert binnen de cirkel aan huizen. Uiteindelijk werd het 

basisconcept van de gevangenis voor de 21e eeuw een combinatie van bei-

de diagrammen: een cluster van gemeenschappelijke voorzieningen bevat 

een cirkelvormige circulatie-as. Bovenop de cluster hebben de huizen on-

middellijk toegang tot de circulatie-as.

Figuur 29: ontwerp COttAM e.a.: lineaire organisatie

Figuur 30: ontwerp COttAM e.a.:  centripetale organisatie

Figuur 31: ontwerp COttAM e.a.:  combinatie lineaire en centripetale organisatie
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Opdat de controle efficiënt zou verlopen, wordt in de huizen en in het 

gemeenschappelijk niveau een zelfde principe toegepast. De toegang tot 

een buitenruimte vanuit een binnenruimte is vrij, maar de toegankelijk-

heid tussen de huizen en het gemeenschappelijke niveau is gecontroleerd. 

De muren van de naastgelegen huizen vormen op niveau 0 de afbakening 

van de buitenruimte zodat de organisatie van de gevangenis overzichtelijk 

overkomt. Achter de buitenruimtes van de huizen liggen een niveau lager 

de buitenruimtes van het gemeenschappelijk niveau, wat de onbestemde 

ruimte in het plan (figuur 35) van het huis verklaart.

Ieder huis heeft drie verdiepingen met cellen die langs drie zijden rond 

een vide geschakeld zijn. (figuur 33) Onder de cellenniveaus bevinden zich 

faciliteiten voor de bewoners van het huis zoals een klaslokaal, een the-

malokaal, een keuken, een sportruimte, een huiskantoor en sanitair. In de 

keuken bereiden de bewoners zelf hun maaltijden. De leefruimte geeft 

Figuur 34: ontwerp COttAM e.a.: niveau 0: gemeenschappelijke voorzieningenFiguur 33: ontwerp COttAM e.a.: concept huis: plan en snede

Figuur 32: ontwerp COttAM e.a.: slechts controle tussen huis en gemeenschappelijk ni-
veau
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Figuur 35: ontwerp COttAM e.a.: niveau 1 (tot4): huizen

uit op de tuin, die op zijn beurt de vide voorziet van licht. Op het boven-

ste cellenniveau aan de tuinzijde bieden bovendien vier therapieruimtes, 

twee consultatieruimtes en een personeelsruimte mogelijkheden voor de 

individuele gesprekken tussen therapeut en gedetineerde of tussen per-

soneelsleden onderling. 

De cel verandert t.o.v. een ty-

pische, kleine Ducpétiaux-cel 

minder in oppervlakte, eerder 

in schikking. Wanneer een bed 

traditioneel in de lengterichting 

van de ruimte wordt geplaatst, 

verlengt en versmalt het deze 

ruimte. Het gevoel dat je je in 

een koker bevindt, vergroot. De 

ontwerpers plaatsen het bed in 

de dwarse richting van de ruimte 

in het ontwerp om met het ko-

kergevoel komaf maken. Boven-

dien wordt het bed opgetild, zodat de ruimte eronder plaats biedt aan 

een bureau met scherm en toetsenbord dat studie en communicatie via 

een netwerk mogelijk maakt. Een afgescheiden ruimte in de cel bevat een 

toilet, een lavabo en een douche, wat de cel veel meer humaan maakt. 

De overgebleven ruimte kan naar eigen wens worden ingevuld door de 

gedetineerde zelf. Twee cellen zijn gekoppeld via schuifdeuren. Het ruim-

      Figuur 36: ontwerp COttAM e.a.: individuele 
cel

Figuur 37: ontwerp COttAM e.a.: schuifdeuren tussen twee cellen
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Figuur 41: ontwerp COttAM e.a.: gemeenschappelijk niveau 0: planFiguur 40: ontwerp COttAM e.a.: niveau 1: huis: plan

Figuur 39: ontwerp COttAM e.a.: cellenniveau 2 en 3: plan

Figuur 38: ontwerp COttAM e.a.: cellenniveau 4: plan
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tegevoel vergroot bij opening van de deur. De mogelijkheid bestaat om je 

als gedetineerde meer persoonlijke ruimte toe te eigenen en er ontstaat 

meer keuzevrijheid om de meubels te schikken. Hoe vaker gedetineerden 

kunnen ‘kiezen’, hoe groter de deïnstitutionalisering.

Toegang vanuit en tot het huis wordt gecontroleerd via een trap en hal 

met directe toegang tot de cirkelvormige circulatie op het gemeenschap-

pelijke niveau. Op dit niveau hebben buitenruimtes een harde of zachte 

ondergrond, zodat hier sport en spel kan plaatsvinden. Een groentetuin 

voorziet de gedetineerden zelfs van vers fruit en groenten. Binnenruim-

tes laten de organisatie van workshops, sporten, een bibliotheek, winkels 

en administratie toe. Rond de bebouwde zone wordt een transportzone 

voorzien, een hek, een ‘steriele’ 

zone en uiteindelijk de gevange-

nismuren.

Net buiten de muren bevinden 

zich de bezoekersfaciliteiten en 

de zone voor toegangscontrole. 

Hierboven situeren zich twee hui-

zen die deel uitmaken van de re-

integratiegedachte. In deze huizen 

aan de rand van de gevangenis verblijven gedetineerden tijdelijk tijdens 

hun detentieperiode als voorbereiding op het leven na hechtenis. De be-

woners van deze huizen werken overdag buiten de gevangenis, en over-

nachten in het huis. Een volgende stap in het re-integratieproces is het 

bewonen van ‘halfweghuizen’, ingeplant tussen ‘gewone’ huizen in de stad 

en helemaal losgekoppeld van de gevangenismuren.

Figuur 44: ontwerp COttAM e.a.: huizen en gemeenschappelijk niveau: snede

Figuur 42: ontwerp COttAM e.a.: vogelper-
spectief maquette

Figuur 43: ontwerp COttAM e.a.: inplanting huizen binnen de muren, aan de muren en 
middenin de maatschappij
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“We have got to accept the fact that prison must be a hu-

mane and constructive place, not least because all but 23 of 

my population are going home some day.” 70

Het ontwerp voor de gevangenis van de 21e eeuw stelt een leerregime 

voor waarbij de beveiligingsgraad gewaarborgd blijft. Het individu leert op 

eigen tempo discipline integreren in het eigen leven door eerst en vooral 

actief deel uit te maken van de leefgroep van een huis, en later door deel 

uit te maken van de samenleving buiten de muren. Bewakingspersoneel 

krijgt daarbij een meer onderrichtende rol, dan dat vandaag in de gevan-

genissen het geval is. De gedetineerde in de gevangenis van de 21e eeuw 

wordt niet geselecteerd op zijn verleden. Een mix van mensen met een 

verschillende achtergrond zou volgens de ontwerpers tot een snellere re-

integratie kunnen leiden aangezien de gedetineerden elkaars problemen 

beter leren begrijpen. De activiteiten hebben een invloed op de fysieke, 

sociale, emotionele, intellectuele, beroeps- en culturele aspecten van het 

leven van de gedetineerden. Onderwijs en werk maken het belangrijkste 

deel uit van het regime waaraan de gedetineerden onderworpen zijn. De 

gedetineerde krijgt meer verantwoordelijkheid door bvb. het beheren van 

het kookbudget. Bovendien komt hij in contact met faciliteiten buiten de 

gevangenis: communicatiemiddelen, diploma’s, therapeuten, halfweghui-

zen, enz. Kortom ‘bijleren’ binnen dit gebouw wordt niet langer gezien als 

‘het verplicht naar de les gaan’, maar als een activiteit die ook kan plaats-

vinden in een workshop, de keuken, de tuin, het huis, de cel, het bezoe-

kerscentrum of simpelweg aan tafel. 

70  Een gevangenisdirecteur aan het woord in: COTTAM, H; COMELY, G; HENLEY, B; HORNE, M, 
2002, p. 12

‘dE huizEn’, EEn proJEct van hans claus71

“Grote gevangenissen zijn onpersoonlijk. De gevangenis van 

de toekomst is een huis. Deze huizen vertonen enorme ver-

schillen met de huidige gevangenissen. Tegelijk kunnen ze 

niet anders dan beter aansluiten met de buurt dan de be-

staande burchten.” 72 

Het idee van kleinschalige detentiehuizen als nieuwe typologie voor de 

huisvesting van gedetineerden ontstond bij Hans Claus. In een persinter-

view repliceerde hij op het voorstel van minister De Clerck om een ge-

vangenis voor duizend gedetineerden te bouwen in Brussel, dat de mi-

nister beter honderd huizen zou kopen.73 Claus is gevangenisdirecteur in 

Oudenaarde en oordeelt dat er onbeschaafd wordt omgegaan met gevan-

genen. In een gesprek74 haalt hij de sociologische visie over criminaliteit 

aan die stelt dat elke maatschappij de criminaliteit heeft die ze verdient. 

Volgens hem is het bijgevolg fout om het individu als enige oorzaak of 

schuldige aan te duiden. Ook de samenlevingsvorm veroorzaakt crimina-

liteit. Daaruit ontstaat de verantwoordelijkheid van die samenleving voor 

een zinvolle detentie. Claus is het eens met de opsluiting van mensen die 

een misdrijf hebben gepleegd, maar streeft naar een beschaafde, zinvolle 

en noodzakelijk gedifferentieerde opsluiting zodat de gedetineerden met 

een extra koffer ‘bagage’ de gevangenis verlaten. Mensen vergeten dat, 

mits enkele uitzonderingen, iedere gedetineerde weer in het dagelijkse 

leven, tussen de vrije burgers terechtkomt, zonder beveiliging. Bijgevolg is 

het volgens hem uiterst belangrijk dat gedetineerden goed voorbereid zijn 

op een leven buiten de tralies om de kans op terugval te beperken. 

71  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, verspreid door de Liga voor Mensenrechten op de voorstelling van 
het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’, 23/3/2012
72  CLAUS, H, Inleidende toespraak op de voorstelling van het project ‘gedifferentieerde strafuitvoe-
ring’, Mandelazaal VUB, Brussel, 23/3/2012.
73  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23/3/2012
74  CLAUS, H, gesprek gevoerd in Oudenaarde op 21/2/2012
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Claus argumenteert dat de huidige gevangenissen niet geschikt zijn voor 

het programma beschreven in  de Basiswet75 dat aan de gedetineerden 

wordt opgelegd. Een huis zou dit programma beter kunnen vertolken. 

Claus gelooft niet dat de huizen de criminaliteit zullen oplossen. Crimina-

liteit is namelijk slechts voor een heel klein deel afhankelijk van de straf-

uitvoering. Veeleer wordt criminaliteit bepaald door interestvoeten, een 

fluctuerende economie, personen die ex-gedetineerden ontmoeten, de in 

de tijd variërende definitie die aan criminologie wordt gegeven (al dan 

niet druggebruikers, homofilie, landloperij, pedofilie, enz.). Het gaat hem 

ook niet om het oplossen van de criminaliteit, maar wel om omgang met 

gedetineerden zoals voorgeschreven in de Basiswet76. De praktijk moet 

zich namelijk nog aanpassen aan de theorie. 

Het concept ‘de huizen’ heeft de directeur gebaseerd op zijn jarenlange 

ervaring in het gevangenismilieu. In de gevangenis van Oudenaarde, één 

van de latere Ducpétiaux-types, heerst een vrij mild regime. Dit regime is 

volgens Claus mogelijk omwille van drie redenen. Eerst en vooral maakt de 

categorie van gedetineerden, nl.‘langgestraften’ het mogelijk dat het per-

soneel de gedetineerden goed leert kennen. Anderzijds wordt een mild re-

gime bepaald door de architectuur en beperkte grootte van de instelling. 

Tenslotte speelt ook de visie van de directeurs van de gevangenis een niet 

te onderschatten rol. Claus gelooft dat je van gedetineerden meer gedaan 

krijgt als je hen met respect behandelt. Volgens hem kan je beter even 

mee naast de gedetineerden lopen om hem daarna op het rechte pad te 

brengen, in plaats van hem zonder communicatie onrespectvol met de 

leiband onmiddellijk op het rechte pad te willen brengen. 

De directeur pleit voor een sterk contact tussen gedetineerden en perso-

neel. Deze overtuiging verdedigt hij door enkele voorbeelden aan te halen. 

75  Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 1/2/2005
76  Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 1/2/2005

In de gevangenis in Sint-Gillis zit er rondom het panoptisch centrum een 

kooi zodat bewakers zich verzamelen in de kern in plaats van tussen de 

cellen. Deze bewakers hebben amper contact met de gevangenen. Wan-

neer er iets voorvalt, reageren de bewakers met de harde aanpak en loopt 

het hele systeem fout. In Leuven Centraal daarentegen heerst een open 

regime zodat bewakers zich anders dienen op te stellen tegenover de ge-

detineerden. Als zij te hiërarchisch en onrespectvol overkomen, zullen zij 

daar zelf de gevolgen van dragen. Wanneer ze zich daarentegen respectvol 

en beschaafd tegenover de gedetineerden opstellen, krijgen ze veel min-

der problemen. In de nieuwe wandeling in Gent was men jaren geleden 

reeds revolutionair bezig. De beveiliging tussen het panoptisch centrum 

en de cellenvleugels werd afgebroken en dus werd het regime zogezegd 

onveiliger, hoewel het er sindsdien rustiger aan toe gaat.  

Eén van de belangrijke vragen die Claus zich stelt luidt ‘waarom de de-

tentieperiode zelf niet gebruiken als therapietijd?’ Waarom laat de maat-

schappij gedetineerden eerst jarenlang opsluiten om ze na vrijlating ver-

plichte workshops in kleine groepen te laten volgen? Is er geen plaats in de 

workshop, dan moet de gedetineerde wachten op vrijlating, want de kwa-

liteit van de kleinschalige workshops mag niet verloren gaan. Het klein-

schalige aspect speelt bijgevolg een belangrijke rol in deze workshops. 

Deze manier van werken wil Claus ook in de gevangenis zelf doorvoeren. 

De gevangenis van de toekomst moet volgens hem kleinschaliger, nabijer 

en gedifferentieerder.77 Een individuele aanpak in een huiselijke setting, 

nauw aansluitend op de buurt door middel van een economische, soci-

ale of culturele rol; gecombineerd met het opdelen van gedetineerden 

volgens misdaad  omvat het hoofddoel van de detentiehuizen. Het onder-

scheid naar misdaad in verschillende groepen maakt het mogelijk huizen 

77  S.n., Visietekst gedifferentieerde strafuitvoering ‘de huizen’. Van nucleaire detentie naar een duur-
zame penitentiaire aanpak.’, verspreid door de Liga voor Mensenrechten op de voorstelling van het 
project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’, 23/3/2012
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te ontwerpen met een verschillende beveiligingsgraad, detentie-invulling 

en begeleiding. 

Tot slot draagt architectuur volgens Claus wel degelijk bij tot ‘de sfeer’ in 

de gevangenis.78 Hij pleit voor een overzichtelijke, ordelijke, lichte archi-

tectuur, zonder bochten en ‘krochten’. Deze overzichtelijke architectuur 

brengt rust zodat gedetineerden onderling zich ook beter zullen ‘gedra-

gen’. Maar deze omschrijving van architectuur is vaag en allesbehalve con-

creet. Verder onderzoek en vergelijking dringt zich op.

78  CLAUS, H, gesprek gevoerd in Oudenaarde op 21/2/2012
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eerste blz.

Architecturale kenmerken van een kleinschalig detentiehuis

4
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ontwErpstudio ‘in één of andEr huis’

aanlEiding

“Een goede straf zou eigenlijk een intensievere, een tijde-

lijke residentiële en deels gedwongen vorm van zorg kunnen 

zijn”. 1

Bovenstaand citaat verduidelijkt Claus’ standpunt dat de detentie van 

de toekomst, niks meer te maken mag hebben met gevangenissen. De 

switch van afgezonderde opsluiting naar gedwongen zorg houdt tevens 

een noodzakelijke switch van de detentietypologie in. Net zoals zorgcentra 

verhuizen van het platteland naar de stad om de interactie met de maat-

schappij te vergroten, zal ook de gevangenismuur afgebroken moeten 

worden om de herstelgedachte te versterken. Grootschalige zorginstellin-

gen worden vervangen door kleinschalige zorgcentra met een persoonlijke 

aanpak. Maatwerk en verantwoordelijkheid zijn ook thema’s die herhaal-

delijk in de basiswet2 worden aangehaald. Maar hoe ziet het ontwerp van 

zo’n detentiehuis er op papier uit? In België bestaan geen kleinschalige 

detentievormen zodat het onderzoek om tot architecturale kenmerken 

van kleinschalige detentietypologieën in België te komen geen andere 

mogelijkheid biedt dan de studie van ontwerpen van studenten omtrent 

dit onderwerp. 

opgavE

In het kader van de ontwerpstudio architectuur en constructie voerden 

studenten ingenieur-architect aan de UGent uit de eerste master op vraag 

van de Liga voor Mensenrechten ontwerpmatig onderzoek naar de orga-

1  CLAUS, H, “De huizen, een concept voor de gevangenis van de eenentwintigste eeuw”, Orde van 
de Dag, volume 48, 2009, p.39-43
2  Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 1/2/2005

nisatie van kavels in de stad waar tien mensen onder begeleiding samen-

wonen. De opdracht omvatte een haalbaarheidsstudie naar typologie en 

dimensionering van een detentiehuis voor tien gedetineerden. Daarbij 

diende rekening te worden gehouden met de relatie tussen binnen- en 

buitenruimtes en het gebruik voor activiteiten, relaties tussen het deten-

tiehuis en de omgeving en tot slot wat het detentiehuis als meerwaarde 

naar die omgeving kan betekenen: eventueel een dubbel gebruik van 

ruimtes. Welke ruimtes aanwezig dienen te zijn werd vooropgesteld door 

het team van begeleiders3 en is terug te vinden als bijlage. De studenten 

bepaalden zelf hun locatie binnen de 19e eeuwse gordel van Gent. De di-

versiteit aan typologieën die de studenten d.m.v. hun ontwerpen bloot-

leggen, onderstreept de mogelijkheden voor de detentiehuizen. De haal-

baarheidsstudie in deze masterproef probeert binnen deze variatie aan 

typologieën, ontworpen door studenten, kenmerken voor kleinschalige 

detentietypologieën te achterhalen. 

ontworpEn dEtEntiEhuizEn

Ieder detentiehuis wordt kort toegelicht in onderstaande paragrafen. De 

eigenlijke plannen en beelden van de projecten zijn terug te vinden als 

bijlage.

3  De ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’ uit de 1e master ingenieurswetenschappen: architec-
tuur werd begeleid door professor Ronald De Meyer, ir-architect Jeroen Beerten en ir-architecten-ste-
denbouwkundigen Frank Van Hulle en Ruben Verstraeten. Externe ervaringsdeskundigen die betrokken 
zijn met het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’ verrijkten de studio. Zowel gevangenisdirecteur 
van Oudenaarde Hans Claus, als medewerker van de vzw Touché Marjan Gryson, architecte Adelheid 
De Hertogh, psychologe Annelies Maerten en juriste bij de Liga voor Mensenrechten Femke Quagebeur 
waren aanwezig op de jury’s.
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Resocialiserende blik op de omgeving

LOCAtIE Visserij

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Dierenasiel 

Atelier

ONtwERPtEAM Kim Carbonez

Lynn Devos

Thijs Urban

De ene arm van dit hoekgebouw beëindigt de gesloten bebouwde omge-

ving. De andere arm sluit met trappen en hellingen aan op de groenzone 

en verleent toegang tot het detentiehuis. Langsheen het detentiehuis slin-

gert een fietspad dat evenals de tuin enkele niveauverschillen kent. Door 

de ligging tussen twee waterlopen en een plein ontstaat onrechtstreeks 

een eerste bufferzone naar de buurt. 

Het ontwerp sluit zich naar het publieke plein en opent zich naar de pri-

vate binnentuin. Transparantie werd enkel ingebouwd waar nodig.  Het 

gelijkvloerse niveau heeft een dubbele toegang: enerzijds een toegang en-

kel voor het detentiebestem-

de deel, anderzijds een toe-

gang tot het dierenasiel en de 

meer publieke ateliers. Via de 

verzorging en verantwoorde-

lijkheid van hulpbehoevende 

dieren, bereiden de bewoners 

de resocialisatie van zowel het 

dier als zichzelf voor.

Gemuteerde en speelse kloostergang

LOCAtIE Wittemolenstraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Aansluiting op technische school

Fitness

Vergaderlokaal

ONtwERPtEAM Konstantijn Kinoo 

Jolien Van Bever

Door middel van gesloten bebouwing verbindt het detentiehuis de straat-

zijde met het technisch secundair onderwijs. Deze site werd zorgvuldig uit-

gekozen opdat de opleiding van gedetineerden kan plaatsvinden in goed 

uitgeruste ateliers.

De gelijkvloerse private individuele ver-

blijfsruimtes oriënteren zich allemaal 

op de binnentuin. Door hun ligging en 

verschillende dakhelling krijgen deze 

ruimtes ieder afzonderlijk een persoon-

lijke toets. De circulatie met verbrede 

gedeelde ruimtes omringt de private 

zone en vormt een buffer naar de meer 

publieke zone. De bebouwing aan de 

straatzijde is twee niveaus hoger en 

bevat de sport- en bezoekersfacilitei-

ten. Deze zone is makkelijk inzetbaar op 

buurtniveau omwille van een afgesloten 

organisatie van de ruimtes ten opzichte 

van het private deel.
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Oplosbare dynamische circulatie

LOCAtIE Dendermondsesteenweg

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Sportterrein

Squashlokalen

Fitness 

ONtwERPtEAM Tim Gavel

Wendy Geeraert

In het binnengebied van een stedelijk bouwblok wordt een publiek park 

aangelegd met fietsers- en voetgangersontsluiting. Tussen de bebouwing 

en het park is er plaats voor drie detentiehuizen. Zowel de bestaande be-

bouwing, het nieuwe gebouw, afbakening van sportterreinen en inritten 

van ondergrondse parkings dragen bij tot de beveiliging van de site. De in-

planting van verschillende detentiehuizen nabij elkaar is er gekomen zodat 

meer variatie in de gemeenschappelijke voorzieningen mogelijk is. Bewo-

ners van het ene detentiehuis kunnen zich bijgevolg verplaatsen naar de 

voorzieningen van een ander detentiehuis en omgekeerd.

Publieke voorzieningen worden onder 

de grond voorzien met eigen buiten-

ruimte. Op het gelijkvloerse niveau 

bevindt zich een gang met gedeelde 

voorzieningen en schuifdeuren naar 

de private (meestal duplex-) verblijfs-

ruimtes. Op die manier kan de gang 

overdag omgevormd worden tot één 

grote gefragmenteerde ruimte.

dienstverlening en buitencirculatie

LOCAtIE Ossenstraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Fietsenherstelplaats

Bibliotheek

Vergaderzalen

Atelier

Toegang tot park

ONtwERPtEAM Jelle Devocht 

Hannes Oppeel

Aan de achtergevel van het ontwerp bevindt zich een publiek park, wat 

tot gevolg heeft dat alle gevels en terrassen in de gesloten bebouwde 

buurt een publiek karakter krijgen. Het ontwerp maakt van deze eigen-

schap gebruik door veel functies op het gelijkvloers niveau te ontwerpen 

ten gunste van de buurtbewoners. In de fietsenherstelplaats kunnen de 

bewoners bij het uitvoeren van nuttig werk heel wat technieken bijleren, 

terwijl de buurtbewoners de komst van een detentiehuis positief ervaren. 

De hogere niveaus bevatten 

enkel ruimtes bestemd voor 

de gedetineerden. Buiten-

ruimtes worden voorzien 

van een lamellenstructuur. 

Naast circulatie binnen, is 

het mogelijk om een exteri-

eur traject te volgen. 
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Binnen en tegelijk buiten

LOCAtIE (generisch ontwerp)

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Atelier

ONtwERPtEAM Wolf Bracke

Simon Van Audenhove

De doelstelling van de ontwerpers hield in om een detentiehuis te ont-

werpen dat op verschillende locaties ingeplant kan worden. Binnen de 

stedelijke context stemmen ze hun ontwerp af op de maten van gesloten 

bebouwing. Toch lijkt het niet evident om een ontwerp met zo’n diepe 

bebouwing zonder protest van buren en stadsvoorschriften te laten bou-

wen.  De generische eigenschap dient bijgevolg met de nodige korrel zout 

te worden genomen. 

Dit strafuitboetingshuis heeft als enige ontwerp een parking voorzien op 

het gelijkvloerse niveau van de meest publieke gevel. Deze parking fun-

geert als buffer, en tegelijk als toegang. De ingang situeert zich namelijk 

aan de semipublieke zijgevel die ontsloten wordt via de parking. 

Het volume deelt het perceel op in twee in vorm variërende tuinen, waar-

van de kleinste tuin de meest intieme tuin 

is. De schikking van de volumes vergroot 

de visuele relaties tussen de ruimtes. De 

individuele ruimtes bevinden zich allen 

aan de voorgevel, wat het moeilijk maakt 

het huis anoniem te bewonen. Circulatie 

heeft in dit ontwerp een sterke visuele re-

latie met de buitenruimte.

toegankelijk fabriekgebouw met karakter

LOCAtIE Bijgaardepark

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Café

Fitness en sportterein

Vergaderlokalen

Buitenruimte met tribune

ONtwERPtEAM Charline Herpoel

Laure Van Huffel

In de buurt van woningen, naast de spoorweg en een publiek park, en 

aansluitend bij een aantal andere fabrieksgebouwen, bevindt zich een oud 

fabrieksgebouw met sheddaken, staalskeletstructuur en metselwerk. Het 

ontwerp behoudt een deel van het dak en maakt het andere deel open en 

volledig publiek toegankelijk. De toegang tot het detentiehuis bevindt zich 

door de niveauverschillen van de site op het eerste niveau.

Tussen het volledig publieke deel en het meest private deel met individu-

ele verblijfsruimtes in de fabriek bevinden zich functies als café, fitness en 

bezoekersruimte. Deze bestemmingen fungeren als overgangszone tussen 

publiek en privaat. Hoe dieper je binnentreedt in het gebouw, hoe meer 

privacy ontstaat. Toch blijft het 

voor de bewoners zeer moeilijk 

om zich helemaal af te zonderen 

omdat de individuele verblijfs-

ruimtes zeer transparant zijn en 

volledig omringd zijn door de ge-

deelde ruimte. Bovendien hebben 

de bewoners geen privaat terras. 
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Kwaliteitsvol en gefragmenteerd wonen

LOCAtIE Dendermondsesteenweg-

Ambachtstraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Theater met cafetaria

Buurthuis

Vergaderlokaal

ONtwERPtEAM Preben Bonte

Samuel Cuvelier

Aangepast aan de bestaande bebouwing, doorsnijdt dit detentiehuis het 

stedelijk bouwblok. De meest publieke functies zoals theater, buurthuis en 

bezoekersruimte worden aan de 

straatzijde aangesloten en vor-

men een buffer naar het privaat 

binnengebied.

In het binnengebied bevinden 

zich de gedeelde functies. Een 

niveau hoger omsluit een gang 

de duplex-verblijfsruimtes die 

uitkijken op één van de vier tui-

nen. De fragmentatie van tuinen 

brengt variatie en eigenheid in 

het wonen. De locatie en schake-

ling van de individuele entiteiten 

maken het mogelijk kwaliteitsvol 

te wonen.

Overzichtelijk gebouw met onzichtbare 

circulatie
LOCAtIE Heilig Hartplein-Doornakkerstraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Café

Vergaderlokaal

ONtwERPtEAM Berdien De Wilde

Stéphanie Kint

Het hoekgebouw sluit aan op de gesloten bebouwing en loopt uit in het 

dorpsplein. Dit ontwerp heeft een zeer centrale locatie in een wijk: naast 

de kerk. Het transparante café maakt de link met het buurtplein. De gevel 

sluit zich zoveel mogelijk naar de straatzijde en opent zich ten volle naar 

de private binnentuin. De parkinginrit creëert een afstand tussen deze bin-

nentuinen en de aansluitende bestaande tuinen. 

Zoals in de meeste ontwerpen stijgt de privacy ook in dit ontwerp met de 

hoogte. De individuele verblijfsruimtes hebben een dubbel niveau en zijn 

toegankelijk vanuit de gedeelde ruimte wat de bekrompen circulatiegan-

gen aanzienlijk beperkt. De ruimtes zijn zeer overzichtelijk wat de intimi-

teit beperkt, maar de controle 

verhoogt.
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doos-in-doos detentiehuis 

LOCAtIE Bijlokestraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Vergaderlokaal

ONtwERPER Dieter Van den Buys

Het volledig transparante gebouw is omgeven door bomen. Het gebouw 

kent een grote tuin waar de bewoners gewassen kunnen verbouwen. Het 

idee dat de bewoners zelfvoorzienend zouden zijn, vormt het vertrekpunt 

voor het ontwerp.

De transparante schil biedt een eerste weerstand aan het klimaat. Bin-

nenin de schil wordt er verder niet verwarmd. Individuele verblijfsruimtes 

staan als zelfstandige dozen vrij van de glazen schil, evenals de gedeelde, 

personeels- en bezoekersruimtes. Bewoners lopen van de ene ruimte naar 

de andere ruimte 

in een klimaat dat 

ongeveer dezelfde 

temperatuur kent 

als buiten. 

Verschillende doelgroepen in één gebouw

LOCAtIE Nijverheidstraat-Forelstraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Café met eetgelegenheid

Projectiezaal

Dokterspraktijk

PC-lokaal

Vergaderlokaal

Poverello-voorzieningen

ONtwERPtEAM Niels Balcaen

Nicolas den Hartog

Corentin Houtmeyers

Op het hoekperceel biedt de vorm van dit gebouw in plaats van twee toe-

gankelijke gevels, drie toegankelijke gevels. Tegelijk maakt de vorm van 

het gebouw het overbodig de binnentuin af te schermen.

Op het gelijkvloerse niveau wordt de rondgang onderbroken op twee 

plaatsen zodat er geen verbinding heerst tussen deze twee delen. Het ene 

deel staat in dienst van de gedetineerden, het andere deel staat in dienst 

van de buurt. Ook op het eerste niveau is het als gedetineerde niet mo-

gelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot de buurtvoorzieningen. De 

achtergevel fungeert als informele gevel, de straatgevel als formele ge-

vel. Deze opsplitsing maakt gelijktijdig gebruik van het gebouw door zowel 

buurtbewoners als gedetineerden eenvoudig mogelijk, maar beperkt wel-

iswaar het gebruik van de buurtvoorzieningen door de gedetineerden. 

De individuele verblijfsruimtes bevinden zich op de twee hoogste verdie-

pingen uitkijkend op de straatzijde of op het binnenplein. Deze gevels heb-
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ben een beperkte openheid. De gevel van de voorzieningen voor de buurt 

naar de spoorweg toe is daarentegen zeer transparant. De andere gevel 

van deze arm sluit zich naar het binnenplein zodat er een beperkt visueel 

contact heerst tussen publieke en private functies.

Opgeheven compact bouwblok

LOCAtIE Ambachtstraat-Neringstraat

tyPE Arresthuis

MEERwAARdE Café

Vergaderlokalen

ONtwERPtEAM Evelien De Wilde 

Michiel Meul

 Het arresthuis nestelt zich als klein bouwblok tussen de gesloten bebou-

wing. Het smal en lang perceel creëert kleine ruimtes die zich eerder tot 

korter verblijf verlenen in een periode van voorarrest in plaats van een 

lang verblijf in een strafuitboetingshuis. 

Op het gelijkvloerse niveau verschijnt het volume uiterst transparant. Het 

café heeft direct contact zonder buffer met de openbare ruimte. Hoe ho-

ger men gaat in het gebouw, hoe meer privaat de ruimtes worden.  In te-

genstelling tot het gelijkvloerse niveau verschijnen de andere gevels zeer 

gesloten om inkijk uit andere huizen te beperken. 
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Verspreid leven rond een binnenkoer

LOCAtIE Ursulinenstraat

tyPE Strafuitboetingshuis

MEERwAARdE Publieke unit waar bvb. muziek-

school kan gehuisvest worden.

ONtwERPtEAM Dit ontwerp is een bestaand leeg-

staand pand dat onderzocht wordt 

naar de mogelijkheid of het als 

proefproject voor een kleinschalige 

gedifferentieerde strafuitvoering 

kan dienst doen.

Volgens de beveiligingsspecialisten zal het niet evident zijn om het deten-

tiehuis dezelfde beveiligingsgraad te geven als de huidige grootschalige 

gevangenissen. Afhankelijk van de doelgroep dient voldoende veiligheid 

ingebouwd te worden. Het is uiteraard mogelijk een gesloten kooi te ma-

ken van het detentiehuis, maar dat is allesbehalve de bedoeling in een 

dichtbevolkt stadsdeel. Vandaar dat de keuze voor een bepaalde doel-

groep zeer belangrijk is. De ‘zwaarste’ jongens zullen hier bijgevolg niet 

gehuisvest worden.

Architecturaal kan alles wel kloppen, maar de beveiliging maakt het niet 

makkelijk. De specialisten denken dat een nieuwbouw bijna goedkoper zal 

zijn dan dit gebouw inbraak- en uitbraakveilig te maken. Zij spreken over 

slagvast glas, kogelwerend glas, ramen die niet open mogen (dus venti-

latiesysteem nodig), staalplaten in de muren, schrikdraad op de daken, 

tralies, camera’s, enz. Onder het gebouw loopt de ondergrondse parking 

van de aansluitende rijkswachtkazerne ook door zodat uitbraakbeveiliging 

onder de vorm van stalen platen in theorie ook in de vloer dient voorzien 

toEpassing

Binnen het project gedifferentieerde strafuitvoering ‘de huizen’ zoekt de 

werkgroep infrastructuur naar leegstaande gebouwen die als kleinschalig 

detentiehuis kunnen worden getest. In de Gentse Ursulinenstraat staan 

woningen waar vroeger tijdelijk rijkswachters gehuisvest werden leeg. 

Deze woningen geven uit op een gemeenschappelijke binnentuin en lenen 

zich op het eerste zicht voor het gebruik als kleinschalig detentiehuis. Een 

bezoek aan het detentiehuis onder begeleiding  van beveiligingsexperts 

beperkte weliswaar de mogelijkheden. Volgende specialisten waren aan-

wezig tijdens het bezoek:

 Hans Claus, directeur gevangenis Oudenaarde 

 Bart Van Hoof, beveiligingsspecialist (afdeling Oost- en West-   

  Vlaanderen) 

 Luc d’Hollander, beveiligingsspecialist (Vlaanderen) 

 Adelheid De Hertogh, architecte 

 Jos De Backer, prof. muziektherapeut 

 Nic Van Marcke, regie der gebouwen

Figuur 1: gevel ursulinenstraat, Elke deyaert
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zich niet aan de straatgevel van de 

Baaisteeg. Aan deze gevel werden 

gedeelde ruimtes (oa. therapie-

lokaal, leslokaal, bibliotheek…) 

voorzien die door het personeel 

makkelijker te controleren zijn. 

De unit op de hoek van de Baai-

steeg/Ursulinenestraat wordt 

bestemd als bezoekers- en per-

soneelsunit. Wanneer een extra 

raam wordt geplaatst heeft de 

personeelsvoorziening overzicht 

op de binnenkoer en controleert 

te worden. De schil van het gebouw bestaat uit beton, wat bij een minder 

zware doelgroep in combinatie met camera’s zonder stalen platen eventu-

eel als voldoende beveiliging kan beoordeeld worden. De selectie voor de 

bewoners blijft bijgevolg primordiaal.

Het plan van de leegstaande woningen wordt ingevuld als detentiehuis, 

rekening houdend met de opmerkingen van de beveiligingsexperts. Zij 

oordelen dat het detentiehuis makkelijker kan beveiligd worden langs de 

Erpelsteeg dan langs de Baaisteeg omdat er aan de Erpelsteeg een extra 

groenstrook aanwezig is waarrond een afsluiting geplaatst kan worden 

(eventueel door klimplanten begroeid). Stalen platen als uitbreekbevei-

liging aan de zijde van de smalle Baaisteeg is onbegonnen werk in een 

bestaand pand en bovendien bouwfysisch niet verantwoord. Rekening 

houdend met deze opmerkingen bevinden de individuele verblijfsruimtes 

Figuur 2: gevel Erpelsteeg, Elke Deyaert

Figuur 3: Baaisteeg, Elke deyaert

Figuur 4: ursulinenstraat: zicht op binnenkoer, Elke deyaert
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deze tegelijkertijd wie binnenkomt als bezoeker. De unit op de hoek Er-

pelsteeg/Ursulinenstraat krijgt een publieke invulling (bvb. muziekschool, 

vergaderlokalen, volwassenonderwijs, fitness, enz.) en blijft ook op be-

paalde momenten toegankelijk voor de gedetineerden. De garageboxen 

op de binnenkoer kunnen ingericht worden als werkhuizen. De toegang 

voor auto’s krijgt een extra poort, zodat er een noodzakelijke sas ontstaat 

voor het veilig binnenbrengen van zowel gedetineerden als levenswaren. 

Figuur 5: ursulinenstraat: niveau 0, Elke deyaert
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Figuur 6: ursulinenstraat: niveau 1, Elke deyaert

Figuur 7: ursulinenstraat: niveau 2 (met deel  van het plan niveau 0 als onderliggende referentie), Elke deyaert
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MEta-analysE 
Het onderzoek om de verschillende ontworpen detentiehuizen te verge-

lijken omvat twee delen. In een eerste deel worden de op planmateriaal 

meetbare kenmerken van de ontwerpen op basis van tekeningen vergele-

ken. Een tweede deel behandelt de zogenaamde ‘talige’ kenmerken. Mits 

de opdeling blijft de vergelijking niet evident.  De analyse van de ontwer-

pen brengt een aantal moeilijkheden met zich mee. 

MEEtBarE KEnMErKEn

De opgave van de studio legt enkele eisen op aan de ontwerpen van de 

studenten, zoals bvb. houtbouw, het aantal individuele verblijfsruimtes, 

welke functies dienen plaats te kunnen grijpen in het huis en binnen welke 

buurt het kleinschalig detentiehuis dient te worden ontworpen. Specifieke 

oppervlaktes, maten, schakelingen van ruimtes en budgetten werden bij-

gevolg vrijblijvend door de studenten ingevuld. Deze werkwijze resulteert 

in een uitgebreid gamma aan typologieën, sites én groottes die vastgelegd 

werden enerzijds door de context, anderzijds door toeval. Verschillende 

typologieën vergelijken met een bepaalde oppervlakte is bijgevolg niet 

aan de orde, net omdat de gekozen omgeving een grote impact heeft op 

de beschikbare oppervlakte. Nog minder heerst een ‘standaard-ideale-op-

pervlakte’ aangezien er geen referentieproject bestaat. De studie van de in 

grootte variërende detentiehuizen zal duidelijk proberen maken waar het 

overbodig aantal vierkante meters weggelaten kan worden, en waar het 

noodzakelijk te integreren aantal vierkante meters zich situeert. Bestaan 

er naast de locatie ook andere redenen waarom de ontwerpen zo’n uit-

eenlopende perceeloppervlaktes omvatten?

taligE KEnMErKEn

Een ander probleem schuilt in de vergelijking van de ontwerpen volgens 

niet-meetbare kenmerken, m.n. talige kenmerken. In tegenstelling tot 

het bepalen van de grootte van een ontwerp door het meten van een op-

pervlakte, is de beoordeling of een ontwerp de gedetineerde al dan niet 

stigmatiseert veel minder evident. Getallen en maten zijn hier niet aan 

de orde. Een taalbegrip is niet altijd eenduidig. Waarom een bepaald ont-

werp bijvoorbeeld meer stigmatiseert dan een ander ontwerp kan je niet 

meten. Er wordt getracht een methode, een taal, te ontwikkelen om de 

‘talige’ eigenschappen van een detentiehuis te omschrijven. 

Een gelijkaardige problematiek situeert zich binnen de informatica. Opdat 

de werkelijkheid interpreteerbaar is voor de computer, dient binnen een 

bepaald domein alles duidelijk omschreven te worden in modellen. Deze 

modellen bevatten naast gegevens ook relaties tussen deze gegevens. Uit 

deze opstelling van een conceptueel schema, kunnen uiteindelijk nieuwe 

feiten worden afgeleid. Het formuleren van dergelijk conceptueel schema 

benoemt men in de informatica met het begrip ‘ontologie’. Om de talige 

kenmerken van een kleinschalig detentiehuis te omschrijven dient er bij-

gevolg ook een ontologie ontwikkeld te worden. 

De evaluatie van talige kenmerken is gebaseerd op de methode toegepast 

in een onderzoek van de Technische Universiteit in Eindhoven.4 Studen-

ten hadden in hun afstudeeratelier een gelijkaardige doelstelling, namelijk 

het definiëren van de capsulaire kenmerken in architectuur middels een 

onderzoek binnen deze capsulaire typologieën.5 De publicatie ‘Capsulaire 

Architectuur. Architectonische Prototypen #1’ focust binnen de architec-

4  M4 Atelier AUC o.l.v. BOSMAN, J; YEGENOGLU, H, Capsulaire architectuur. Architectonische Pro-
totypen #1, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 2006
5  BOTZ, P; TATTERSALL, D, Regie zonder regime. Analyse Portman’s atria, in: M4 Atelier AUC o.l.v. 
BOSMAN, J; YEGENOGLU, 2006, p. 81-97
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tonische analyse van capsulaire gebouwen meer bepaald op hun vorm, 

techniek, programma en maatschappelijke betekenis. Deze interessante 

typologische studie d.m.v. waardering van kenmerken wordt als vertrek-

punt genomen voor de evaluatie van architecturale kenmerken van de-

tentiehuizen omdat de doelstelling en manier van aanpak van de volle-

dige publicatie eveneens een sterke basis vormt voor de zoektocht naar 

de architecturale typologische kenmerken van kleinschalige detentiehui-

zen. De vergelijking van de verschillende capsulaire typologieën gebeurt 

aan de hand van een matrix waarin de beoordeelde kenmerken onder 

een bepaald aspect, zoals verschijningsvorm, regime en filter worden on-

dergebracht. Het merendeel van deze kenmerken wordt toegepast op de 

kleinschalige detentietypologieën. Bovendien worden de drie aspecten 

(verschijningsvorm, regime en filter) uitgebreid met een vierde aspect: 

perceptie. De waardering van de kenmerken wordt, gebaseerd op het 

onderzoek aan de Technische Universiteit in Eindhoven, opgevat als een 

meter die meer dan de helft opkleurt naarmate de eigenschap die rechts 

van de tegenstelling staat meer aanwezig is. Wanneer de meter voor de 

helft is gekleurd, overheerst noch de ene, noch de andere eigenschap en 

is het kenmerk neutraal aanwezig. Wanneer de meter minder dan de helft 

is ingekleurd, overheerst de eigenschap die aan de linkerkant van de te-

genstelling staat. 

De matrix kan dan wel veel informatie bevatten, maar conclusies trekken 

uit zo’n aanbod gegevens is moeilijk. Vandaar dat de evaluatie van de vier 

criteria grafisch wordt voorgesteld in een radar. Deze radar probeert ex-

treme verschillen maar ook opvallende gelijkenissen duidelijk te maken. 

In tegenstelling tot het voorstellen van cijfermateriaal in een diagram, 

kent de analyse van talige kenmerken een voorstelling in concentrische 

cirkels om de vergelijking tussen de ontwerpen duidelijker te maken. Hoe 

verder het ontwerp zich uit de kleinste cirkel bevindt, hoe specifieker het 

detentiehuis sociaal maatschappelijk werd vormgegeven. Deze  evaluatie-

methode is afgeleid uit het onderzoek naar capsulaire architectuur door 

studenten van de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit in 

Eindhoven onder begeleiding van Hüsnü Yegenoglu & Jos Bosman. 

MEEtBarE KEnMErKEn

wErKwiJzE

De matrix op blz. 120-121 geeft een overzicht van de oppervlaktes van de 

ontworpen detentiehuizen. Het eerste deel bevat de bruto oppervlaktes 

van de verschillende niveaus, het tweede deel geeft de netto oppervlaktes 

weer, opgedeeld volgens de gebruikers van de ruimtes. 

Bruto oppervlakte

Deze oppervlakte is per niveau gemeten, inclusief binnen- en buitenmu-

ren, eventueel verder opgedeeld in de categorieën parking, interieur of 

exterieur.

netto oppervlakte

Deze oppervlakte omvat geen muren, maar enkel de beschikbare gebruiks-

ruimte. De ruimtes worden gedefinieerd naargelang de gebruikers:

Individuele verblijfsruimte: 

Private persoonlijke ruimte van de gedetineerde waar hij of zij zich alleen 

kan terugtrekken.

Personeelsruimte: 

Ruimte die uitsluitend bedoeld is voor personeel.

Gedeelde ruimte: 

Gemeenschappelijke ruimte waar iedere gedetineerde zich kan bevinden. 

Deze ruimte is niet toegankelijk voor buurtbewoners en bezoekers.
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Semipublieke ruimte: 

Ruimte toegankelijk voor personen (verschillend van gedetineerden) on-

der bepaalde voorwaarden. Het gaat hier niet om bezoekersruimte, maar 

bijvoorbeeld over een lokaal dat door buurtverenigingen kan gehuurd 

worden op bepaalde tijdstippen.

Bezoekersruimte: 

Ruimte toegankelijk voor het ontvangen van bezoek voor gedetineerden. 

In sommige ontwerpen kan deze ruimte ook opengesteld worden op 

buurtniveau.

Publieke ruimte: 

Ruimte toegankelijk voor iedere vrije persoon. Er hoeft niet aan bepaalde 

voorwaarden te zijn voldaan. In sommige ontwerpen kan deze ruimte ge-

bruikt worden door gedetineerden.

Ruimtes die lager staan in de opsomming krijgen voorrang bij de benoe-

ming op ruimtes die hoger staan in de opsomming. Een tabel geeft de 

opdeling schematisch weer:



120

MATRIX MEETBARE GEGEVENS

ge
m

id
de

ld
e

aantal gedetineerde bewoners 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
aantal parkeerplaatsen,incl .bevei l igde pp. 11 38 40 13 7 1 50 33 28 20 9 24 1
Oppervlakte bruto (m²)
niveau -1
parking 577,2 1.421,1 1.346,5 543,4 0,0 0,0 1.413,6 1.274,8 0,0 1.002,8 0,0 757,9 0,0
interieur 139,0 391,1 377,8 86,9 0,0 0,0 67,7 213,9 0,0 176,1 278,0 145,2 0,0
exterieur 98,9 0,0 659,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,9 0,0
totaal 815,1 1.812,2 2.384,2 630,3 0,0 0,0 1.481,2 1.488,7 0,0 1.178,8 278,0 979,0 0,0
niveau 0
interieur 673,0 1.119,6 614,3 815,5 605,0 2.118,5 680,9 672,3 1.200,0 876,3 217,8 937,6 690,5
interieur_beveiligde parkeerplaats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,5 0,0 0,0
parkinginrit 52,6 99,9 310,3 71,4 0,0 0,0 86,8 61,0 0,0 140,3 0,0 82,2 0,0
exterieur_binnengebied 563,4 403,9 708,5 170,3 425,2 438,9 407,0 723,9 0,0 240,7 0,0 408,2 301,5
exterieur_straatkant 0,0 204,6 0,0 282,7 22,7 3.993,0 502,9 0,0 6.600,0 104,4 145,0 1.171,0 25,9
exterieur_sportveld 0,0 0,0 545,8 0,0 0,0 516,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,2 0,0
exterieur_parking 0,0 0,0 0,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 130,2 98,5 66,6
totaal 1.289,0 1.827,9 2.178,8 1.339,9 1.237,8 7.067,1 1.677,5 1.457,3 8.600,0 1.361,7 578,4 2.803,7 1.084,5
niveau 1
interieur 679,3 281,2 326,8 673,5 628,9 1.813,1 610,9 664,0 1.200,0 625,4 560,5 0,0 581,9
interieur_beveiligde parkeerplaats 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
exterieur 71,8 14,5 251,0 159,9 59,9 581,3 564,2 101,9 0,0 18,3 18,0 0,0 34,2
totaal 751,1 295,7 577,7 833,3 688,7 2.437,2 1.175,1 765,9 1.200,0 643,7 578,4 0,0 616,0
niveau 2
interieur 135,2 244,8 0,0 443,6 433,1 0,0 426,2 528,9 0,0 421,6 524,6 0,0 135,5
exterieur 77,4 50,8 0,0 132,9 30,5 0,0 129,9 175,5 0,0 26,0 53,8 0,0 13,6
totaal 212,6 295,6 0,0 576,5 463,6 0,0 556,1 704,4 0,0 447,6 578,4 0,0 149,1
niveau 3
interieur 0,0 0,0 0,0 231,1 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 317,0 412,6 0,0 0,0
exterieur 0,0 0,0 0,0 129,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,6 165,8 0,0 0,0
totaal 0,0 0,0 0,0 360,7 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 447,6 578,4 0,0 0,0

Matrix
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analysE 

Aan de hand van grafieken en diagrammen wordt de matrix met meet-

bare gegevens bestudeerd. In tegenstelling tot de linkse strafuitboetings-

huizen bovenaan de kolommen is het uiterst rechtse blauwe ontwerp een 

arresthuis. Omdat een arresthuis compacter gedimensioneerd kan wor-

den, werden deze gegevens niet in rekening gebracht voor de bepaling 

van de gemiddelden in onderstaande grafieken. Het grijze ontwerp is het 

bestaande pand in de Ursulinenstraat dat mogelijks als proefproject voor 

een kleinschalige gedifferentieerde strafuitvoering zal bestemd worden. 

De analyse van dit detentiehuis wordt in een aparte paragraaf besproken. 

Vides worden in deze berekeningsmethode meegerekend als oppervlakte, 

aangezien de ruimte deel uitmaakt van de beleving, maar ook omdat de 

rand van een vide extra constructiekosten met zich meebrengt. 

perceel

De grafiek ‘perceel’ stelt zowel de bebouwde bodemoppervlakte (incl. 

parkinginrit), de oppervlakte van de buitenruimte als de totale perceelop-

pervlakte voor per ontwerp. 

Op de figuur schieten twee ontwerpen met een veel hogere perceelopper-

vlakte uit boven de andere ontwerpen. Deze uitschieters worden veroor-

zaakt door een zeer grote buitenoppervlakte, aangezien de bodemopper-

vlakte gelijkaardig blijft aan de andere ontwerpen. De bodemoppervlakte 

varieert tussen de 600m² en 2200m² voor de strafuitboetingshuizen. Het 

arresthuis heeft de laagste bodemoppervlakte, met slechts 300m². De vrij-

staande strafuitboetingshuizen hebben de grootste perceeloppervlaktes.

totale bodem

In onderstaande grafiek wordt de totale interieuroppervlakte van de ver-
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schillende detentiehuizen vergeleken. Een aparte onderverdeling wordt 

toegekend aan de oppervlakte van de ondergrondse parking.  Uit de gra-

fiek volgt dat het arresthuis niet de kleinste bodemoppervlakte (exclusief 

ondergrondse parking) heeft. Drie strafuitboetingshuizen hebben een 

kleinere interieuroppervlakte. Het ontwerp in het binnengebied heeft de 

opvallend kleinste bodemoppervlakte. Het detentiehuis in de fabriek ver-

toont een opvallend grote oppervlakte. De meerderheid van de ontwer-

pen heeft een totale bodemoppervlakte van ongeveer 1800m².

niveauverdel ing

Om verdere verbanden af te leiden dient het aantal niveaus in rekening 

te worden gebracht. De grafiek ‘niveauverdeling’ toont wat de bodemin-

name is van het interieur van ieder niveau relatief ten opzichte van de 

totale interieur-bodemoppervlakte, weergegeven per detentiehuis. 

Uit de niveauverdeling valt af te leiden dat de twee ontwerpen die een ex-

treem hoge perceeloppervlakte hebben, ook de enige ontwerpen zijn met 

slechts twee niveaus; een gelijkvloers niveau met een verdieping. Deze 

detentiehuizen spreiden hun veld bijgevolg uit in de breedte in plaats van 

in de hoogte. Uit de niveauverdeling blijkt dat de beide niveaus ongeveer 

dezelfde grootte hebben. (Vides worden meegerekend als bodem).

Eén ontwerp heeft drie niveaus. Er valt op te merken dat dit ontwerp meer 

dan de helft van de bodemoppervlakte van het interieur onderbrengt op 

niveau -1. Dat dit ontwerp het op één na grootste aantal parkeerplaatsen 

herbergt én de op één na grootste interieuroppervlakte verschillend van 

parking heeft op het ondergrondse niveau, verklaart veel.

Het merendeel van de detentiehuizen heeft vier niveaus. Op uitzondering 

van één ontwerp hebben ze allen een ondergronds niveau. Drie ontwer-

pen van strafuitboetingshuizen hebben vijf niveaus. 

Niveau nul neemt in alle strafuitboetingshuizen de (eventueel gedeelde) 

grootste bodemoppervlakte in van de niveaus boven de grond en vari-

eert met een inname van 20% tot 50% van de totale bodemoppervlakte. 

Het gemiddelde van de strafuitboetingshuizen geeft een overzichtsbeeld. 

Naarmate het niveau van de bodem stijgt, neemt hij minder oppervlakte 

in. 

Twee ontwerpen met vier niveaus geven een bijna identieke niveauverde-

ling weer. Nochtans weerspiegelen hun typologieën grote verschillen. Hun 
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ondergronds niveau neemt ongeveer 45% in, de andere niveaus verdelen 

de overige bodemoppervlakte gelijkaardig. 

Wanneer de grafieken ‘totale bodem’ en ‘niveauverdeling’ met elkaar 

worden vergeleken, blijkt dat er geen verband bestaat tussen de bode-

moppervlakte en het aantal niveaus. De vier ontwerpen met de laagste 

totale bodem (excl. ondergrondse parking) variëren van 2 tot 4 boven-

grondse niveaus. 

ruimtegebruik  (absoluut)

De gemiddelde oppervlakte van het interieur van de individuele verblijfs-

ruimte in een strafuitboetingshuis is 34m², het exterieur bedraagt 9m². In 

het arresthuis heeft de gedetineerde de kleinste private oppervlakte ter 

beschikking, wat afgaande op de kortste verblijfsduur begrijpelijk is.

De ontwerpen met kleinste interieuroppervlakte hebben slechts één ni-

veau ter beschikking. Wanneer de interieuroppervlakte van de individuele 

verblijfsruimte groter is, heeft de gedetineerde een duplex ter beschik-

king. De private kamers van het generische ontwerp en het ontwerp aan 

het buurtplein hebben een opmerkelijk grotere binnenoppervlakte, wat te 

wijten is aan het gebruik van vides. 

Het ontwerp in de fabriek heeft als enige strafuitboetingshuis geen private 

buitenruimte en heeft ook de kleinste totale oppervlakte. Nochtans heeft 

dit complex de grootste totale bodemoppervlakte. De grootste private 

buitenruimte omvat een groendak dat toegankelijk is voor de gedetineer-

den vanuit hun eigen verblijfsruimte. 

De private ruimtes variëren van 27m² tot 69m². Ieder detentiehuis heeft 

10 individuele verblijfsruimtes zodat een grote variatie ontstaat in opper-

vlakte voorzien voor de individuele verblijfsruimtes. Meest kwaliteitsvol 

en compact wonen betekent een individuele verblijfsruimte op één ni-

veau, voorzien van een privaat terras. 

Zowel de kleedruimte, de eetruimte en administratieve voorzieningen 

worden gerekend onder de noemer ‘personeelsruimte’. De totale interi-

europpervlakte aan personeelsruimte verschilt nauwelijks tussen de de-

tentiehuizen. Slechts twee detentiehuizen springen erboven uit. De bui-

tenruimte voorzien voor personeel blijkt grotere variaties te vertonen. In 

bepaalde ontwerpen is het voor personeelsleden onmogelijk om zich in 
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afgescheiden ruimtes buiten te begeven. 

De vergelijking tussen de oppervlakte van de individuele verblijfsruimte 

en de oppervlakte voorzien voor personeel, levert een interessant gege-

ven op. De individuele verblijfsruimte in het ontwerp in de fabriek behoort 

bij de minima, terwijl de ruimte voorzien voor personeel eerder bij de 

maxima behoort. Hetzelfde geldt voor het ontwerp tussen de twee water-

lopen. Het tegenovergestelde doet zich voor in het ‘generische’ ontwerp. 

De gedeelde ruimtes (oa. zitruimte, eetruimte, keuken, computerlokaal, bi-

bilotheek, enz.) variëren in totale oppervlakte van 53m² tot 87m² en in het 

meest extreme geval 658m² per gedetineerde. Een grotere variatie doet 

zich voor in de onderlinge verdeling tussen interieur en exterieur. Twee 

ontwerpen met een gelijkaardige totale oppervlakte, geven soms een te-

gengestelde verdeling tussen binnen- en buitenruimte. Deze bestemming 

van ‘gedeelde ruimte’ laat een zeer grote keuze-invulling mogelijk door de 

ontwerper. Dient de gedetineerde eerder over binnen- of buitenruimte te 

beschikken. En bovendien stelt zich de vraag wat de invulling inhoudt van 

deze ruimtes? Een intellectuele, sportieve, ontspannende, stille, actieve 

of passieve ruimte? 

Het ontwerp in het bos springt in de grafiek extreem boven de andere ont-

werpen uit. De reden hiervoor is niet de oppervlakte aan binnenruimte, 

maar wel de uitgestrekte buitenoppervlakte. Gedetineerden hebben de 

mogelijkheid groenten te kweken en bijgevolg zelfvoorzienend te zijn. Dit 

is een opvatting van de ontwerper, maar geen vereiste voor een detentie-

huis.

De ruimte die onder bepaalde voorwaarden open kan worden gesteld op 

buurtniveau (bvb. atelier, vergaderlokaal, enz.) kent niet in alle ontwerpen 

een eigen afgebakende definitie. De nullen in de grafiek betekenen niet dat 

er geen voorzieningen opgenomen zijn voor de buurt. Wel betekenen de 

nullen dat ze een ruimer publiek toelaten dan enkel en alleen buurtbewo-

ners. Sommige ruimtes zijn tegelijk de bezoekersruimtes, of toegankelijk 

voor iedere  vrije persoon. Bijgevolg worden deze ruimtes ondergebracht 

in de grafieken ‘bezoekersruimte’ of ‘publieke ruimte’.  

Voor de gedetineerden is het interessanter om meer semipublieke in 

plaats van publieke ruimte te voorzien omdat de publieke ruimte slechts 

in beperkte mate toegankelijk is voor de gedetineerden. Bovendien zijn 

deze functies ook vaak heel zichtbaar ingeplant zodat het moeilijk is voor 

gedetineerden om voldoende privacy te behouden tijdens het gebruik van 

deze ruimtes.
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De ontwerpers hebben niet dezelfde aandacht geschonken aan de grootte 

van de bezoekersruimte. Het ene ontwerp voorziet veel meer oppervlakte 

bestemd voor bezoekers dan een ander ontwerp. Het valt op dat enkele 

ontwerpen een ruime buitenruimte hebben voorzien toegankelijk voor 

het ontvangen van bezoek, terwijl andere ontwerpen niet eens over een 

buitenruimte beschikken die bezoek toelaat.

De publieke ruimte is heel verschillend in de ontwerpen geïntegreerd. 

Het ontwerp in het park heeft amper publieke ruimte. Het ontwerp in de 

fabriek daarentegen heeft veel publieke ruimte binnen en extreem veel 

buitenruimte voorzien voor het brede publiek. Nochtans hebben beide 

ontwerpen een vergelijkbare perceeloppervlakte. Een groot perceel bete-

kent bijgevolg niet noodzakelijk veel publieke voorzieningen. Het ontwerp 

in het park heeft zeer veel gedeelde ruimte. Een goede afweging van de 

gebruikers van de site kan een ontwerp makkelijk of moeilijk laten integre-

ren. Wanneer meer publieke voorzieningen bij het detentiehuis worden 

ontworpen, biedt dit een grotere meerwaarde voor de buurt.

De tabel op de volgende bladzijde verduidelijkt welke functies onder de 

noemer semipublieke / bezoekers- / publieke ruimte vallen. 

Een andere interessante vergelijking heeft betrekking op de inname van 

circulatie in het detentiehuis. De circulatie die werd opgemeten in de ver-

schillende ontwerpen bevat geen extra functies. Het deel waar de gang 

bvb. over enkele meters verbreedt tot een zitruimte wordt niet gerekend 

als circulatieruimte, ondanks de passage die er plaatsvindt. De circulatie 

in deze grafiek begrepen, heeft geen enkel ander nut dan toegang geven 

tot ruimtes en is bijgevolg best zo klein mogelijk om oppervlakte en dus 

kosten te besparen.

Het ontwerp doorheen een binnengebied en het ontwerp aan de kerk 

hebben, afgeleid uit de grafiek ‘perceel’, een gelijkaardige oppervlakte 
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OPMERKING BIJ TABEL: Sanitaire cellen 

en vides werden niet opgenomen in de 

tabel.
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aan bodem en exterieur. Uit bovenstaande grafiek volgt dat er tussen 

deze twee ontwerpen een groot verschil heerst aan circulatieoppervlakte. 

De volumes in het ontwerp dat het binnengebied doorsnijdt liggen veel 

verder uit elkaar wat veel meer circulatieoppervlakte nodig heeft om alle 

ruimtes te bereiken. Het ontwerp aan de kerk omvat slechts één volume 

en laat de gang samenvallen met de gedeelde ruimte, wat een dubbele 

oppervlaktewinst inhoudt. 

De grafiek ‘vergelijking ruimtegebruik’ geeft enerzijds weer aan welke 

ruimtes de meeste oppervlakte wordt geschonken en duidt anderzijds 

aan in hoeverre de oppervlaktebesteding van de ontwerpen varieert. De 

gedeelde ruimte en publieke ruimte nemen gemiddeld de meeste opper-

vlakte in. De personeelsruimte en de semipublieke ruimte hebben het 

kleinste aandeel in de oppervlakteverdeling. 

De personeelsruimte kent in vergelijking met de andere ruimtes een ge-

lijkaardige oppervlakte in alle ontwerpen. Daarentegen variëren de op-

pervlaktes voor de gedeelde en publieke ruimte sterk over de verschil-

lende ontwerpen. Ook de semipublieke ruimte kent voor haar beperkte 

oppervlakte-inname een vrij grote variatie. 

Concluderend kan gesteld worden dat de circulatieruimte best zo klein mo-

gelijk is. De personeelsruimte ligt vrijwel in ieder ontwerp rond de 13m² 

per gedetineerde. De inname van de individuele verblijfsruimte, de semi-

publieke ruimte en de bezoekersruimte kan je als ontwerper in beperkte 

mate al dan niet kleiner maken. Waar je de meeste oppervlaktewinst kan 

boeken, is bij de publieke en gedeelde ruimte. De oppervlakte die wordt 

toegekend aan deze ruimte bepaalt in grote mate de totale grootte van de 

nodige oppervlakte voor het detentiehuis én laat de ontwerper bovendien 

vrij of hij meer of minder aandacht schenkt aan de voorzieningen voor de 

bewoners of het brede publiek. 

ruimtegebruik  (relat ief)

De voorgaande grafieken hielden geen rekening met de grootte van het 

ontwerp. Vandaar dat de grafiek ‘relatief ruimtegebruik’ vergelijkt of de 

voorzieningen voor een bepaalde gebruiker een zelfde percentage inne-

men van de totale oppervlakte. 

In ieder ontwerp neemt de gedeelde en/of de publieke ruimte de mees-

te oppervlakte in beslag. Toch is de variatie binnen het aandeel publieke 

zone groter dan binnen het aandeel gedeelde ruimte. De publieke ruimte 

heeft in het detentiehuis in de fabriek een extreem groot aandeel. Dit de-

tentiehuis besteedt de extra oppervlakte bijgevolg uit aan publieke voor-

zieningen. Het detentiehuis in het park daarentegen besteedt de extra 

oppervlakte aan gedeelde ruimte. Opnieuw bevestigt de grafiek dat de 

aandacht die door de ontwerpers aan deze ruimtes geschonken wordt vrij 

te bepalen is. 
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In het arresthuis, het ontwerp met rondgang en het ontwerp dat een bin-

nengebied doorsnijdt neemt de circulatie een groot percentage in van de 

totale oppervlakte. In het arresthuis komt dit door het lange smalle en 

hoge volume dat zowel veel verticale circulatie nodig heeft, maar boven-

dien maakt dit ontwerp ook danig gebruik van gangen. Een circulatiepad 

aan de buitenzijde van de verblijfsruimtes neemt uiteraard ook zeer veel 

oppervlakte in beslag. Ook gangen die verspreide volumes met elkaar ver-

binden, hebben nood aan een groot aantal vierkante meters. De typologie 

van het detentiehuis heeft bijgevolg een grote invloed op de inname van 

circulatie.

Kengetal len

Tot slot worden bepaalde gegevens uit de matrix ‘meetbare kenmerken’ 

in verhouding tot elkaar gezet om opmerkelijke verschillen tussen de ont-

werpen te ontdekken. Deze verhoudingen worden kengetallen genoemd. 

Verblijfsruimte / Circulatiea. 

De som van de individuele verblijfsruimte, de personeels-

ruimte, de gedeelde ruimte, de semipublieke ruimte, de be-

zoekersruimte en de publieke ruimte wordt gedeeld door de 

circulatieruimte (excl. parkinginrit en autoroute)

Gedeelde ruimte / Individuele verblijfsruimte b. 

De verhouding van de gedeelde, semipublieke en bezoekers-

ruimte t.o.v. de individuele verblijfsruimte.

Interieur / Exterieurc. 

De verhouding tussen het interieur en exterieur van de indivi-

duele verblijfs-, personeels-, gedeelde, semipublieke, bezoe-

kers- en publieke ruimte.

Privaat / Buurtd. 

De verhouding van de individuele ruimte en gedeelde ruimte 

t.o.v. de semipublieke, publieke en bezoekersruimte.

Gedetineerde / Personeele. 

De verhouding van de individuele verblijfsruimte t.o.v. de per-

soneelsruimte

De verhouding ‘verblijfsruimte/circulatie’ kent de grootste variaties. Hoe 

groter deze verhouding, hoe nuttiger de oppervlakte wordt ingevuld aan-

gezien er in vergelijking met de verblijfsruimte niet veel ruimte verloren 

gaat aan circulatieruimte. Het ontwerp in de fabriek en het ontwerp in 

het park scoren hier zeer goed. Beide ontwerpen halen zo’n goede score 
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door de grote buitenoppervlakte die niet als circulatie wordt gerekend. 

Het ontwerp naast de kerk scoort ook bijzonder goed omdat de individu-

ele verblijfsruimtes grenzen aan een gedeelde ruimte en er bijgevolg geen 

extra gang nodig is.

Het ontwerp in het park kent ook een uitschieter in de verhouding  ‘ge-

deelde ruimte / individuele verblijfsruimte’. In tegenstelling tot de andere 

ontwerpen wordt hier veel meer oppervlakte toegewezen aan de ge-

deelde ruimte dan aan de individuele ruimte. Het ontwerp aan de kerk 

daarentegen schenkt bijna evenveel aandacht aan de individuele ruimtes 

en aan de gedeelde ruimtes. In alle ontwerpen is de oppervlakte voor de 

gedeelde ruimte groter dan de oppervlakte voor de eigen privacy van de 

gedetineerde. 

Bij de meerderheid van de ontwerpen is de interieuroppervlakte groter 

dan de exterieuroppervlakte. Enkel de vrijstaande gebouwen met grote 

tuin hebben een inverse verhouding. 

Met uitzondering van twee ontwerpen nemen de voorzieningen exclusief 

voor gedetineerden meer oppervlakte in beslag dan de voorzieningen op 

buurtniveau. Een extreem voorbeeld hiervan is het ontwerp in het park. 

Dit ontwerp voorzien amper voorzieningen op buurtniveau en heeft daar-

entegen zeer veel oppervlakte voorzien voor de gedetineerden. Het de-

tentiehuis in de fabriek heeft zeer veel voorzieningen op buurtniveau in 

verhouding tot de oppervlakte voorzien voor uitsluitend gedetineerden. 

Ook het ontwerp dat toegang biedt tot het rommelwaterpark heeft met 

de fietsenwinkel en bibliotheek en ateliers in vergelijking met de ruimte 

voorzien voor de bewoners veel buurtvoorzieningen. 

De verhouding ‘gedetineerde/personeel’ kent voor de beperkte opper-

vlakte die ze inneemt een sterke variatie. Het detentiehuis met dierenasiel 

en het detentiehuis in de fabriek voorzien bijna evenveel oppervlakte voor 

de individuele verblijfsruimtes als voor de personeelsleden. Toch zullen er 

meer gedetineerden aanwezig zijn dan personeelsleden, zodat de ruimte 

voor het personeel in vergelijking groter is, maar weliswaar minder pri-

vaat. Een bewoner dient daarentegen wel langer zonder onderbreking te 

verblijven in het detentiehuis dan een personeelslid, zodat deze verhou-

ding eerder groot mag zijn in het voordeel van de bewoners, wat het geval 

is in het detentehuis met generische doelstelling, in het detentiehuis naast 

de kerk en in het detentiehuis in het park.

taligE KEnMErKEn

wErKwiJzE

De beoordeling naar talige kenmerken van de verschillende detentiehui-

zen wordt opgedeeld in vier grote noemers, nl. verschijningsvorm, regime, 

filter en perceptie. Binnen deze aspecten worden vier of vijf subcatego-

rieën onderscheiden die ieder een architecturaal kenmerk trachten te om-

schrijven door middel van een meter die meer of minder opkleurt naar-

mate dit kenmerk al dan niet extreem werd vormgegeven in het ontwerp. 

Het gemiddelde van de ingekleurde meters bepaalt uiteindelijk hoe de as-

pecten verschijningsvorm, regime, filter en perceptie in het ontwerp naar 

voor komen.  Vooraleer de gegevens in de matrix ‘talige kenmerken’ ver-

schijnen, worden de uitersten van iedere subcategorie a.d.h.v. een plan, 

gevel of snede, en een woordenwolk verklaard. Laat het duidelijk zijn dat 

deze informerende figuren en woordenwolken geen perfecte weergaven 

zijn van uiterste kenmerken, maar slechts een indicatie vormen van hoe 

verschillend het kenmerk in het ontwerp aanwezig kan zijn. Vervolgens 

worden de meters per ontwerp ingekleurd door vergelijking van de ont-

werpen onderling, gebaseerd op de principes die uitgelegd zijn bij iedere 

subcategorie.
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vErschiJningsvorM
vErschiJningsvorM
de vorm waarin een verschijnsel zich aan ons voordoet6 
log >< licht

tektoniek

zwaar >< l icht

Tektoniek verwijst naar de manier van bouwen, naar de wijze waarop men 

architectuur kan maken. Bijgevolg doet het criterium uitspraak over de 

constructiemethode en de wijze waarop deze te ervaren is in het eindpro-

duct. Dit criterium oordeelt over de lichtheid van de schil van het eindpro-

duct. De gebouwschil kan licht of zwaar aanvoelen bij het aanschouwen 

6  Definitie overgenomen uit: M4 Atelier AUC o.l.v. BOSMAN, J; YEGENOGLU, H, 2006, p. 150

van het gebouw. De vorm van het volume en de gebruikte materialen heb-

ben een grote invloed op de tektoniek. Zo zal de tektoniek van een groot, 

gesloten volume met grote grof afgewerkte bouwstenen als zwaar wor-

den beoordeeld, terwijl de tektoniek van een klein, transparant volume op 

weinig steunpunten eerder licht is.

Een detentiehuis kan moeilijk transparanter overkomen dan een serre. In 

dit detentiehuis wordt amper massa waargenomen. Daarentegen lijken de 

gesloten, donkere volumes die breder worden met toenemende hoogte 

van het detentiehuis met een zware tektoniek je als passant te onderdruk-

ken. 

Figuur 8: tektoniek: zwaar Figuur 9: tektoniek: licht
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M f lex ib i l i te i t

star >< f lex ibel

Flexibiliteit is de mate waarin de gebruiker het gebouw kan aanpassen vol-

gens zijn eigen wensen. In een starre architectuur misloopt de gebruiker 

de kans om de ruimte verschillend toe te eigenen. Deze architectuur is niet 

democratisch. Daarentegen maakt een flexibele architectuur het mogelijk 

dat de gebruiker het gebouw kan aanpassen aan de grilligheid van zijn 

behoeften, maar beperkt een flexibele architectuur de betrokkenheid van 

de gebruiker met het gebouw. Het criterium flexibiliteit beoordeelt daar-

enboven in hoeverre het gebouw in de toekomst een gebruik verschillend 

van een detentiehuis toelaat. 

Zoals op de plannen te zien is, beperkt een gang het gebruik van de ruim-

tes. Een smalle lange ruimte die toegang biedt aan andere ruimtes krijgt 

moeilijk een andere bestemming omdat de verscheidene afzonderlijke 

ruimtes niet makkelijk te koppelen zijn. Bovendien heeft dit voorbeeld van 

starre architectuur slechts één toegang met de buitenwereld en worden 

veel in- en uitsprongen in de muren voorzien. Het voorbeeld van flexibele 

architectuur legt daarentegen amper definitieve begrenzingen van ruimtes 

op. Binnen het raster van kolommen kan men de individuele verblijfsruim-

tes ‘als dozen’ verschuiven om bvb. een grotere open ruimte te verkrijgen. 

Ook de aanwezigheid van verschillende ingangen vanuit de omgeving be-

vordert de opdeelbaarheid van de ruimte tot een andere bestemming in 

de toekomst. Deze flexibiliteit impliceert wel een bepaalde onverschillig-

heid in de architectuur.

Figuur 10: flexibiliteit: star Figuur 11: flexibiliteit: flexibel
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vErschiJningsvorM
waarneembaarheid

opval lend >< gecamouf leerd

De mate waarin een gebouw al dan niet gecamoufleerd wordt in de om-

geving, wordt beoordeeld in het begrip ‘waarneembaarheid’. Het gebouw 

kan dezelfde eigenschappen bezitten als de gebouwde omgeving, of het 

gebouw kan onmiddellijk in het oog springen. Voornamelijk het volume 

geeft een eerste indicatie naar de al dan niet gecamoufleerde waarneming 

van het gebouw. Wanneer de volumes een gelijkaardige vorm hebben als 

de omgeven gebouwen, kan ook de raamverdeling en materialisatie van 

het gebouw een belangrijke rol spelen. 

Het detentiehuis in het binnengebied van gesloten bebouwing verschilt op 

het gebied van vormgeving volledig van de omgeving. Het binnengebied 

wordt bovendien ingericht als openbaar park zodat het detentiehuis langs 

alle zijden publiek waarneembaar is. Het gebouw trekt aandacht. Daarte-

genover verstopt het detentiehuis in het fabriekgebouw zich voor de om-

geving. Dit gebouw beëindigt een industriezone aan de ene zijde en vloeit 

over in een groenzone aan de andere zijde. De vorm past in de industriële 

omgeving die bovendien aan een spoorlijn grenst. Het gebruik van een 

dubbele schil camoufleert het detentiehuis nog meer. De fabrieksgevel 

rondom het eigenlijke detentiegedeelte maakt het huis onherkenbaar in 

de omgeving, ondanks de opname ervan in de buurt.

Figuur 12: waarneembaarheid: opvallend Figuur 13: waarneembaarheid: gecamoufleerd
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schaal

groot >< k le in

In het begrip schaal wordt de verhouding van de grootte van het gebouw 

zelf tot de grootte van de gebouwen in de bebouwde omgeving aangege-

ven. Het gebouw kan op een gelijkaardige schaal als de gebouwen in de 

omgeving ontworpen zijn, of het gebouw kan er door zijn verschillende 

grootte uitspringen. De schaalbeoordeling gebeurt a.d.h.v. de vergelijking 

van de volumes van de gebouwen enerzijds en de grootte van de footprint 

anderzijds t.o.v. de gebouwen in de buurt.

De ontworpen detentiehuizen verschijnen eerder groot in de directe om-

geving. Vaak is de hoogte gelijkaardig aan de hoogte van de gebouwen in 

de omgeving, maar verschilt de breedte en de beschikbare oppervlakte. 

Om het criterium ‘schaal’ duidelijk te maken werd hetzelfde detentiehuis 

schematisch ingeplant in een verschillende omgeving.  

Figuur 14: schaal: groot Figuur 15: schaal: klein
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vErschiJningsvorM
un ic i te i t

seriematig >< uniek

Uniciteit geeft aan in welke mate het object generisch is. Is het detentie-

huis ontworpen voor deze specifieke locatie zodat het moeilijk kan ‘geko-

pieerd’ worden. Of kan het detentiehuis zonder al te veel wijzigingen op 

een veel voorkomende gelijkaardige site gebouwd worden? Een alleen-

staand gebouw heeft veel minder randvoorwaarden dan een ingesloten 

gebouw, zodat het makkelijk op een andere site kan worden ingeplant. 

Toch zal zo’n locatie in het centrum van de stad niet makkelijk te vinden 

zijn aangezien in de stad eerder gesloten bebouwing terug te vinden is. 

Bijgevolg kan een detentiehuis met typische afmetingen van een perceel 

in de gesloten bebouwing toch nog vrij makkelijke dupliceerbaar zijn. Ar-

chitectuur die zich nestelt tussen bestaande gebouwen op een atypisch 

perceel heeft een unieke maar moeilijk te regenereren architectuur. Om-

dat deze architectuur zich beter aanpast aan de bestaande bebouwing, 

verschijnt ze eerder licht. 

Het voorbeeld van een ‘seriematig’ detentiehuis vormt een bouwblok op 

zich en kan dus makkelijk ergens anders ingeplant worden. Het detentie-

huis dat een bouwblok doorsnijdt sluit aan op de bestaande bebouwing. 

Er ontstaat een eigenaardige, unieke typologie die specifiek binnen deze 

context is ontworpen.

Figuur 16: uniciteit: seriematig Figuur 17: uniciteit: uniek



138

rE
gi

M
E rEgiME

het leiden en regelen van zaken en personen krachtens formele bevoegdheid7 
BEpErKt >< vriJ

interne controle

sterk gecontroleerd >< ongecontroleerd

Interne controle is de mate waarin het interieur van het gebouw sociaal 

wordt gehandhaafd. In hoeverre wordt het binnenklimaat door de archi-

tectuur onderworpen aan een zekere mate van bewind. Wanneer een 

gebouw zeer transparant en open wordt ontworpen, ontstaan er meer 

relaties tussen de verschillende ruimtes, en is controle onrechtstreeks 

makkelijker uit te voeren. Daarentegen houdt het personeel moeilijker 

7  Definitie overgenomen uit: M4 Atelier AUC o.l.v. BOSMAN, J; YEGENOGLU, H, 2006, p. 151

overzicht in een gebouw met veel bouwlagen en wijd verspreide ruimtes 

voorzien van inhammen. Ook de ligging van de personeelsruimte mag niet 

onderschat worden. Wanneer deze ruimte centraal ingeplant is, kan ze 

overzicht houden over wie arriveert en wat er plaatsgrijpt in de tuin en in 

de gemeenschappelijke ruimtes.

Op het ene plan houdt het personeel vanuit de administratieruimte over-

zicht over wie arriveert, over de cafetaria en over de straatzijde. Het ande-

re plan houdt naast het meer publieke atelier en de ingang ook overzicht 

over de binnentuin en wie welke therapieruimtes bezoekt. Hieruit blijkt 

dat de organisatie van de verschillende ruimtes onrechtstreeks kan bijdra-

gen aan de controle binnen het detentiehuis.

Figuur 18: regime: sterk gecontroleerd Figuur 19: regime: ongecontroleerd
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rEgiM
E
gemeenschap 

col lect ief  >< indiv idueel

Hoe de relatie tussen de bewoners onderling binnen de gedeelde ruimtes 

van het gebouw is, wordt beoordeeld binnen de categorie ‘gemeenschap’. 

Is er sprake van een sterk contact tussen de gemeenschappelijke ruimtes 

onderling of zijn de personen in het gebouw door versnippering van de 

gedeelde ruimtes eerder aangewezen op zichzelf? Het collectieve karakter 

van het detentiehuis vergroot wanneer de gedeelde ruimtes toegang bie-

den tot de individuele verblijfsruimtes en wanneer de gedeelde ruimtes 

gekoppeld zijn tot één grote ruimte, aangezien bewoners elkaar volgens 

zo’n schakeling vaker ‘ontmoeten’.

Op het ene plan liggen de gedeelde ruimtes verspreid tussen de individu-

ele verblijfsruimtes. Contact tussen bewoners kan vermeden worden als 

bewoners zich ieder in een aparte gedeelde ruimte bevinden. De gedeel-

de ruimtes communiceren niet. Het andere plan koppelt de verschillende 

gedeelde functies tot één grote ruimte die tegelijk toegang biedt aan de 

individuele verblijfsruimtes. Hier is het bijna onmogelijk om als bewoner 

een andere bewoner te ‘ontwijken’ zodat het collectief karakter in dit plan 

meer tot uiting komt.

Figuur 20: gemeenschap: collectief Figuur 21: gemeenschap: individueel
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moei l i jk  >< makkel i jk

De mate waarin de bewoner zich ongehinderd alleen kan terugtrekken 

in de individuele verblijfsruimte wordt beoordeeld in de categorie pri-

vacy. De materialisatie van de schil, grootte en ligging van de individuele 

verblijfsruimte bepalen het private gehalte. Een naar het interieur toe 

transparante schil belemmert het gevoel van privacy. Een individuele ver-

blijfsruimte georiënteerd naar de straatzijde met eigen terras biedt meer 

privacy dan wanneer zo’n ruimte uitgeeft op een private binnentuin. Bin-

nen het detentiehuis willen gedetineerden zich kunnen afzonderen van 

andere bewoners en dit is makkelijker aan de straatzijde. Een overgang 

tussen de gedeelde en individuele ruimte bevordert de privacy omdat ge-

luidsoverlast van andere bewoners hierdoor wordt verminderd. Tenslotte 

is ook de ligging van de eigen kamer tot de andere ruimtes in het deten-

tiehuis belangrijk. Een individuele ruimte volledig omgeven door een ge-

deelde ruimte is minder privaat dan wanneer deze ruimte omgeven wordt 

door andere private ruimtes. 

Zoals op de voorbeeldfiguren te zien is, beschikken gedetineerden in het 

detentiehuis met ‘box-in-box’-principe slechts over een beperkte vorm 

van privacy. De schil is zeer transparant en de individuele ruimte wordt 

daarenboven volledig omgeven door gedeelde ruimte. Over een eigen ex-

terieure ruimte beschikken de bewoners niet. In het detentiehuis dat deel 

uitmaakt van een gesloten stadsblok, beschikken de bewoners over een 

eigen ruimte georiënteerd aan de straatzijde, voorzien van eigen terras en 

ietwat afgezonderd van de gedeelde leefruimte. Bewoners creëren hier 

makkelijker privacy.

Figuur 22: privacy: moeilijk Figuur 23: privacy: makkelijk
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rEgiM
E
i dent i te i t 

geen variat ie  >< veel  variat ie

In hoeverre kan de bewoner zich identificeren binnen het gebouw. Intieme 

hoeken of afwisseling in bvb. vorm en grootte bevorderen de toe-eigening  

en herkenning van een plek. Differentiatie van de individuele verblijfsruim-

tes draagt bij tot de variatie binnen de architectuur. Ook het gebruik van 

verschillende materialen met ieder hun eigen textuur vergroot de identi-

ficatie van de bewoner binnen het gebouw. Evenals de interieurruimtes, 

kunnen exterieurruimtes bijdragen aan het vergroten van de variatie bin-

nen het detentiehuis.

Vergelijking van de vormgeving van de individuele verblijfsruimtes maakt 

duidelijk hoe variatie kan onderscheiden worden in detentiehuizen. Het 

ene plan verdraait, verschuift en vervormt de module van de individuele 

verblijfsruimtes zodat iedere bewoner zijn ‘eigen plek’ herkent. De toe-

gang tot deze ruimtes verschilt per kamer en komt uit nabij een andere ge-

deelde ruimte. Ook de oriëntatie van het terras t.o.v. de tuin verschilt. Het 

andere plan daarentegen leidt iedere bewoner volgens een rechte gang 

tot de eigen verblijfsruimte. Hoewel er drie circulatiearmen waar te ne-

men zijn, verschillen ze niet in vormgeving. Ook de buitenruimte die noch-

tans opgesplitst is in drie delen, wordt in ieder deel hetzelfde ervaren. 

Figuur 24: identiteit: geen variatie Figuur 25: identiteit: veel variatie
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Er filtEr
een poreus voorwerp dat bepaalde zaken doorlaat en tegelijk zuivert 
gEslotEn >< opEn

toegankel i jkheid

hoge drempel  >< lage drempel

In hoeverre is de toegankelijkheid vrij van enige machtsuitoefening door 

het gebouw. De nadruk wordt gelegd op de mate waarin de architectuur 

als fysieke drempel aanwezig is op de grens van buiten naar binnen. Een 

monumentale trap of verscholen toegang creëert een zwaardere drem-

pel dan een uitnodigende insprong in de gevel. Een publieke functie met 

transparante gevel verlaagt de te betreden drempel om het detentiehuis 

binnen te komen.

Het verschil in drempel is waarneembaar in de twee plannen. De toegang 

tot het detentiehuis en tot de cafetaria in het ene plan is niet te onder-

scheiden. De transparante gevel verbergt niet, maar nodigt uit vanaf het 

kerkplein. Op het andere plan daarentegen is de ingang van het gebouw 

niet onmiddellijk zichtbaar. Deze ingang in de semipublieke zijgevel is pas 

te bereiken na het oversteken van de parking, het openen van het hek en 

het doorlopen van de inham.

Figuur 26: toegankelijkheid: hoge drempel Figuur 27: toegankelijkheid: lage drempel
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filtEr
u i tz icht 

beperkt  >< vol ledig

In de categorie ‘uitzicht’ wordt bepaald in hoeverre de buitenwereld 

waarneembaar is van op de site. Heeft men zicht op de bewoonde wereld 

of kijkt men vanuit het gebouw enkel op metershoge muren? Zijn daar-

enboven alle oriëntaties te bezichtigen of beperkt het uitzicht zich tot de 

achtergevel?

Figuur 28: uitzicht: beperkt Figuur 29: uitzicht: volledig

De beelden geven twee uitersten weer. De ene gevel sluit zich naar het 

openbaar domein, terwijl de andere gevel zich volledig opent naar de om-

geving. 
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Er hybrid isering

dubbel  gebruik  onmogel i jk  >< dubbel  gebruik  mogel i jk

Een ruimte die makkelijk verschillende gebruiken toelaat, ook op buurt-

niveau, is meer hybride. Zo kan een vergaderzaal makkelijk omgevormd 

worden tot filmzaal of zithoek, maar kan een squashruimte zich moeilijk 

tot een ander gebruik lenen. Naast de bestemming is ook de inplanting 

en afsluiting van de ruimte van belang. Als buurtbewoners gebruik willen 

maken van een ruimte, dient deze ruimte makkelijk bereikbaar te zijn van 

buitenaf en bovendien afsluitbaar te zijn van andere ruimtes. Het publiek 

gebruik van de ruimte mag bewoners van het detentiehuis niet hinderen 

in hun circulatie of beperken in hun vrijheid. Ook de materialisatie van 

de publieke ruimte dient overdacht te worden. Zo zal een transparante 

ruimte in het stadscentrum gedetineerden niet uitnodigen om de ruimte 

vaak te gebruiken enerzijds, en beperkt ze de mogelijke bestemmingen 

anderzijds.

De organisatie van ruimtes in het detentiehuis in de serre nodigt niet uit 

tot dubbel gebruik van ruimtes. De toegang tot het leslokaal is slechts be-

reikbaar door de leefruimte van de gedetineerden te doorkruisen, wat bij-

gevolg begeleiding door personeel impliceert bij het betreden van het les-

lokaal. Daartegenover organiseert het detentiehuis dat een binnengebied 

doorsnijdt de publieke voorzieningen aan de straatzijde en is het centraal 

gelegen buurthuis afsluitbaar van de andere ruimtes en toegankelijk via 

een eigen ingang. Dubbel gebruik van ruimtes hindert de vrijheid van de 

gedetineerden in dit detentiehuis niet.

Figuur 30: hybridisering: dubbel gebruik onmogelijk Figuur 31: hybridisering: dubbel gebruik mogelijk
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filtEr
publ iek karakter 

geen meerwaarde voor de buurt  >< grote meerwaarde voor de buurt

In hoeverre stelt het gebouw zich open naar de buurt door middel van 

publiek toegankelijke functies? Ruimte die publieke of semipublieke func-

ties binnen het gebouw organiseert, kan de buurt opwaarderen. Publieke 

functies brengen leven in het detentiehuis en bevorderen de opname van 

het detentiehuis in de omgeving. Deze publieke functies kunnen van spor-

tieve, culturele, sociale, praktische of didactische aard zijn. 

Het detentiehuis in de serre biedt geen meerwaarde voor de buurt. Eerst 

en vooral draagt de geïsoleerde ligging niet onmiddellijk bij tot uitnodiging 

tot de eventuele publieke voorziening. Er is dan ook enkel een leslokaal 

voorzien. Het andere ontwerp daarentegen biedt verschillende voorzie-

ningen voor de buurt. Een cafetaria, een vergaderlokaal, een projectiezaal, 

een dokterspraktijk, een computerlokaal en op de eerste verdieping (wat 

niet zichtbaar is op het plan) verzorging voor daklozen.

Figuur 32: publiek karakter: geen meerwaarde voor de buurt Figuur 33:publiek karakter: grote meerwaarde voor de buurt
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hoe iets wordt waargenomen en geïnterpreteerd 
stigMatisErEnd >< anoniEM

stedenbouwkundige inplant ing

geïsoleerd >< geïntegreerd

De locatie waar het gebouw wordt ingeplant kan in niemandsland of mid-

den in de stad liggen. Een afgelegen gebouw krijgt eerder het etiket ‘in-

stelling’ op zich geplakt en beperkt de vooropgestelde integratie van de-

tentiehuizen in de omgeving. Een geïsoleerd gebouw is een alleenstaand 

gebouw bvb. op het platteland en staat verder van de maatschappij dan 

een geïntegreerd detentiehuis dat aansluit op de bestaande bebouwing 

en publieke voorzieningen.

Het ene detentiehuis bevindt zich in het bos en zondert zich af van de be-

staande bebouwing, terwijl het andere detentiehuis zich nestelt tussen de 

andere rijwoningen en tegelijk toegang voorziet naar het achtergelegen 

park. Bovendien maakt het laatstgenoemde detentiehuis publieke voor-

zieningen toegankelijk via de publieke parkzijde, wat de integratie extra 

versterkt.

Figuur 34: stedenbouwkundige inplanting: geïsoleerd Figuur 35: stedenbouwkundige inplanting: geïntegreerd
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pErcEptiE
impact 

architecturaal  opval lend >< architecturaal  onopval lend

Impact beoordeelt de mate waarin het gebruik als detentieplaats valt af 

te lezen uit de architectuur van het gebouw. Een stervormig, geïsoleerd, 

betonnen, grijs gebouw met kleine ramen voorspelt al van ver dat het om 

een gevangenis gaat. Wanneer dit gebouw daarnaast over een hoge toe-

gangspoort beschikt, is er geen twijfel meer mogelijk. Als de gevangenis 

wordt vormgegeven als een huis met voordeur en ramen met verschil-

lende grootte, is de bestemming als detentiehuis niet makkelijk af te lezen 

uit de architectuur. Ook de beperkte mate van transparantie speelt mee in 

het vermoeden van een bestemming als gevangenis.

Op de beelden is een verschillende vormgeving van de detentiehuizen 

waar te nemen. Uit de architectuur van een serre valt allesbehalve een be-

stemming als detentieplaats af te lezen. Hier tegenover zou je dat wel kun-

nen vermoeden van het andere beeld. De gevel is zeer gesloten en zondert 

zich hierdoor af van de omgeving. Wanneer daarbij als afwerkingmateriaal 

voor beton wordt gekozen staat dit in schril contrast met de transparante 

gevels van de serre.

Figuur 36: impact: architecturaal opvallend Figuur 37: impact: architecturaal onopvallend



148

pE
rc

Ep
ti

E anonimiteit

onmogel i jk  >< mogel i jk

In hoeverre de bewoner gebruik kan maken van zijn individuele ruimte en 

gemeenschappelijke ruimtes zonder herkend of aangewezen te worden 

door niet-gedetineerden, wordt beoordeeld in de categorie ‘anonimiteit’. 

Veel transparante geveloppervlakte en terrassen naar de publieke straat-

zijde belemmeren de anonimiteit van de gedetineerden. Het gebruik van 

lamellen of de inplanting van verblijfsruimtes aan de meer private zijde 

het gebouw bevordert het incognito bewonen van het detentiehuis.

Het vrijstaand detentiehuis is zeer smal en heeft vier publieke gevels. De 

verblijfsruimtes kunnen niet anders dan aan een publieke zijde ingeplant 

worden. Daarenboven kunnen bewoners uit de omringende woningen 

makkelijk binnenkijken in het detentiehuis. Voor deze gedetineerden 

is het bijgevolg niet makkelijk om in volledige anonimiteit te leven. Het 

andere detentiehuis organiseert daarentegen verblijfsruimtes in het bin-

nengebied. Ook de terrassen van de individuele verblijfsruimtes kijken uit 

op het binnengebied. In dit detentiehuis is het bijgevolg evidenter om de 

anonimiteit te bewaren.

Figuur 38: anonimiteit: onmogelijk Figuur 39: anonimiteit: mogelijk
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pErcEptiE
Buffer 

nergens >< overal

Buffer is de mate waarin een overgangszone gecreëerd wordt tussen 

openbare en private binnenruimte. Er wordt afstand gehouden tussen het 

publiek en privaat gedeelte. Een tuin, een plein, een gang, een niveau-

verschil of een vide zijn voorbeelden van buffers. Zowel de omgeving, de 

organisatie van de ruimtes binnen het gebouw als de inplanting van het 

gebouw op de site kunnen bijdragen aan de creatie van een  bufferzone. 

Het detentiehuis in het fabriekgebouw voorziet rondom de verblijfsruim-

tes van de gedetineerden overal bufferzone. De individuele verblijfsruimte 

Figuur 40: buffer: nergens Figuur 41: buffer: overal

wordt omgeven door gedeelde ruimte, patio’s, circulatieruimte, publieke 

voorzieningen, groenzone, sportterreinen, de voormalige fabrieksgevel 

en tenslotte bomen. Nergens is rechtstreeks contact tussen de openbare 

ruimte en de private ruimte voor de bewoners. Het tegenovergestelde 

kan gezegd worden van het tweede niveau van het detentiehuis tussen de 

rijwoningen. Omdat een park grenst aan de achterzijde van het gebouw 

heeft deze gevel ook nog een publiek karakter. De individuele verblijfs-

ruimtes en de gedeelde leefruimte grenzen aan straatgevel en de gedeel-

de buitenruimte grenst daarenboven aan de parkzijde. De grens tussen 

publieke ruimte en private ruimte beschikt over weinig overgangszone.



150

pE
rc

Ep
ti

E

Figuur 42: beveiliging: opvallend Figuur 43: beveiliging: onzichtbaar

Bevei l ig ing

opval lend >< onzichtbaar

Beveiliging beoordeelt de mate waarin de veiligheidsmaatregelen uitge-

sproken zichtbaar aanwezig zijn. Een muur, een hek of tralies valt als be-

veiliging meer op dan bvb. een niveauverschil, een waterput of elektroni-

sche beveiliging. Het gebouw zelf kan ook als beveiliging werken wanneer 

dit gebouw bvb. een binnentuin omgeeft en de ruimtes in het gebouw 

naar deze binnentuin zijn georiënteerd.

De organisatie van beide detentiehuizen is verschillend. Het ene detentie-

huis heeft een inwendige oriëntatie waarbij de daken van de ruimtes als 

beveiliging dienst doen, terwijl het andere detentiehuis een uitwendige 

oriëntatie heeft, waarbij een opvallende structuur dient voorzien te wor-

den om ontsnappingen vanaf het terras te voorkomen.
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analysE

Om de resultaten uit de matrix beter te kunnen vergelijken, worden de as-

pecten per ontwerp grafisch voorgesteld op een radar. Iedere radar verge-

lijkt twee aspecten (verschijningsvorm, regime, filter of perceptie), zodat er 

in totaal 6 verschillende radars ontstaan. Hoe centraler het ontwerp in het 

assenstelsel, hoe neutraler de beide criteria in het ontwerp weerspiegeld 

werden. Hoe meer het ontwerp in de buitenste cirkel terechtkomt, hoe 

uitgesprokener minstens één criterium in het ontwerp naar voor komt. 

De radar die de verschijningsvorm van de ontwerpen op de horizontale as 

vergelijkt met het regime van de ontwerpen op de verticale as heeft twee 

lege kwadranten. De detentiehuizen uit de ontwerpstudio vertonen of-

wel een logge verschijningsvorm met een vrij regime ofwel in kleiner aan-

tal een lichte verschijningsvorm met een beperkt regime. Anders gezegd 

blijkt een eerder zwaar / star / opvallend / groot / seriematig gebouw een 

regime te creëren dat de kenmerken ongecontroleerd / individueel / mak-

kelijk privaat / variabel meekrijgt. Een beperkt regime, gekenmerkt door 

een sterke controle, een collectieve gemeenschap, moeilijk te verkrijgen 

privacy en amper variatie in het gebouw, ontstaat makkelijker in een licht 

/ flexibel / gecamoufleerd / klein / uniek gebouw. 

Het ontwerp in de oude textielfabriek zondert zich in de radar het meest af 

van de andere detentiehuizen en vertoont de meest lichte verschijnings-

vorm van alle detentiehuizen door een extreme flexibiliteit, camouflage en 

uniciteit, wat af te leiden valt uit de matrix met talige kenmerken. Tegelijk 

vertoont dit ontwerp het meest beperkende regime, voornamelijk door 

een sterke interne controle, een collectief gemeenschapsprincipe en wei-

nig variatie aan ruimtes. Het tegenovergestelde van voornoemde kenmer-

ken is terug te vinden in het stedelijk ontwerp met binnentuin omgeven 

door individuele ruimtes op het gelijkvloerse niveau. De verbinding van 

beide meest uitgesproken detentiehuizen geeft een trendlijn weer voor de 

radar. Bijgevolg luidt de conclusie: hoe logger de verschijningsvorm, hoe 

vrijer het regime. Of anders gezegd hoe vrijer het regime, hoe logger de 

verschijningsvorm.

Figuur 44: verschijningsvorm-regime
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De onderstaande radar die de relatie weergeeft tussen de andere twee 

aspecten filter en perceptie concludeert dat, op uitzondering van één ont-

werp, alle detentiehuizen een open filter vertonen, en dat deze open filter 

geen beperkingen oplegt aan de wijze van perceptie. Het meest anonieme 

ontwerp situeert zich in het binnengebied van een stedelijk bouwblok. De 

dubbele hechting aan het openbare weefsel wordt daarenboven gecre-

eerd door de meest publieke functies zodat dit ontwerp ook een vrij open 

filter vertoont. Het minst anonieme ontwerp kenmerkt zich door de zeer 

vele terrassen en ligging aan een klein park. Naast het feit dat er amper 

bufferzone wordt voorzien tussen publieke en private zone, hebben de 

bewoners zelden de mogelijkheid om het detentiehuis anoniem te bewo-

nen. 

Het meest gesloten ontwerp heeft amper uitzicht op de omgeving en 

oriënteert zich daarenboven naar de private binnentuin. De meest open 

ontwerpen hebben terrassen die uitkijken op een park en/of zijn zeer toe-

gankelijk voor het publiek.

De radar verschijningsvorm-perceptie vertoont een grote spreiding in drie 

Figuur 46: radar: verschijningsvorm-perceptieFiguur 45: radar: filter-perceptie 
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kwadranten. Geen enkel ontwerp vertoont een lichte verschijningsvorm in 

combinatie met een gestigmatiseerde perceptie. 

Wanneer het meest lichte gebouw even buiten beschouwing worden ge-

houden, volgt uit de radar ‘verschijningsvorm-filter’ dat de openheid van 

de filter van een detentiehuis omgekeerd evenredig is met de logheid van 

de verschijningsvorm van een detentiehuis. Hoe logger een gebouw, hoe 

minder open het gebouw is, en omgekeerd. 

Uit de vergelijking van het regime met de filter van de detentiehuizen blijkt 

dat de open filter geen beperkingen oplegt aan de vrijheid van het regime. 

Toch vertoont de meerderheid van de ontwerpen een vrij regime. In één 

ontwerp heerst een extreem vrij regime. 

Figuur 48: radar: regime-filterFiguur 47: radar: verschijningsvorm-filter
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Drie kwartalen zijn vertegenwoordigd in de rader ‘regime-perceptie’. De 

meest uitgesproken ontwerpen vertonen alledrie een anoniem regime, 

maar verschillen in perceptie. In een ‘anoniem‘ detentiehuis is het bijge-

volg mogelijk een zeer beperkt en een zeer vrij regime te creëren. 

Na analyse van de 6 radars, blijkt dat er zich slechts 4 van de 16 mogelijke 

combinaties van kenmerken voordoen:

De bovenstaande tabel toont aan dat deze combinaties van kenmerken 

geen beperking opleggen aan de typologie van het detentiehuis. Een vrij-

staand gebouw kan zowel een logge als lichte verschijningsvorm, een vrij 

of beperkt regime of een gestigmatiseerde of anonieme perceptie verto-

nen. Evengoed bevinden hoekgebouwen, gebouwen in gesloten bebou-

wing of gebouwen die een eigen binnentuin omringen zich in verschil-

lende categorieën. 

Een tweede opmerking omvat de meest extreme tegenstelling tussen het 

ontwerp in de oude textielfabriek en het ontwerp met individuele ver-

blijfsruimtes die uitgeven op een binnentuin. In iedere radar staan deze 

ontwerpen loodrecht tegenover elkaar. Beide ontwerpen komen ook vaak 

in de buitenste cirkels terecht en hebben bijgevolg sterk uitgesproken en 

tegengestelde voorkeuren.

Tenslotte valt op dat het detentiehuis in de serre het enige ontwerp is 
Figuur 49: radar: regime-perceptie 
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dat zich steeds in de meest neutrale zone bevindt. Bijgevolg spreekt dit 

ontwerp zich amper uit over de aspecten verschijningsvorm, regime, filter 

en perceptie. Maar bij het analyseren van de matrix van talige kenmerken 

blijkt dat dit ontwerp zich op het merendeel van de subcriteria wel zeer 

uitdrukkelijk profileert. Het is belangrijk te beseffen dat een ontwerp dat 

zich in het midden van de radar situeert, uitgesproken karakteristieken 

kan bezitten, maar dat deze karakteristieken elkaar in dat geval compen-

seren. 

analysE toEpassing
Zowel in de reeds geanalyseerde grafieken met meetbare gegevens als in 

de radars met talige kenmerken is het leegstaande gebouw in de Ursu-

linenstraat opgenomen. Uit de vergelijking van het leegstaande gebouw 

met de andere ontworpen detentiehuizen volgen enkele besluiten.

MEEtBarE KEnMErKEn

De bodem- en exterieuroppervlakte in de grafiek ‘perceel’ behoren ieder 

afzonderlijk voor het gebouw in de Ursulinenstraat eerder tot de minima. 

De som van beide oppervlaktes geeft zelfs de kleinste perceeloppervlakte 

van de vergeleken strafuitboetingshuizen aan. De totale bodem van het 

eventueel eerste kleinschalige gedifferentieerde detentiehuis is de op één 

na kleinste totale bodem. Uit deze gegevens blijkt dat de beschikbare op-

pervlakte kleiner is dan de andere ontwerpen voor strafuitboetingshuizen, 

maar dat de kloof ertussen eerder beperkt is.

De niveauverdeling volgt de trend die terug te vinden is in de andere ont-

werpen: het gelijkvloerse  en eerste niveau neemt de meeste oppervlakte 

in, de hogere niveaus beperken zich qua oppervlakte.

Binnen de analyse van het absoluut ruimtegebruik hebben de individuele 

verblijfsruimtes de kleinste gemiddelde oppervlakte van alle ontwerpen. 

Het verschil tussen de twee kleinste individuele verblijfsruimtes bedraagt 

zelfs 7m² (18m² en 25m²). In tegenstelling tot de andere ontwerpen be-

vindt de keuken zich in de gedeelde ruimte en ook de badkamer dient 

gedeeld te worden met een aantal gedetineerden. Vandaar dat de kamers 

kleiner in afmetingen kunnen zijn. Ook de circulatie behoort tot de mini-

ma, wat door de verschillende inkomhallen die toegang geven tot de ver-

schillende ruimtes en bijgevolg ontbreken van lange gangen, enkel gunstig 

geëvalueerd kan worden. De publieke en gedeelde ruimte beperkt zich 

eerder in absolute vergelijking tot de andere ontwerpen, terwijl de perso-

neelsruimte en bezoekersruimte eerder ruim werden ontworpen.

De publieke ruimte die absoluut gezien reeds een kleine oppervlakte 

heeft, neemt ook een eerder klein aandeel in binnen de vergelijking in 

relatief ruimtegebruik. Het tegengestelde geldt echter voor de gedeelde 

ruimte. Ondanks een beperkte absolute oppervlakte heeft deze ruimte 

gemiddeld gezien een vrij grote inname in de relatieve oppervlakteverde-

ling. Opmerkelijk is de inname van de individuele verblijfsruimtes in de 

relatieve oppervlakteverdeling. Ondanks een kleine absolute oppervlakte, 

is het relatieve aandeel evenredig met de andere ontwerpen. Hetzelfde 

geldt voor de circulatie. Hieruit volgt de vraag of de oppervlakte van bvb. 

de individuele verblijfsruimte evenredig  dient te zijn met de totale opper-

vlakte van het detentiehuis.

Uit de kengetallen blijkt eerder veel oppervlaktebesteding aan gedeelde 

ruimte in verhouding tot de individuele verblijfsruimte. De exterieur-

ruimte is in vergelijking tot de andere ontwerpen eerder beperkt. Ook het 

publieke karakter van de voorgestelde organisatie in het gebouw in de Ur-

sulinenstraat blijkt kleiner dan de meeste andere ontwerpen. Tenslotte 

beschikt het proefproject over veel oppervlakte voor personeel en in ver-
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houding in mindere mate over oppervlakte voor gedetineerden.

taligE KEnMErKEn

Wanneer het leegstaande gebouw op de radars met verschillende combi-

naties van aspecten wordt geplaatst, verschijnt het gebouw steeds nabij 

en zelfs tussen andere ontwerpen. In de radars ‘verschijningsvorm-regi-

me’ en ‘verschijningsvorm-filter’ volgt het ontwerp bovendien de trendlij-

nen. Deze trendlijnen weergeven respectievelijk een toenemende vrijheid 

en een minder open filter in het regime naarmate de verschijningsvorm 

logger wordt. Zowel het aspect filter en perceptie worden heel neutraal 

waargenomen zodat het leegstaande gebouw zich in deze radar in de 

binnenste cirkel bevindt. Binnen deze aspecten spreekt het ontwerp zich 

bijgevolg niet uitdrukkelijk uit. Zelfs wanneer de kenmerken binnen deze 

aspecten worden geanalyseerd, zijn er geen extreme waarderingen waar 

te nemen. 

Op de radar ‘regime-filter’ zondert het bestaande gebouw zich samen met 

het detentiehuis met circulatierondgang zich eerder af van de andere ont-

werpen. Maar het bestaande gebouw isoleert zich in geen enkele radar. 

Uiteindelijk is de combinatie van kenmerken van het bestaande gebouw 

dezelfde als één van de vier reeds voorgekomen combinaties, nl. de com-

binatie log – vrij – gesloten – anoniem. 

conclusiE

De werkgroep infrastructuur binnen het project gedifferentieerde strafuit-

voering zou in het leegstaande reeds besproken pand in de Ursulinenstraat 

een detentiehuis willen onderbrengen als eerste test. De vraag rees of het 

pand hiervoor voldoende geschikt is. Tenslotte is het geen nieuwbouw en 

dient het programma zich bijgevolg aan te passen aan de architectuur, wat 

in de ontwerpen van de ontwerpstudio niet het geval is.

De toetsing van het gebouw t.o.v. de andere ontwerpen in grafieken en 

radars toont aan dat het ontwerp hiervoor geschikt is. Toch dient hierbij 

aangehaald te worden dat de individuele ruimtes in vergelijking met de 

andere ontwerpen beperkt zijn in oppervlakte, en dat ook een heleboel 

beveiligingsmaatregelen geïnstalleerd dienen te worden. Maar ondanks 

een minimale perceeloppervlakte, kunnen de interne organisatie en ar-

chitecturale kenmerken  van het leegstaande gebouw dezelfde principes 

bevatten als de andere ontworpen detentiehuizen. 

conclusiE
De studie van de elf detentiehuizen naar architecturale kenmerken besluit 

dat er geen éénduidig antwoord bestaat op de vraag hoe je een kavel in 

de stad organiseert waar tien gedetineerden samen kunnen wonen. Uit de 

verscheidenheid van typologieën volgt geen juist en fout ontwerp. Geva-

rieerde antwoorden worden gegeven op verschillende vragen. Deze ant-

woorden worden hieronder bondig gestructureerd.

Het ontwerpen van een detentiehuis kan niet starten zolang de doelgroep 

niet duidelijk gedefinieerd is. De doelgroep bepaalt namelijk de beveili-

gingsgraad van het detentiehuis, wat onrechtstreeks de locatie van in-

planting afbakent. Een huis als een kooi te midden het stadscentrum is 

ondenkbaar voor de buurt en onaanvaardbaar voor de integratieprincipes 

die het project gedifferentieerde strafuitvoering vooropstelt. Bovendien 

is deze locatie, i.h.b. de grootte, afhankelijk van het aantal te huisvesten 

gedetineerden. In deze analyse wordt verder verondersteld dat een deten-

tiehuis door tien gedetineerden bewoond zal zijn.

Het vergelijken en analyseren van de ontworpen detentiehuizen maakt 
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het mogelijk een waardevolle oppervlakte voor de verschillende gebrui-

kersruimtes te kwantificeren. Deze oppervlakte is verre van normatief, en 

eerder te interpreteren als globale richtlijn. Om een detentiehuis te ont-

werpen kunnen twee soorten oppervlaktes onderscheiden worden. Een 

eerste groep omvat het zogenaamde ‘startpakket’. Zonder deze ruimtes 

zal het detentiehuis niet bewoond kunnen worden. Een tweede groep op-

pervlaktes omvat de ‘opties’ van het detentiehuis. Deze ruimtes kunnen 

een enorme meerwaarde bieden voor zowel buurt als detentiehuis en 

kennen bijgevolg een dubbel zo groot nut. Toch dienen deze ruimtes niet 

noodzakelijk aanwezig te zijn voor het opvangen, begeleiden en voorbe-

reiden van gedetineerden.

Wanneer de bezoekersruimte voorzien is van een dubbele toegang en 

afsluitbaar is van de individuele verblijfsruimtes, is het mogelijk dat ook 

deze ruimte een meerwaarde kan bieden voor de buurt. De ontwerper 

dient bijgevolg slim en creatief om te springen met de toegankelijkheid 

van de meer publieke voorzieningen om de mogelijkheden van deze ruim-

tes ten volle te benutten. Uit de studie van de ontworpen detentiehuizen, 

blijkt dit in vele gevallen een moeilijkheid.

Er rest de vraag: hoe dient men het detentiehuis te organiseren, wanneer 

er meer oppervlakte beschikbaar is dan nodig om het ‘startpakket’ te 

voorzien? Er zijn verschillende mogelijkheden. De extra oppervlakte kan 

ofwel de individuele ruimtes vergroten, ofwel meerdere noodzakelijke 

ruimtes vergroten, ofwel het detentiehuis van publieke functies voorzien. 

Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. 

Naast de bepaling van de grootte van ruimtes, heeft de ontwerper ook 

keuzevrijheid in het vormgeven van talige kenmerken. De creativiteit van 

de ontwerper dient de juiste ruimtes ten opzichte van elkaar te scha-

kelen om bepaalde architecturale kenmerken extra in de verf te zetten. 

De voorstelling van de architecturale aspecten en subcategorieën stelde 

steeds twee uitersten voor die niet parallel staan met juist of fout. Het is 

daarenboven ook niet altijd mogelijk twee uitersten te combineren. Zo 
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zal een flexibele ruimte moeilijk heel gevarieerd zijn. Afhankelijk van de 

doelgroep, de site, de opdrachtgever, enz. kan de architect voorkeur geven 

aan bepaalde criteria. 

Slechts enkele criteria dienen na de studie van architecturale kenmerken 

van detentiehuizen bijna noodzakelijk aanwezig te zijn. Eerst en vooral 

voorziet men best voldoende bufferruimte tussen openbare en private 

ruimte. De criteria die oordelen of het detentiehuis anoniem bewoond 

kan worden en makkelijk privacy verleent, mogen niet onderschat wor-

den. Wanneer de architectuur de interne controle bevordert, biedt dit 

enkel voordelen. Hetzelfde kan gezegd worden over de flexibiliteit van 

het gebouw. Maar dit laatste criterium zegt weinig over de specifieke be-

stemming van het gebouw als detentiehuis. Als de ontwerpen beoordeeld 

worden volgens deze criteria, voldoet slechts het ontwerp dat het binnen-

gebied doorsnijdt aan de voorwaarden.



161

eerste blz.

Besluit

5
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architEcturalE prEstatiEs
Principes als normalisering, participatie en verantwoordelijkheid die door 

de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 

gedetineerden worden vooropgesteld kunnen niet ondersteund worden 

door de huidige gevangenisinfrastructuur. Gedetineerden dienen de gevol-

gen van een vrijheidsberoving te ervaren, maar dienen verder te worden 

behandeld als een burger, wat door de overbevolking binnen de Belgische 

gevangenissen niet altijd mogelijk is. Het organiseren van hulp- en dienst-

verlening door samenwerking met gemeenschappen en gewesten wordt 

niet optimaal ondersteund door de bestaande gevangenistypologieën. De 

visie uit de basiswet steunt op sociale activiteiten om de terugkeer in de 

maatschappij te vergemakkelijken, maar de Belgische gevangenissen bie-

den geen geschikte ruimtes om deze activiteiten te laten plaatsgrijpen.1 

Het in de praktijk omzetten van de basiswet vereist een aangepaste archi-

tecturale typologie. 

“Vele kleine voorzieningen (in dit project spreken we van 

‘huizen’) die van elkaar verschillen in veiligheidsniveau, in 

aanpak en in aanbod moeten daarom in de loop van de vol-

gende decennia de klassieke gevangenissen vervangen.”2

De trend naar kleinschaligheid die de zorgsector ondergaat, dient zich vol-

gens Hans Claus en de Liga voor Mensenrechten verder te zetten richting 

detentie. Kleinschalige gedifferentieerde huizen in de stad, aan de rand 

van de stad of op het platteland bieden volgens Claus een antwoord op 

de gedwongen zorg die gedetineerden nodig hebben. Deze huizen zou-

den met een aangepaste beveiliging en begeleiding beter voldoen aan de 

individuele noden van de gedetineerde en kunnen door een betere aan-

1  CLAUS, H, gesprek gevoerd in Oudenaarde op 21/2/2012
2  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23 maart 2012

sluiting op de directe omgeving een sociale, culturele of economische rol 

in de buurt vervullen, wat de re-integratie van gedetineerden enkel be-

vordert.3 Automatisch wordt de vraag geformuleerd welke eigenschappen 

een gesloten detentiehuis dient te bezitten.

Om tot een architecturale vertaling te komen van deze nieuwe typologie 

werden ontwerpen van studenten van kleinschalige gedifferentieerde de-

tentiehuizen vergeleken. De verwachtingen van deze studie kunnen zich 

reflecteren als cijfers die oppervlaktes, hoogtes, breedtes, enz. weerge-

ven, of als prestaties waaraan de architectuur van het detentiehuis dient 

te voldoen. Deze masterproef geeft de voorkeur aan de omschrijving van 

prestaties. Binnen het typologisch onderzoek van het kleinschalig gediffe-

rentieerd detentiehuis, is een methode ontwikkeld om architecturale ta-

lige kenmerken van het detentiehuis te analyseren. Met behulp van deze 

methode kan getoetst worden of de architectuur van een gebouw al dan 

niet voldoet aan de vooropgestelde doelstellingen. D.m.v. de waardering 

van begrippen en de interpretatie van radars krijgt de ontwerper de mo-

gelijkheid de niet-meetbare kwaliteiten van het gesloten detentiehuis te 

evalueren.

Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt op de ‘talige’ kenmerken, is er ook 

een aanzet gegeven tot de meetbare kenmerken van een kleinschalig ge-

differentieerd detentiehuis. Door de andere focus, restte er niet genoeg 

tijd voor het gedetailleerd kwantificeren van meetbare kenmerken van het 

detentiehuis. Verder onderzoek wordt hier aangeraden. Deze studie ant-

woordt niet ten gronde op vragen over de beveiliging en kostprijs van zo’n 

detentiehuis. Ook deze pistes noodzaken verder onderzoek.

3  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23 maart 2012
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BEvEiliging
“Een aantal van deze detentiehuizen zijn gesloten, maar niet 

zwaar beveiligd. Zij herbergen gedetineerden die, volgens de 

bepalingen van hun individueel detentieplan, begeleidingen 

volgen binnen de muren. Het volledige basisregime wordt 

binnen de muren aangereikt.” 4

Hans Claus oordeelde op de eindjury van de studio architectuur en con-

structie waarin de ontwerpen van de kleinschalige gedifferentieerde de-

tentiehuizen werden voorgesteld, dat gedetineerden teveel mogelijkheden 

hebben om te ‘ontsnappen’ uit de huizen. Zowel daken van aanliggende 

huizen, opengaande ramen aan de straatzijde, als niet hoog genoeg voor-

ziene omheiningen nodigen gedetineerden teveel uit tot ontsnappingspo-

gingen. Zelfs lamellenstructuren aan de straatzijde voldoen niet aan de 

nodige beveiliging omdat er nog materiaal van buitenaf naar binnen kan 

worden doorgegeven. Tenslotte werd tijdens de jury geconcludeerd dat de 

plaats van de personeelsruimte een belangrijke rol speelt in de organisatie 

van de beveiliging. Wanneer het personeel ziet wie het gebouw nadert, 

ontstaat er volgens Claus meer tijd om te reageren. 

“In de plaats van massale beveiliging waarin de klassieke 

gevangenissen standaard voorzien, kan oordeelkundig in 

beveiliging geïnvesteerd worden.” 5

Hoewel de studenten en begeleiders begrijpen dat beveiliging prioritair is 

in een gevangenis, bestaat er toch een groot onbegrip voor het letterlijk 

kopiëren van beveiliging, zoals voorzien in de huidige gevangenissen, naar 

4  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23 maart 2012
5  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23 maart 2012 

de kleinschalige detentiehuizen.6 De vraag luidt of een detentiehuis wel 

zo’n extreme beveiliging nodig heeft. Een huis omgeven door hoge muren 

en draadafsluiting kan zich moeilijk integreren in de buurt. De achterlig-

gende gedachten van Claus (o.a. aansluiting op de buurt) gaan verloren 

wanneer de beveiliging het overneemt van de architectuur in het stads-

landschap. Bijgevolg dient er als bijkomend onderzoek een evenwicht te 

worden gezocht tussen architectuur en beveiliging om de integratie van 

het huis in de buurt zoveel mogelijk te bevorderen. Het gebouw kan door 

haar organisatie zelf bijdragen tot het makkelijker beveiligen. Bovendien 

dienen individuele verblijfsruimtes aan bvb. een binnentuin te worden 

voorzien. i.p.v. aan de straatzijde. Verder dient een transparante perso-

neelsruimte ontworpen te worden die ongestoord overzicht kan houden 

op het ganse complex. Daarenboven zou, in tegenstelling tot opvallende 

beveiliging, elektronische beveiliging een rol kunnen spelen in de deten-

tiehuizen. 

Huidig fractieleider van de Kamer voor de MR Daniel Bacquelaine diende 

een wetsvoorstel in m.b.t ‘het toezicht door middel van elektronische ap-

paratuur’.7 Door middel van implantaten zouden seksuele delinquenten 

sneller kunnen getraceerd worden en bij eventuele verdenking gecontro-

leerd worden op het al dan niet in de nabijheid zijn van de plaats delict. 

Volgens De Decker dient dit wetsvoorstel met de nodige korrel zout te 

worden genomen, aangezien het tijdstip van voorstel samenhangt met 

de verdwijning van twee jonge meisjes.8 Wat op het eerste zicht, door de 

6 Er wordt voornamelijk geduid op de beveiliging die van buitenaf zichtbaar is. Zo dient de beveili-
gingsmuur 6m hoog te zijn en langs beide zijden, op een afstand van minstens 6m voorzien te worden 
van een 4m-hoge draadafsluiting. De muur dient bovenaan cirkelvormig verdikt te worden (diameter 
1m). Verder kunnen ook camera- en detectiesystemen zichtbaar zijn voor buitenstaanders, volgens: 
MINISTERIE VAN JUSTITIE, Behoeften programma voor 300 plaatsen. 
7  DAEMS, T; DE DECKER, S; ROBERT, L; VERBRUGGEN, F, 2009, p. 99
8  De Decker haalt aan dat er ad hoc wetsvoorstellen gericht op seksuele delinquenten werden in-
gediend naar aanleiding van de zaak van de vermoorde meisjes Stacy en Nathalie, DAEMS, T; DE 
DECKER, S; ROBERT, L; VERBRUGGEN, F, 2009, p. 99 
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onzichtbaarheid van de implantaten, een interessant voorstel lijkt tot re-

integratie onder elektronisch toezicht, wordt na verdere discussie als niet 

bevorderend voor re-integratie beschouwd. Seksuele delinquenten zou-

den namelijk onterecht opgepakt worden wanneer zij toevallig in de buurt 

worden getraceerd. Ondanks de extremiteit in het voorstel van implanta-

ten m.b.t. elektronisch toezicht, kan de piste ‘traceerbaarheid’ interessant 

zijn m.b.t. beveiliging in de gesloten detentie.

Binnen het elektronisch toezicht doet zich een evolutie aan technische 

middelen voor.9 Gedetineerden onderworpen aan elektronisch toezicht 

mogen ter verduidelijking enkel het huis verlaten om te gaan werken of 

om vorming te volgen. Bij de eerste toepassingen van elektronisch toe-

zicht wordt een toezichtbox in het huis geplaatst met vaste telefoonlijn die 

het signaal van de enkelband ontvangt.10 Wanneer de gedetineerde met 

enkelband zich te ver van deze box begeeft, wordt een toezichtcentrale 

gealarmeerd. Tegenwoordig gebruikt men gsm-boxen die werken met een 

specifiek gsm-netwerk, en niet via de vaste telefoonlijn. Maar er bestaan 

ook andere toepassingen van elektronisch toezicht. Volgens professor 

Mike Nellis11 kan je gedetineerden ook straffen door middel van traceer-

baarheid via GPS.12 Deze traceerbaarheid kan de gedetineerde verbieden 

bepaalde afgebakende zones te bezoeken. Een centrale kan controleren 

of de gedetineerde zich aan de regels houdt, zowel op het tijdstip zelf als 

op een tijdstip uit het verleden. Deze techniek van traceerbaarheid kan 

ook toegepast worden om slachtoffers te beschermen. Wanneer de gede-

tineerde nabij de woning van het slachtoffer komt, kan de toezichtcentrale 

9  DAEMS, T; DE DECKER, S; ROBERT, L; VERBRUGGEN, F, 2009, p. 75
10  DAEMS, T; DE DECKER, S; ROBERT, L; VERBRUGGEN, F, p. 75
11  Mike Nellis is Professor of Criminal and Community Justice aan de Universiteit van Strathclyde 
in Schotland
12  NELLIS, M, Electronic Monitoring of Offenders, presentatie aan de Faculteit Rechten van de Uni-
versiteit van Manitoba in Canada, 1/3/2012, http://law.robsonhall.ca/the-distinguished-visitors-lecture-
series/now-playing/777-dr-mike-nellis-electronic-monitoring-of-offenders, geraadpleegd op 4/5/2012

gewaarschuwd worden. In België is men nog niet overtuigd van het ge-

bruik van de GPS. Over wat de precieze doelstellingen inhouden, welke ca-

tegoriëen gedetineerden hieraan onderworpen zullen worden, hoe groot 

de mate van controle is en tegen welke kostprijs het systeem kan worden 

ingevoerd, bestaat nog teveel onduidelijkheid. 

 “Wat wel voor de GPS-technologie pleit, is dat ze uiterst ge-

schikt is om op maat van elke delinquent ‘negatieve zones’ 

af te bakenen. Via aan het GPS-signaal gekoppelde kaarten 

kan de controlerende instantie eenvoudig enkele plaatsen  

(zoals de woonplaats van het slachtoffer) aanduiden als ver-

boden terrein. Het tegenovergestelde is ook mogelijk, na-

melijk enkel een zone afbakenen waarbinnen de betrokkene 

zich mag bewegen (bijvoorbeeld een straal van een aantal 

kilometer rond de woonplaats van de delinquent).”13

Waar het GPS-systeem bij toepassing voor het elektronisch toezicht eerder 

beschouwd wordt als controlemiddel om bepaalde zones niet te bereiken 

binnen een grote bewegingsvrijheid, zou het systeem ook gebruikt kunnen 

worden om gedetineerden binnen de beperkte perimeter van het geslo-

ten detentiehuis te houden. Wanneer gedetineerden uit een kleinschalig 

gesloten strafuitboetingshuis de woning verlaten, kan het personeel ge-

alarmeerd worden en is het personeel bovendien in staat de gedetineerde 

makkelijk te traceren.

Een laatste techniek die professor Nellis aanhaalt is de stemherkenning. 

Als een gedetineerde opgebeld wordt door een computer, dient hij be-

paalde zinnen in te spreken. De computer verifieert of dit werkelijk de 

stem van de gedetineerde is. Een enkelband dragen is dan niet meer no-

dig. Stefaan De Clerck haalde deze stemherkenning reeds aan als toekom-

13  DAEMS, T; DE DECKER, S; ROBERT, L; VERBRUGGEN, F, p. 75
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stige organisatie van elektronisch toezicht.14 Kortom, de technologie staat 

niet stil. Het elektronische beveiligen van gesloten detentiehuizen dient 

mee te evolueren. 

KostpriJs
De bouw van de nieuwe gevangenissen in Beveren, Dendermonde, Mar-

che-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut vat aan onder een publiek private 

samenwerking (PPS) door middel van een ‘design-build-finance-maintain’-

overeenkomst (DBFM).15 De onder een vennootschap ondergebrachte pri-

vépartner staat in voor de bouwkost (incl. BTW) en de financiering van 

het project. Het vennootschap bestaat uit architecten- en studiebureaus, 

aannemers, financiers, onderhoudsfirma’s, enz. Gedurende 25 jaar stelt 

deze privépartner het gebouw ter beschikking van de Belgische Staat, die 

op haar beurt jaarlijks een beschikbaarheidvergoeding betaalt als vergoe-

ding. Wanneer de termijn van 25 jaar verstreken is, wordt het gebouw 

‘gratis’ overgedragen aan de federale Staat. Architecten vrezen bij de DB-

FM-aanpak dat hun inspraak in de projecten zal verminderen. Waar de 

architect voorheen geen contractuele relatie had met de aannemer, komt 

de architect bij de nieuwe aanpak naast of onder de aannemer te staan.16 

Eens het ontwerp voorgesteld is, heeft de architect nog weinig zeggen-

schap in het verdere proces, en wordt het ontwerp niet meer gerealiseerd 

14  S.n., ‘Enkelbanden krijgen gps en stemherkenning’, De Morgen, 3/6/2010, http://www.demorgen.
be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1113515/2010/06/03/Enkelbanden-krijgen-gps-en-stemherken-
ning.dhtml, geraadpleegd op 4/5/2012
15  VAN HECKE, S, ‘Gevangenissen privatiseren is peperduur en ongewenst’, 19/8/2009, http://www.
groen.be/actualiteit/Opiniestuk-gevangenissen-privatiseren-is-peperduur-en-ongewenst_1112.aspx, 
geraadpleegd op 1/5/2012
16  CRAEYE, Y; BAECK, N, Onderzoek naar het verloop en de optimalisatie van openbare projecten: 
ontwikkeling van een publiek bouwteam, UGent, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, masterproef, 
2010, p. 46

onder het alziend oog van de architect. 17

“Het specifieke van de PPS is in de eerste plaats financieel. 

De essentiële letter in het logo DBFM is immers de ‘F’. (…) 

Het ontwerp (Design) daarentegen is slechts een facultatief 

element.”18

Aangezien de privépartner gedurende de terbeschikkingstelling van het 

gebouw verantwoordelijk blijft voor de gestelde eisen aan het gebouw, 

ondergaat het vennootschap meer risico’s dan bij een klassieke aanbeste-

dingsformule waarbij het gebouw reeds aan de Staat wordt overgeleverd 

na realisatie.19 Deze risicotoename kan niet anders dan gepaard gaan met 

een kostprijstoename van het gebouw. De som van de afbetalingen gedu-

rende 25 jaar zal bijgevolg hoger liggen dan de kostprijs van het gebouw 

volgens klassieke aanbesteding. Omdat niet voldoende geld beschikbaar is 

voor de bouw van vier gevangenissen op korte tijd om de overbevolking-

problematiek aan te pakken, is de Staat genoodzaakt deze DBFM-methode 

toe te passen en bijgevolg meer te betalen voor de bouw van gevangenis-

sen. 

Wanneer de totale geschatte prijs voor de gevangenis gedeeld wordt door 

het aantal cellen, genereert deze berekening een kostprijs per cel. De ta-

bel op de volgende bladzijde vergelijkt de kostprijzen van enkele Belgische 

gevangenissen. De prijs per cel van de nieuwe gevangenissen en de gevan-

genis in Hasselt wordt geschat aan de hand van gegevens verkregen via 

respectievelijk de website van de Regie der Gebouwen20 en de website van 

de Federatie van de betonindustrie.21 Verder wordt in de tabel de kostprijs 

17  WINDMOLDERS, D, ‘Te afhankelijk en te onafhankelijk – over architecten en PPS’, A+, jg 40: nr 
234, 2012, p. 20
18  FLAMME, P, ‘Tussentijds systeem’, A+, jg 40: nr 234, 2012, p. 21
19  CRAEYE, Y; BAECK, N, 2010, p. 43-44
20  http://www.buildingsagency.be/persdossiers_nl.cfm, geraadpleegd op 7/5/2012
21 http://www.febe.be/application/v1/public/upload/0/default/628.pdf, geraadpleegd op 4/6/2012
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van een gevangeniscel volgens voormalig Minister van Justitie De Clerck 

omgerekend naar een representatieve prijs anno 2012.22

“Volgens cijfers van de minister bedraagt de kostprijs voor 

een cel ongeveer 100.000 euro. Dit cijfer is op zich reeds 

betwistbaar want dit was de kostprijs die reeds berekend 

werd in een plan van Minister van Justitie De Clercq (sic) 

uit…1996(!). Vandaag zal de kostprijs zeker een pak hoger 

liggen.” 23

Tenslotte wordt de gemiddelde interieuroppervlakte van de ontworpen 

22  Een prijs van 100000 euro per cel in 1996 wordt volgens de ABEX-index omgezet naar een prijs 
van 152248 euro per cel anno 2012. De ABEX-index analyseert de kostprijs voor de bouw van gebou-
wen en privé-woningen in de tijd. 
23  VAN HECKE, S, 19/8/2009

detentiehuizen vermenigvuldigd met de bouwkost per m² om een idee 

te krijgen van de bouwkost voor een gesloten kleinschalig detentiehuis.24 

Maar volgens Freya Vander Laenen, Professor aan de Vakgroep Strafrecht 

en Criminologie van de Universiteit Gent, is het onderzoek naar kosten 

gelaagd en dienen bijgevolg ook andere posten in rekening te worden ge-

bracht. Een kostenonderzoek omvat meer dan enkel de kost voor de infra-

structuur. Vander Laenen definieert de kost voor de maatschappij, nl. de 

sociale kost, als de som van overheidsuitgaven, private kosten en externe 

kosten. In de detentiehuizen kunnen gedetineerden zelf koken, kuisen, 

kledij wassen, de tuin onderhouden, klusjes opknappen, enz. De winst 

die hier geboekt wordt t.o.v. de kost voor extra personeel in een huidige 

24  De bouwkost per m² bedraagt 1000-1200 EUR/m² voor een woning volgens Prof. Dr. Ir. Architect 
Firmin Mees, college Beroepspraktijk en Deontologie, 14/3/2012

Gevangenis afbetaling per jaar aantal jaar oppervlakte kostprijs per m² totale prijs aantal cellen kostprijs per cel
euro m² euro/m² euro euro

gebouwde gevangenis 2004
Hasselt 38.400.000 450 85.333
gevangenissen masterplan
Beveren 13.700.000 25 342.500.000 300 1.141.667
Dendermonde 14.900.000 25 372.500.000 444 1.241.667
Leuze-en-Hainaut 13.200.000 25 330.000.000 312 1.100.000
Marche-en-Famenne 12.200.000 25 305.000.000 312 1.016.667
FPC masterplan
Gent 80.000.000 272 294.118
Antwerpen 60.000.000 180 333.333
kost volgens justitie
Minister De Clerck 152.248
kleinschalig detentiehuis
gesloten detentiehuis 2.175 1.200 2.610.000 10 261.000

Vergelijking kostprijzen gevangenissen

Figuur 1: vergelijking van de kostprijs per gevangeniscel, Elke deyaert
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gevangenis dient opgenomen te worden in de berekening. Ook recidive 

dient volgens de definitie van de sociale kost ondergebracht te worden in 

de kostprijsbepaling. Volgens de hypothese van Claus, zou een kleinscha-

lige gedifferentieerd detentiehuis de gedetineerden beter voorbereiden 

op de samenleving, zodat minder recidivering verwacht wordt. 

Een overheidsuitgave die weliswaar moeilijk te bepalen is, betreft de per-

soneelskost. Waar het personeel binnen de huidige gevangenissen voor-

namelijk bestaat uit cipiers, aangevuld met sociaal assistenten en andere 

begeleiders, zal in het gesloten detentiehuis de klemtoon worden gelegd 

op het samenleven en begeleiden van gedetineerden in een binnen het 

huis open regime. Het aantal cipiers wordt in een gesloten detentiehuis 

herleid naar slechts een portier die 24u op 24u aanwezig is. Verder wordt 

het personeel aangevuld met een huisbegeleider die waakt over de sa-

menlevingsvoorwaarden, een individueel planbegeleider die diensten uit 

de samenleving contracteert, de directeur van de detentiestreek en extra 

hulp- en dienstverlening uit de samenleving.25

Minister Turtelboom is federaal bevoegd voor de cipiers en de infrastruc-

25  NAESSENS, L, Toelichting over de resultaten van de werkgroep personeel en begeleiding op de 
voorstelling van het project ‘gedifferentieerde strafuitvoering’, Mandelazaal VUB, Brussel, 23/3/2012

tuur van de gevangenissen. Hulp- en dienstverlening voor de gedetineer-

den valt daarentegen onder het budget van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, gecoördineerd door Vlaams Minister Vandeurzen.26 Een verschui-

ving van passieve beveiliging naar therapie binnen de detentiehuizen, 

houdt bijgevolg ook een verschuiving in binnen de bevoegdheid die het 

personeel overkoepelt. De therapie valt namelijk onder de bevoegdheid 

van Minister Vandeurzen. Deze kostenverschuiving zal gezien vanuit het 

standpunt van Minister Vandeurzen niet zonder slag of stoot aanvaard 

worden.

Claus ziet de huizen ook werken voor doeleinden verschillend van deten-

tie.27 Beveiliging en begeleiding worden in verscheidene mengvormen 

aangeboden zodat deze huizen naargelang de nood binnen de samenle-

ving van de toekomst door hun generisch karakter kunnen worden ingezet 

binnen de jeugdbescherming, bejaardenzorg, psychiatrie, enz. Enerzijds 

bevordert de omschakeling van passieve veiligheid naar therapie het ge-

nerische concept, anderzijds draagt ook de gedifferentieerde invulling en 

26  http://www.ministerjovandeurzen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=51, geraadpleegd op 7/5/2012
27  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23/3/2012

Figuur 2: posten van de ‘sociale kost’, volgens Prof.  Vander Laenen
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organisatie van de huizen hieraan bij. Binnen de detentiehuizen wordt er 

namelijk een groot aanbod voorzien aan soorten huizen opdat een ver-

schillend detentietraject kan worden ondergaan door een gedetineerde 

veroordeeld voor vijf respectievelijk dertig jaar detentie.

Naast deze aspecten die onrechtstreeks bijdragen tot de kostprijsbepa-

ling van een kleinschalig gedifferentieerd detentiehuis, dient tenslotte het 

dubbel gebruik op buurtniveau van bvb. fitnessruimtes, polyvalente ruim-

tes, ateliers, enz. in rekening te worden gebracht. Huidige gevangenissen 

zonderen zich af van de buurt en vormen allesbehalve een meerwaarde. 

Kleinschalige detentiehuizen kunnen volgens Claus d.m.v. gedeelde of pu-

blieke voorzieningen de buurt opwaarderen.28 Het bepalen van de kostprijs 

van een detentiehuis gaat gepaard met de nodige complexiteit. Ondanks 

deze complexiteit mag het belang van de berekening op maatschappelijke 

schaal niet onderschat worden.

dE toEKoMst BEgint vandaag
Wanneer de architecturale prestaties vertaald worden in de praktijk, be-

staat het gevaar dat ze ondergeschikt raken aan de beveiligingsmaatrege-

len en budgettaire ingrepen. Daarom is het uiterst belangrijk op voorhand 

verder onderzoek te verrichten naar de vertaling van beveiliging in de ar-

chitectuur enerzijds en het correct inschatten van het budget anderzijds. 

Er valt amper vernieuwing af te lezen uit de in uitvoering zijnde gevange-

nissen van het masterplan, aangezien een duidelijke coherente visie en 

voldoende tijd ontbrak. Deze fout mag geen tweede keer gemaakt wor-

den. Het ontwerpen van de gevangenis voor de toekomst die voldoet aan 

de visie uit de basiswet start vandaag.

28  S.n., Synthesenota ‘de huizen’, 23/3/2012
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appEndix a

Aanzet van programma voor de haalbaarheidsstudie van een kleinschalig 

detentiehuis voor 10 bewoners.

type strafuitboet ingshuis 

1. diensttoegang, sas: voorzien op bestelwagen, lichte vrachtwagen + con-

trole rondom: bewonerstransport, aan- en afvoer keuken, aan- en afvoer 

atelierruimte of beroepsopleiding, ziekenwagen 

2. personeelstoegang, sas: begeleiders, PMS-personeel, opleidingsperso-

neel 

3. bezoekerstoegang, sas: (mogelijk 2. en 3. gecombineerd afhankelijk van 

beleid) 

4. bewonerstoegang, sas: sommige bewoners kunnen komen en gaan in 

het kader van penitentiair verlof, volgen beroepsopleiding buiten het huis, 

enz. (mogelijk gecombineerd met 2. en 3. afhankelijk van beleid) 

4. fouilleerruimte: visuele privacy 

5. wachtruimte + bezoekersruimte (advocaat, familie, ...) afhankelijk van 

het beleid binnen het huis kan voor bezoek in de individuele verblijfsruim-

te van de bewoner geopteerd worden of in een daartoe bestemde ruimte. 

Deze ruimte maakt “ongestoord” contact mogelijk van bewoner met part-
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ner en of gezin, maar ontslaat de begeleider niet van zijn verantwoorde-

lijkheid wat betreft veiligheid ten opzichte van bewoners, bezoekers en 

overig personeel. 

6. administratieve ruimte: bevat dossiers van bewoners en alle andere ad-

ministratie, centraliseert controle op het huis (binnen- en buitenruimte) 

en in het bijzonder op de toegangen (rechtstreeks en met camerabewa-

king) fouilleerruimte en wachtruimte; tevens panic-room waarin bege-

leiders zich veilig kunnen afzonderen bij crisissituaties in afwachting van 

interventie. 

Afhankelijk van het beleid van het huis is er permanent toezicht door 

begeleiding met dag- en nachtregime. Binnen de visie van kleinschalige 

detentie evolueert de notie van gevangenisdirecteur, cipier of penitenti-

air beambte naar het breder inzetbaar statuut van begeleider, dat meer 

inhoudt dan louter bewaking tegen ontsnapping of onderdrukken van in-

terne conflicten. 

Er wordt vanuit gegaan dat bewoners volgens een tijdsschema, bijvoor-

beeld nachtregime, gedurende bepaalde periodes verplicht in hun indivi-

duele verblijfsruimte aanwezig zijn. De controle hiervan dient op een an-

dere wijze te gebeuren dan volgens het principe van de nachtronde door 

een cipier met rinkelende sleutelbos die elke cel controleert via een luik 

in de toegangsdeur; dit ontslaat de begeleider niet van zijn verantwoorde-

lijkheid inzake zelfmoordpreventie, enz. 

7. medisch kabinet: ehbo-ruimte, annex ziekenboeg, beschermde opslag 

medicijnen 

8. individuele verblijfsruimte: inclusief individueel sanitair (lavabo-douche-

wc) en kitchenette; dimensionering laat studeren-slapen-ontspannen-eten 

individueel toe, maar ook ontvangst van externen, begeleiders, familie of 

mede-bewoners. In geval van detentiehuis voor vrouwen mogelijkheid 

voorzien voor verblijf van kinderen tot leeftijd van vier jaar. Mogelijkheid 

annex individuele buitenruimte 

Eén ruimte dient voorzien te worden als crisis- of time-out-ruimte met 

minimale, veilig of eenvoudig te verwijderen, meubilair (in termen van het 

gevangenisconcept gekend als isoleercel). 

9.collectieve verblijfsruimte: zitruimte, eetruimte, keuken en berging, bui-

tenruimte. Collectieve ruimtes zijn ook ontspanningsruimtes, laten geza-

menlijk televisie- of filmkijken toe, organiseren van feesten, enz. 

Het gehele gebouw inclusief buitenruimte is beveiligd tegen ontsnapping 

maar ook tegen indringing zowel door mensen als met voorwerpen (wa-

pens, drugs, enz.). Dit zowel fysisch als met inzet van camera- en of elek-

tronische bewaking. 

tuin= ontspanning, sport of productief (serre, groenten, kippen, enz.) 

10. sportruimte: van pingponglokaal, over bokssparring, fitnesstoestellen 

als loopband, halterbank, home- roei- of crosstrainer, enz., tot mogelijk 

annex buitenruimte of sportzone (basketballdunk, badmintonveld, ...) 

11. collectief waslokaal: wasmachine, droogkast, strijkrol of -plank. 

Indien bv. collectieve keuken- en wasserettebeheer niet lukt in de groep 

dient externe catering ingeschakeld (belang van diensttoegang); beide op-

ties dienen mogelijk te zijn. 

12. therapielokalen voor psychisch-sociale begeleiding 

13. lokalen voor beroepsopleiding: pc-klas, bv. installateur cv-loodgieterij, 

enz. 
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14. crea-ruimte 

15.kleedruimte (inclusief sanitair) en eetruimte begeleidend personeel: 

afhankelijk van het beleid van het huis kan dit ofwel samen met de bewo-

ners van het huis in de collectieve ruimte, ofwel in een afzonderlijk daar-

toe bestemde personeelsruimte, die tevens als vergaderruimte, enz. kan 

ingezet worden. 

16. parkeergelegenheid auto’s, fietsen, motorfietsen voor begeleiders, 

therapeuten, bezoekers 

stedel i jk  concept : 

Er wordt expliciet onderzocht welk aanbod van ruimtes (leslokalen, par-

keergelegenheid, sportinfrastructuur, ...) ingezet kan worden voor dubbel 

gebruik, zowel door gebruikers van het huis als door buurtbewoners en 

wat hiervan de impact is niet enkel op het beheer van die ruimtes maar 

vooral op de locatie ervan en de onder meer visuele aanwezigheid ervan 

in het stedelijk beeld. 

In de visie van Hans Claus wordt geopteerd maximaal een vijftal detentie-

huizen in elkaars omgeving verspreid in het stedelijke weefsel in te plan-

ten, zodat de haalbaarheid van bijvoorbeeld een collectieve sporthal voor 

50 gedetineerden en hun begeleiders naar inzetbaarheid in de onmiddel-

lijke buurt voor buurtbewoners meer realistisch wordt. 

Verschillende typologische stedelijke lokaties worden onderzocht naar 

hun opportuniteiten voor en beperkingen van deze kleinschalige benade-

ring van detentie. 

flexibele generische benadering: 

Vermits het om een haalbaarheidsstudie gaat dienen verschillende opties 

wat betreft relaties tussen binnen en buiten van het huis en tussen ruim-

tes van het huis onderling open te blijven en flexibel aangepast te kunnen 

worden. Zo kunnen in een huis directe relaties mogelijk zijn tussen de pri-

vate verblijven van de bewoners en de collectieve ruimtes, maar dienen 

deze ook afhankelijk van de evolutie van de bewoners en het beleid te 

kunnen evolueren naar een meer gescheiden geheel en omgekeerd. 

De benadering van het programma dient generiek te zijn. Voor deze oe-

fening is gekozen voor het type van strafuitboetingshuis dat als meest ex-

treme vorm de gekende visie van gevangenis benadert. Andere visies in de 

zin van open instellingen, waarin gedetineerden in een kleinschalig huis 

wonen, maar bijvoorbeeld werken of opleiding volgen buiten het huis die-

nen ook op het type van kleinschalig huis toepasbaar te zijn. 

Een verdere vorm van generiek concept is dat deze detentiehuizen ook in-

zetbaar zijn voor andere segmenten uit de zorgsector: gemeenschapshuis 

voor bv. mensen met een mentale handicap, bejaardenzorg, bijzondere 

jeugdzorg al of niet gerelateerd aan drugsproblematiek, enz. 

Basis van het concept is de keuze voor een kleinschalige, gedifferentieerde 

en in het stedelijk weefsel geïntegreerde benadering van de zorgproble-

matiek + voor deze oefening, de benadering van detentie ook vanuit het 

standpunt van “zorg”. 

Materia l isat ie : 

Op het gehele gebouw is de regelgeving in verband met toegankelijkheid 

voor andersvaliden van toepassing; dit zowel voor bewoners, begeleiders 

als bezoekers. 

Idem wat betreft brandveiligheid en -voorkoming, hoewel het beeld van 

ontsnappen van gedetineerden op het eerste gezicht niet te rijmen lijkt 
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met evacuatie en vluchtwegen bij brand. 

Het ARAB (algemeen reglement op de arbeidsbescherming) voorziet ge-

scheiden sanitair, toiletten en douches, kleedruimtes, enz. voor manne-

lijk en vrouwelijk personeel. Niettegenstaande het om een huis voor tien 

mannen of tien vrouwen gaat kan het personeel gemengd zijn. 

De uitwerking van de materialisatie gebeurt volgens het houtbouw-con-

cept. Alle bouwmethodes zijn toelaatbaar (skeletbouw of massiefhout-

bouw, al of niet met prefabricatie); regelgeving in verband met akoesti-

sche, duurzame, thermische en stabiliteitsprestatie is van toepassing. 

Streven naar K30 of passiefhuisperformantie is vermits het om een (grote) 

woning gaat uiteraard gewenst, om de uitbatingskosten van dit kleinscha-

lige initiatief binnen de perken te kunnen houden; compactheid dient 

hierbij in overweging genomen in relatie tot de complexe relaties tussen 

alle ruimtes. 

(versie 4 oktober 2011, bron: Prof. Dr. R. De Meyer)



173-174

appEndix B

De elf ontworpen detentiehuizen worden op de volgende bladzijden 

a.d.h.v. figuren uitgebreid voorgesteld. Vanzelfsprekend zijn de figuren 

achter ieder voorblad van de auteurs vernoemd op het respectievelijke 

voorblad.
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.

Resocialiserende blik op de omgeving

Strafuitboetingshuis

Visserij, Gent

Kim Carbonez

Lynn Devos

Thijs Urban
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Plan niveau 0
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Plan niveau 1
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Plan niveau 2
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Gevel tuinzijde

Plan niveau -1
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Langssnede

Publieke gevel
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Snede evenwijdig met de straat

Straatgevel
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InterieurbeeldInterieurbeeld

Interieurbeeld Concept organisatie 
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Dwarssnede

Dwarssnede
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Aanzicht vanop straat
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Gemuteerde en speelse kloostergang

Strafuitboetingshuis

Wittemolenstraat, Gent

Konstantijn Kinoo

Jolien Van Bever
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Overzichtbeeld

Snede conceptSnede concept
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Langssnede

Dwarssnede
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Binnentuin

Personeelsruimte
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Oplosbare dynamische circulatie

Strafuitboetingshuis

Dendermondsesteenweg, Gent

Tim Gavel

Wendy Geeraert
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Overzicht site

Plan niveau -1
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Plan niveau 0

Plan niveau 1
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Langssnede

Ingang gebouwGevel tuinzijde
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Dienstverlening en buitencirculatie

Strafuitboetingshuis

Ossenstraat, Gent

Jelle Devocht

Hannes Oppeel
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Plan niveau -1
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Plan niveau 1 Plan niveau 3Plan niveau 2
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Dwarssnede

Overzichtbeeld Dwarssnede
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Gemeenschappelijke ruimte

Straatgevel
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Tuingevel
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Binnen en tegelijk buiten

Strafuitboetingshuis

generisch ontwerp voor een bouwblok

Wolf Bracke

Simon Van Audenhove
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Plan niveau 0 Plan niveau 1
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Plan niveau 2 Plan niveau 3
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Overzichtbeeld

Snede doorheen studio’s
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Snede doorheen bezoekersruimte

Snede doorheen gemeenschappelijke leefruimte
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Gemeenschappelijke leefruimteAanzicht vanuit binnentuin

Individuele verblijfsruimteAanzicht  bij het betreden van de site
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Toegankelijk fabriekgebouw met karakter

Strafuitboetingshuis

Bijgaardepark, Gent

Charline Herpoel

Laure Van Huffel
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Plan siteOverzichtbeeld
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Plan niveau 0
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Snede DD

Snede CC

Snede BB

Snede AA
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As tussen cafetaria en sporttereinInterieurbeeld individuele verblijfsruimtes

Hoek cafetaria Interieurbeeld individuele verblijfsruimtes
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Kwaliteitsvol en gefragmenteerd wonen

Strafuitboetingshuis

Dendermondsesteenweg-Ambachtstraat, Gent

Preben Bonte

Samuel Cuvelier
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Plan niveau 0

Plan niveau 1
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Plan niveau 2

Plan niveau -1
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Gevel theaterGevel inkomgebouw

Bouwblok met drie individuele verblijfsruimtes
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Zicht op fitness vanuit individuele verblijfsruimteZicht op binnentuin vanuit gang

Snede over ganse site
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Overzichtbeeld
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Overzichtelijk gebouw met onzichtbare circulatie

Strafuitboetingshuis

Heilig Hartplein-Doornakkerstraat, Gent

Berdien De Wilde

Stéphanie Kint
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Plan niveau 1
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Tuingevel

Gemeenschappelijke leefruimteSnede doorheen individuele verblijfsruimte
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Binnentuin

Kerkplein
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Straatgevel
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Doos-in-doos detentiehuis

Strafuitboetingshuis

Bijlokestraat, Gent

Dieter Van den Buys
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Plan niveau 1
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Zijgevel Inplantingplan

Dwarssnede
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Beeld van op trap van een individuele verblijfsruimteInkom detentiehuis

InterieurbeeldInterieurbeeld
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Verschillende doelgroepen in één gebouw

Strafuitboetingshuis

Nijverheidstraat-Forelstraat, Gent

Niels Balcaen

Nicolas den Hartog

Corentin Houtmeyers
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Plan niveau 1

Plan niveau 3

Plan niveau 0

Plan niveau 2
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Dwarssnede doorheen Poverello- en vergadervoorzieningenDwarssnede doorheen individuele verblijfsrumtes en cafetaria

Langssnede doorheen cafetaria
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Straatgevels

Binnenplein



233

Opgeheven compact bouwblok

Arresthuis

Ambachtstraat-Neringstraat, Gent

Evelien De Wilde 

Michiel Meul
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Plan niveau 2
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Plan niveau 3

Plan niveau -1

Straatgevel Straatgevel
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Langssnede

ZijgevelDwarssnede
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“every confinement of the person is an imprisonment, 

whether it be in a common prison, or in a private house”




