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Samenvatting
Kleinschalige detentie:
typologisch onderzoek naar generische ontwerpoplossingen
Silke Swaenepoel
Promotoren: Prof. dr. Ronald De Meyer en Marc De Kooning
Academiejaar 2017-2018
De verschillende problematieken in het Belgische gevangeniswezen volgen elkaar
in een snel tempo op. Door de aanhoudende stakingen en opstanden is dit thema
niet meer weg te denken uit de media. Recent onderzoek van onder andere vzw
De Huizen, de Liga voor Mensenrechten en Prison Gear toont aan dat deze
problematieken vooral te wijten zijn aan de grootschalige en onpersoonlijke
aanpak die heerst in de huidige instituten. Zolang er op fundamenteel niveau niets
verandert, zullen dezelfde problemen blijven opduiken. Een alternatief voor deze
grootschalige instituten kan gevonden worden in het voorstel van De Huizen. Hans
Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde en bezieler van De Huizen, stelt voor
om de 35 Belgische gevangenissen op termijn te vervangen door 900
kleinschalige detentiehuizen. Het voorstel is gebaseerd op drie pijlers, namelijk
‘kleinschaligheid’, ‘differentiatie’ en ‘nabijheid’. Enkel wanneer hieraan voldaan is,
wordt het mogelijk om alle gedetineerden persoonlijk te begeleiden en voor te
bereiden op de uiteindelijke re-integratie. Kleinschaligheid en differentiatie kunnen
rekenen op een behoorlijk draagvlak, maar de nabijheid van detentie roept bij
velen nog een NIMBY1-reactie op. Onderhavige masterproef sluit hierop aan. De
hoofddoelstelling van dit onderzoek is om een methode op te stellen om
kleinschalige detentie op een zinvolle manier te integreren in het Vlaamse weefsel.
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NIMBY is een acroniem voor ‘not in my backyard’

VI

Voor het onderzoek wordt er vertrokken vanuit de visie van vzw de huizen. Aan
de hand hiervan worden criteria, richtlijnen en ontwerpoplossingen uitgeschreven
die ingezet kunnen worden bij het analyseren van de typologieën en omgevingen.
De bedoeling hiervan is om de verschillende potenties van typologieën en
omgevingen te achterhalen omtrent kleinschalige detentie. Na de analyses wordt
de methode gebundeld in een tool. De nadruk ligt hierbij op het proces en niet
op het eindproduct. Er wordt dus niet gepoogd om binnen het bestek van
onderhavige masterproef een definitieve versie van de methode op te stellen. Het
is de bedoeling dat toekomstig onderzoek verdere aanvullingen en wijzigingen
kan toevoegen.
Typologie – omgeving – kleinschalige detentie – flowchart - ontwerpoplossing
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bezieler van De Huizen, stelt voor om de 35 Belgische gevangenissen op termijn

De verschillende problematieken in het Belgische gevangeniswezen volgen elkaar
op in een snel tempo. Door de aanhoudende stakingen en opstanden is dit thema
niet meer weg te denken uit de media. Het personeelstekort, de overbevolking,
de vele stakingen en de trage bureaucratie vormen voor veel gedetineerden, en
ook voor het personeel, een bron van grote ergernis. Meer dan ooit wordt duidelijk
dat niemand beter wordt van een eenzame opsluiting in de gevangenis, losgeknipt
van sociale contacten en vervreemd van de invloeden van de maatschappij.
Langzaamaan komen de bevoegde overheden tot inzicht dat detentie zoals ze in
België georganiseerd wordt geen toekomstperspectieven biedt. Het goedkeuren
van de Basiswet in 2005 zorgde voor een eerste vorm van rechtszekerheid voor
gedetineerden en vormt een theoretische basis voor een humaan, nieuw
gevangenismodel. Het opstarten van het masterplan 2008-2012-2016 voor een
gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden zou de theorie van de
Basiswet omzetten in praktijk. Al snel blijkt dat nieuwe gevangenissen op eenzelfde
manier geconcipieerd worden als de verouderde stervormige Ducpétiauxgevangenissen2, zij het in een modern en humaan ogend jasje. Bijgevolg duiken
dezelfde

structurele
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genomen

‘modelgevangenissen’.
Recent onderzoek van onder andere vzw De Huizen, de Liga voor Mensenrechten

te vervangen door 900 kleinschalige detentiehuizen. Het voorstel is gebaseerd op
drie pijlers, namelijk ‘kleinschaligheid’, ‘differentiatie’ en ‘nabijheid’. Enkel wanneer
hieraan voldaan is, wordt het mogelijk om alle gedetineerden persoonlijk te
begeleiden en voor te bereiden op de uiteindelijke re-integratie. Kleinschaligheid
en differentiatie kunnen rekenen op een behoorlijk draagvlak, maar de nabijheid
van detentie roept bij velen nog een NIMBY3-reactie op.
De Federale Overheidsdienst Justitie onder Minister Koen Geens ziet potenties in
het voorgestelde alternatief en voorziet in 2019 een eerste proefproject met
detentiehuizen, meer bepaald met transitiehuizen. Een transitiehuis is een
detentiehuis waarin gedetineerden het laatste anderhalf jaar van hun straf uitzitten
en intensief voorbereid worden op de terugkeer naar de maatschappij.
Door de goedkeuring van de nieuwe wet (in 2018) omtrent de uitbreiding van de
strafuitvoering met transitiehuizen komt de praktijk wel heel dichtbij. Men is volop
bezig met onderzoeken op welke locaties deze detentiehuizen in de maatschappij
geïntegreerd kunnen worden en welke de weerstanden zijn die overwonnen
moeten worden. Onderhavige masterproef sluit hierop aan. De hoofddoelstelling
van dit onderzoek is om een methode op te stellen om kleinschalige detentie op
een zinvolle manier te integreren in het Vlaamse weefsel.

en Prison Gear toont aan dat het probleem vooral te wijten is aan de grootschalige
2

Edouard Ducpétiaux (1804-1864) was de eerste inspecteur-generaal van de Belgische
gevangenissen en de grondlegger van het 19de-eeuwse Belgische gevangenismodel
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In de literatuurstudie wordt het gedachtengoed van De Huizen grondig bestudeerd.

een detentiehuis met een lage beveiligingsgraad gemakkelijker zal gaan dan een

Daaruit worden enkele criteria afgeleid die vervolgens ingedeeld worden in

zwaar beveiligde variant. Daarom vormt het thema beveiliging een rode draad

verschillende thema’s. Dit is het vertrekpunt voor het onderzoek. Het eigenlijke

doorheen de analyses. Er dient een compromis gevonden te worden tussen de

onderzoek wordt opgedeeld in twee schaalniveaus, namelijk op schaal van de

vaak zichtbare beveiligingsmaatregelen en een onopvallende aanwezigheid in de

typologie en op schaal van de omgeving. Voor elk thema kan voor beide

buurt.

schaalniveaus een analyse gemaakt worden. In hoofdstuk 5 worden deze analyses
het

Op het einde van de reeks analyses wordt voor elk hoofdstuk en dus voor elk

woonzorgcentrum Menos van Osar Architecten. In hoofdstuk 6 is de Standaertsite

schaalniveau een overzicht gemaakt. De bekomen criteria, richtlijnen en

in Ledeberg het onderwerp van de analyses.

ontwerpoplossingen worden opgelijst en veralgemeend zodat ze generisch

toegepast

op

een

kleinschalige

typologie

uit

de

zorg,

namelijk

inzetbaar worden. De uitgevoerde analyses en de verzamelde output (criteria,
Door het uitvoeren van verschillende analyses wordt een aanvulling gemaakt op

richtlijnen en ontwerpoplossingen) worden vervolgens voor elk schaalniveau in

de lijst van criteria die oorspronkelijk enkel bestond uit het gedachtengoed van

een tool samengebracht. Deze tool is een flowchart en geeft de volgorde van de

De Huizen. Voor elk van deze criteria kan ook een richtlijn opgesteld worden

uit te voeren analyses weer aan de hand van ja/nee-vragen. Na het uitvoeren

waaraan voldaan moet worden bij het ontwerpen van een detentiehuis. In

van de respectievelijke analyses komen onderaan de mogelijke detentieregimes

onderhavig onderzoek worden vier verschillende detentieregimes behandeld in de

(en maximumcapaciteit) tevoorschijn voor de onderzochte typologie of omgeving.

analyses:
De tool en de lijst met criteria zijn geen afgewerkte producten, maar dienen verder
1.

Low security – short stay

aangevuld te worden aan de hand van bijkomend onderzoek. In onderhavige

2.

Low security – long stay

masterproef is voor elk hoofdstuk een enkele toetsing uitgevoerd, waaruit

3.

High security – short stay

inderdaad blijkt dat de lijst niet eindig is. Dit thema is voortdurend aan verandering

4.

High security – long stay

onderhevig en het is daarom net goed dat de tools die gehanteerd worden een
dynamisch gegeven blijven die zich snel kunnen aanpassen bij nieuwe

De bedoeling is om aan de hand van de analyses zowel voor typologieën als

ontwikkelingen.

omgevingen te kunnen uitmaken welke detentieregimes mogelijk zijn en welke
ingrepen daartoe nog dienen te gebeuren. Wanneer er in een analyse niet aan

Het detentiemodel van De Huizen dat als alternatief voor de huidige grootschalige

een bepaald criterium voldaan kan worden, dient er gezocht te worden naar een

gevangenisinstituten wordt voorgesteld, begint een steeds groter draagvlak te

ontwerpoplossing. Wanneer geen ontwerpoplossing gevonden wordt, dient er een

krijgen in de samenleving. Vooral de begrippen ‘kleinschaligheid’ en ‘differentiatie’

beperking opgelegd te worden voor het detentieregime of voor het maximumaantal

kunnen al op veel steun rekenen. De voorwaarde ‘nabijheid’ ondervindt wel nog

bewoners van het detentiehuis. Het spreekt voor zich dat het implementeren van

veel weerstand. Vooraleer de eerste proefprojecten voor transitiehuizen in 2019
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geopend worden dient er nog verder nagedacht te worden over hoe kleinschalige
detentie op een zinvolle manier geïntegreerd kan worden in de woonomgeving.
Wanneer er meer inzicht komt in de geschikte typologieën en omgevingen voor
kleinschalige detentie kan voor zowel de buurt als het detentiehuis een voldoende
grote surplus gecreëerd worden dat de weerstand op termijn vanzelf gaat liggen.
Op dat moment vormt het begrip ‘nabijheid’ niet langer een onoverkomelijk
probleem voor het verder ontplooien van een kleinschalige en gedifferentieerde
strafuitvoering.
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Extended abstract

will continue to arise. An alternative to having large-scale institutions can be found

Small-scale detention:

founder of The Houses, proposes to replace all of the 35 Belgian prisons in the

typological research for generic design solutions

long term by 900 small-scale detention houses. The proposal is based on three

in the proposal of The Houses. Hans Claus, Prison Director of Oudenaarde and

cornerstones, namely ‘small scale’, ‘differentiation’ and ‘proximity’. Only when this
Different problems are coinciding now in the Belgian prison system. Due to the

is fulfilled it will be possible to personally supervise all detainees and to prepare

ongoing strikes and uprisings, these can no longer be ignored in the media. The

them for the eventual reintegration. The cornerstones ‘small scale’ and

shortage of personnel, the overcrowding, the many strikes and the slow

‘differentiation’ receive considerable support, but the proximity of detention often

bureaucracy are sources of great annoyance for many detainees and for the staff

results in a NIMBY6 reaction.

as well. More than ever, it is clear that no detainee actually improves from solitary
confinement in prison, cut loose from social contacts, and alienated from the

The Federal Public Service for Justice led by Minister Koen Geens sees potential

influences of society. Gradually, competent authorities have come to realize that

in the proposed alternative and in 2019 provides a first pilot project with transition

detention, as organized in Belgium, does not provide future prospects. Approval

houses. A transition house is a detention house in which detainees serve the final

of the

‘Basiswet’4

in 2005 provided for the first time a form of legal certainty for

detainees and a theoretical basis for a new humane prison model. The start-up

year and a half of their sentence and are intensively prepared for the return to
society.

of the master plan 2008-2012-2016 for a prison infrastructure in humane
circumstances would convert the theory of the ‘Basiswet’ into practice. However,

With the new law (in 2018) that broadens the execution of sentences with transition

new prisons are conceived in the same way as the outdated star-shaped

houses, this practice becomes applicable. Currently, studies are conducted to

Ducpétiaux5

prisons and just dressed in a modern and human appearance. As a

define in which locations these detention houses can be integrated and which

consequence, the same structural ailments also appear in the newly introduced

resistances need to be overcome. This master's thesis associates with this subject.

'model prisons'.

The main objective of this research is to establish a method to integrate smallscale detention into the Flemish fabric in a meaningful way.

Recent research done by non-profit association ‘The Houses’, the League of
Human Rights, Prison Gear and others shows that the problem is mainly due to

In the literature study, the ideas of The Houses are thoroughly studied. From these

the large-scale and impersonal approach that prevails in the current prison

ideas criteria are derived which are then divided into different themes. This is the

institutions. So long as nothing changes at a fundamental level, the same problems

starting point for the research. The actual research is divided into two scale levels,

4

6

5

‘Basiswet’ can be translated as ‘Basic law’
Edouard Ducpétiaux (1804-1864) was the first inspector-general of the Belgian prisons and the

founder of the 19th-century Belgian prison model
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one on the scale of the typology and one on the scale of the environment. An

performed and the collected output (criteria, guidelines and design solutions) are

analysis can be made for each theme for both scale levels. In Chapter 5, these

then brought together in a tool for each scale level. This tool is a flowchart and

analyses are applied to a small-scale typology from the care sector, namely the

shows the order of analyses to be carried out on the basis of yes/ no questions.

residential care center Menos designed by Osar Architects. In Chapter 6, the

After carrying out the respective analyses, the possible detention regimes (and

Standaert site in Ledeberg is the subject of the analyses.

maximum capacity) appear at the bottom for the typology or environment studied.

By applying the results of various analyses, the list of criteria is extended beyond

The tool and the list of criteria are not finished products. They should be

the original criteria derived from The Houses. Guidelines can also be written

supplemented further by means of additional research. In this master's thesis, a

describing the criteria for the design of a detention house. In this study four different

single review was performed for each chapter, which reinforces that the list is not

detention regimes are dealt with in the analyses:

finite. This subject is constantly changing, and therefore, it’s a good thing that the
tools remain dynamic to quickly adapt to new developments.

1. Low security - short stay
2. Low security - long stay

The detention model of The Houses that is proposed as an alternative to the

3. High security - short stay

current large-scale prison institutes is gaining increasing support in society.

4. High security - long stay

Especially the concepts 'small scale' and 'differentiation' can already receive a lot
of support. The condition 'proximity' still has much resistance. Before the first pilot

The aim is to use the analyses for both typologies and environments to determine

projects for transition houses are opened in 2019, further consideration should be

which detention regimes are possible now and which still need addressing. If an

given to how small-scale detention can be integrated in a meaningful way in the

individual criterion can’t be met in an analysis, a design solution must be sought.

living environment. When there is more insight into the appropriate typologies and

If no design solution is found, a restriction must be imposed on the detention

environments for small-scale detention, a sufficiently large surplus can be created

regime or on the maximum number of residents of the detention house. Obviously,

for both the neighbourhood and the detention house that the resistance eventually

the implementation of a detention house with a low security level will be easier

will decline. At that moment the term 'proximity' no longer forms an insurmountable

than a high security variant. That is why the theme of security is a common thread

problem for the further development of a small-scale and differentiated execution

throughout the analyses. A compromise must be found between the often visible

of sentences.

security measures and a low-profile presence in the neighbourhood.
At the end of the series of analyses, an overview is made for each chapter and
therefore for each scale level. The obtained criteria, guidelines and design solutions
are listed and generalized so that they can be used generic. The analyses
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De Huizen ontstaan die pleit voor een humane vorm

Intro
Recente ontwikkelingen in het Belgische gevangeniswezen tonen aan dat een
kantelmoment is aangebroken. Dit kantelmoment wordt behandeld in de
literatuurstudie in hoofdstukken 2 en 3 van onderhavige masterproef.
Aan de ene kant blijkt het penitentiaire beleid in België meer dan ooit te falen. De
problematiek is een weerkerend centraal probleem binnen de actualiteit. De

van detentie die past bij het hedendaagse tijdsbeeld.10
Niet de grootschalige instituten, maar kleinschalige
detentiehuizen

toekomst

voor

het

detentiemodel in België. Detentie van de

21ste

eeuw

3

pijlers:

moet

volgens

vormen
de

vzw

de

voldoen

aan

kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid.

11

problemen die zich de voorbije decennia opstapelen zoals overbevolking, geweld
in de gevangenissen, stakingen, enzovoort hebben stillaan het kookpunt bereikt.
Het Belgische gevangeniswezen wordt gekenmerkt door zowel inhoudelijke als
structurele problemen. Met de komst van de Basiswet7 in 2005, betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden en het Masterplan
2008-2012-2016
omstandigheden”8

voor

een

“gevangenisinfrastructuur

in

humane

leken de verbeteringen eindelijk op komst. Maar ook deze

inspanningen geven aanleiding tot meer van dezelfde gevangenissen en bijgevolg
ook dezelfde problemen. Er is nood aan een meer fundamentele wijziging.
Aan de andere kant wordt de het klassieke penitentiaire beleid de laatste jaren
steeds meer in vraag gesteld en komt er aandacht voor alternatieven. Het
fenomeen

kleinschalige

detentie

komt

vanuit

de Scandinavische

landen

overgewaaid en Hans Claus, gevangenisdirecteur van Oudenaarde, lanceert in
Figuur 1: Schematisatie gedachtengoed van De Huizen (door
Swaenepoel S.)

2009 ideeën voor een nieuw detentiemodel waarin kleinschaligheid en integratie
in de maatschappij centraal staan.9 Vanuit de ideeën van Claus is in 2012 vzw

7 Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden,
BS 1 februari 2005. Geraadpleegd op 8/07/2018 via
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005011239&table_name=

9 Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos, 2014
(2), blz 87
10 Team Vlaams Bouwmeester. Label 004: Vzw de Huizen. Geraadpleegd op 1/07/2018 via

wet
8 Federale Overheidsdienst Justitie. (23/11/2015). Masterplan 2008-2012-2016 voor een
“gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden”. Geraadpleegd op 6/04/2018 via

11

https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/Label%20004%20VZW%20Huizen.pdf
Concept vzw de huizen. Geraadpleegd op 31/07/2018 via http://www.dehuizen.be/concept.htm

https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2011-03-23_1
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De kenmerken ‘kleinschaligheid’ en ‘differentiatie’ kunnen rekenen op een

De

maatschappelijk draagvlak. Het laatste kenmerk ‘nabijheid’ kent daarentegen heel

stroomversnelling. Door de goedkeuring van de nieuwe wet omtrent de uitbreiding

jongste

jaren

komen

de

concepten

van

detentiehuizen

in

een

wat meer weerstand. (Kleinschalige) detentie is een ongewenst programma binnen

van de strafuitvoering met transitiehuizen, erkent de Federale Overheidsdienst van

stadscentra en woonkernen. De NIMBY-reactie, acroniem voor ‘not in my

Justitie onder minister Koen Geens dat er problemen en noden zijn binnen het

backyard’, laat dan ook niet lang op zich wachten. Bij het horen van het begrip

Belgische gevangeniswezen en -model. 14

‘detentie’ wordt er vaak automatisch gedacht aan een stigmatiserend, grootschalig
instituut met hoog hekwerk en prikkeldraad. Onterecht, want kleinschalige detentie
heeft echter alles behalve de uitstraling van een klassieke gevangenis. Meer nog,
dankzij de kleinschaligheid kunnen een breed scala aan typologieën overwogen
worden en kunnen detentiehuizen als een kameleon opgenomen worden in de
omgeving.
Het ideeëngoed van vzw De Huizen wordt in 2015 gebundeld in het boek ‘Huizen’
waarin het concept verder wordt uitgewerkt.12 In het boek komen aspecten aan
bod die de uitvoering van kleinschalige detentiehuizen praktisch mogelijk maken.
(Uitwerking van het personeelsplan, berekening van het kostenplaatje in
vergelijking met dat van de huidige gevangenissen, juridische aspecten,
enzovoort.) Uit dit boek en ook uit enkele publicaties van Claus en andere
medewerkers van vzw De Huizen kunnen enkele criteria voor kleinschalige detentie
gedestilleerd worden.
Ook het team van Vlaams Bouwmeester biedt steun aan vzw De Huizen. Door de
toekenning van bouwmeesterlabel #004 kon de vzw een businessplan uitwerken
voor twee detentiehuizen. 13

Doelstellingen van het onderzoek
De vraagstelling van onderhavige masterproef speelt in op de 3de pijler van vzw
de huizen, nabijheid. Via typologisch onderzoek wordt er getracht een bijdrage te
leveren aan het vraagstuk over op welke manier kleinschalige detentie zinvol
geïntegreerd kan worden in het weefsel van Vlaanderen.
Het doel van het onderzoek is om een methode te ontwikkelen om de potenties van
typologieën en omgevingen omtrent kleinschalige detentie te achterhalen. De
nadruk ligt hierbij op het proces en niet op het eindproduct. Er wordt dus niet
gepoogd om binnen het bestek van onderhavige masterproef een definitieve versie
van de methode op te stellen. Het is de bedoeling dat toekomstig onderzoek
verdere aanvullingen en wijzigingen kan toevoegen.

Methodiek
Het onderzoek is opgedeeld in drie verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 4
wordt de onderzoekscontext beschreven en wordt er een onderzoeksvraag
opgesteld. In dit hoofdstuk wordt eveneens het onderzoekskader geschetst.

12

Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel

14 Cfr. Supra; Wetsontwerp houdende diverse bepalingen in strafzaken. (12/03/2018). Geraadpleegd
op 2/07/2018 via

13

http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/54K2969001_DIVERSEBEPALINGENSTRAFRE
CHT.pdf

Team Vlaams Bouwmeester. Label 004: Vzw de Huizen. Geraadpleegd op 1/07/2018 via
https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/Label%20004%20VZW%20Huizen.pdf;
Geens, K. (6/07/2015). Geens wil mini-gevangenissen. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op
2/07/2018 via https://www.koengeens.be/news/2015/07/06/geens-wil-mini-gevangenissen
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Hoofdstukken 5 en 6 bevatten het eigenlijke onderzoek waarbij een methode

Op het einde van hoofdstuk 5 en 6 wordt er een overzicht gevormd waarin de

ontwikkeld wordt voor het integreren van kleinschalige detentie. Het onderzoek

bekomen methode toegelicht wordt. Hiermee wordt een tool ontwikkeld om de

wordt opgesplitst in twee schaalniveaus:

potenties van respectievelijk typologieën en omgevingen omtrent kleinschalige
detentie te achterhalen.

-

Schaal van de typologie (Hoofdstuk 5)

-

Schaal van de omgeving (Hoofdstuk 6)

Het is hierbij niet de bedoeling om te ontkennen dat typologie en omgeving met
elkaar verbonden zijn. De keuze voor de opsplitsing komt de leesbaarheid van
het onderzoek ten goede.
Het onderzoek in hoofdstukken 5 en 6 wordt gelijkaardig opgebouwd. In beide
gevallen wordt er vertrokken vanuit de visie van vzw de huizen. In het
literatuuronderzoek wordt deze visie besproken en er worden enkele criteria uit
afgeleid. Niet alle criteria zijn toepasbaar op beide schaalniveaus en er kunnen
gaandeweg in het onderzoek ook nog criteria toegevoegd worden aan de lijst.
De criteria van vzw de huizen kunnen ingedeeld worden in enkele thema’s. Voor
elk thema kan voor beide schaalniveaus een analyse gemaakt worden. In
hoofdstuk 5 worden deze analyses toegepast op een kleinschalige typologie uit
de zorg, namelijk het woonzorgcentrum Menos van Osar Architecten. In hoofdstuk
6 is de Standaertsite in Ledeberg het onderwerp van de analyses.
Verwacht wordt dat er uit de analyses nog meer criteria naar voren komen om
aan te vullen bij de lijst. Het is de bedoeling om voor elk van deze criteria een
richtlijn uit te schrijven die veralgemeend kan worden zodat het generisch inzetbaar
wordt. Daarnaast duiken er wellicht problemen op wanneer er voldaan dient te
worden aan een criterium. In dat geval kan er gezocht worden naar een
ontwerpoplossing.

4

5

Belgische gevangenissen in kaart
België telt in het totaal 34 gevangenissen en drie jeugdinstellingen. (Tongeren,
Everberg en Saint-Hubert15) De 34 gevangenissen zijn voor volwassenen en zijn

gelijkmatig verspreid over het land. Vlaanderen en Wallonië tellen elk 16
gevangenissen en in Brussel bevinden zich twee gevangenissen. De meeste van
onderstaande instituten zijn enkel voor mannen, maar in 12 van de gevangenissen
is er ook een vrouwenafdeling. 16

Figuur 2: Locaties Belgische gevangenissen

15

Prison Gear. Gevangenissen in België I. Geraadpleegd op 21/01/2018 via http://www.Prison
Gear.be/news/76/15/I-Gevangenissen-in-Belgie/
16 Federale overheidsdienst Justitie. Geraadpleegd op 21/01/2018 via

17

Gear. Gevangenissen in België I. Geraadpleegd op 25/03/2018 via http://www.Prison
Gear.be/news/76/15/I-Gevangenissen-in-Belgie/
17 Cfr. Supra.

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen; Prison
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In België zijn er momenteel drie verschillende regimes voor gevangenissen,

penitentiaire site. Bij een open regime is er geen materiële beveiliging, maar zijn

namelijk gesloten, halfopen en open. Een gesloten gevangenis is een klassieke

er louter afspraken. Wanneer men zich daar niet aan de regels houdt, riskeert men

gevangenis gekenmerkt door het strengste en zwaarst bewaakte regime. Bij een

om terug in een van bovenstaande regimes geplaatst te worden. 18

halfopen regime kunnen gedetineerden de toestemming krijgen om de gevangenis
overdag te verlaten om te gaan werken of om een opleiding te volgen op de

Figuur 3: Regimes Belgische gevangenissen

18

Federale Overheidsdienst Justitie. Geraadpleegd op 21/01/2018 via

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen
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19

Cfr. Supra.

19

Heel recent (juli 2018) heeft de federale regering onder de bevoegdheid van

In België wordt naast de verschillende regimes ook nog het onderscheid gemaakt

minister van justitie, Koen Geens, werk gemaakt van een wettelijk kader voor een

tussen straf- en arresthuizen. Mensen die al veroordeeld zijn, komen in een

nieuwe strafuitboetingsmodaliteit, namelijk de plaatsing in een transitiehuis. De

strafhuis terecht. Een arresthuis is voor mensen die in voorlopige hechtenis zitten.

bedoeling van transitiehuizen is het begeleiden van gedetineerden in de laatste

Door de overbevolking in de Belgische gevangenissen komen gevangenissen die

18 maanden van hun detentie zodat men voorbereid wordt op de

re-integratie.20

zowel een straf- als een arresthuis zijn steeds vaker voor. 21

Figuur 4: Arrest- en strafhuizen in België

20

Werkgroep strategie De Huizen. (juni 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle

transitiehuizen. (Blz. 3) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf
21 Federale Overheidsdienst Justitie. Geraadpleegd op 25/03/2018 via

22

Gear. Gevangenissen in België II. Geraadpleegd op 25/03/2018 via
http://www.prisongear.be/news/77/15/II-Gevangenissen-in-Belgie/
Cfr. Supra.

22

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen; Prison
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Wie in België een strafbaar feit pleegt maar daarvoor ontoerekeningsvatbaar blijkt

Ziekenhuis Sint-Jan-Baptist in Zelzate (voor vrouwen). 25 Vele geïnterneerden

te zijn, wordt geïnterneerd. Internering of het verplicht laten opnemen van de

komen echter terecht in de gewone gevangenis, in een aparte vleugel weliswaar,

ontoerekeningsvatbare delinquent in een psychiatrische instelling heeft twee

maar wel zonder de gespecialiseerde psychiatrische hulp die ze nodig hebben.

doelen, namelijk de maatschappij beschermen en de nodige zorg verlenen.

23

In

België komt een geïnterneerde in het beste geval terecht in een gespecialiseerd
instituut

voor

Psychiatrisch

ontoerekeningsvatbare
Instituut24

delinquenten,

zoals

het

Hiervoor is België al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens. 26

Forensisch

(FPC) in Gent en Antwerpen of in het Psychiatrisch

Figuur 5: Instituten voor geïnterneerden in België

27

23 Paesbrugghe, A. (2016-2017). Het Belgische beleid inzake internering: is het einde van de tunnel in
zicht?, Masterproef economie en bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 3)

26 Vanrenterghem, A. (20/04/2018). Aantal geïnterneerden in Belgische gevangenissen gehalveerd.
Geraadpleegd op 7/08/2018 via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/20/geinterneerden/

24

27

Website FPC Antwerpen en Gent. Geraadpleegd op 13/04/2018 via
https://www.fpcnv.be/behandelcentra/fpc-gent/
25 Truyts, J. (17/02/2016). 20 nieuwe plaatsen voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate. De Redactie.
Geraadpleegd op 4/07/2018 via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/1.2575134

9

Regie der Gebouwen. Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden. (FOD Justitie)
Geraadpleegd op 5/07/2018 via https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/detentie-eninternering-humane-omstandigheden

In de 19de eeuw was de gevangenisinfrastructuur onder Edouard Ducpétiaux28
heel innoverend. Bijna de helft van de Belgische gevangenissen zijn in die eeuw
gebouwd. Stervormige nieuwbouwgevangenissen zoals Leuven-Centraal (1860)
en de Nieuwewandeling van Gent (1862) werden in die tijd gezien als
vooruitstrevende voorbeelden van cellulaire gevangenissen met een strikt
afzonderingsregime.29

Het

is

dan ook

niet

onlogisch dat

men in de

daaropvolgende decennia nieuwe gevangenissen op een gelijkaardige manier
bleef ontwerpen.

Figuur 6: Edouard Ducpétiaux

30

Figuur 7: Gevangenis Gent

31

28

Edouard Ducpétiaux (1804-1864) was de eerste inspecteur-generaal van de Belgische
gevangenissen en de grondlegger van het 19de-eeuwse Belgische gevangenismodel. Geraadpleegd op
7/08/2018 op het kennisplatvorm Prison Gear via http://www.prisongear.be/news/40/15/Edouard-

30

Ducpetiaux/
Claus, H. in Van Kampen, A. (3/08/2017). Belgische cellen: ongedierte, lekkende wc’s en slapen
op een matje. Geraadpleegd op 22/03/2018 via https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/03/belgische-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenis_van_Gent#/media/File:Overzichtsfoto.jpg

29

1849 Edouard Ducpétiaux: Lokaal en internationaal op het voorplan. Geraadpleegd op 26/03/2018
via https://www.canonsociaalwerk.eu/be/details.php?cps=7
31 Afbeelding geraadpleegd op Wikipedia op 14/09/2018 via

cellen-ongedierte-lekkende-wc-en-slapen-op-een-matje-12354966-a1568810
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Pas halverwege de 20ste eeuw kwam er een nieuwe ontwikkeling in het

ook terug andere typologieën zoals de hof-, telefoonpaal- of campustypologie

gevangenislandschap. Terwijl men in de 19de en vroege 20ste eeuw meestal

ingezet. Toch is de sterstructuur nooit helemaal verdwenen en is ze tot op heden

opteerde voor een stervormige structuur rondom een panopticon, was er

nog steeds terug te vinden in nieuwe gevangenisontwerpen. 32

halverwege de 20ste eeuw meer ruimte voor differentiatie. Zo werden er vanaf dan

Figuur 8: bouwjaar, typologie en locatie Belgische gevangenissen

32

Feyaerts, J. (2015). Tussen vier muren: planopbouw en interieur van de Ducpétiauxgevangenis. Studiedag Historisch Interieur, Abstracts. Gepresenteerd op de Studiedag Historisch Interieur
2015. Geraadpleegd op 29/03/2018 via https://biblio.ugent.be/publication/5963044; Prison Gear.
Geraadpleegd op 26/03/2018 via http://www.prisongear.be/news/76/15/I-Gevangenissen-in-
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33

Belgie/; Prison Gear. Gevangenissen in België II. Geraadpleegd op 26/03/2018 via
http://www.prisongear.be/news/77/15/II-Gevangenissen-in-Belgie/
33 Cfr. Supra.

In

de

19de

de

capaciteiten (zonder overbevolking) kan er opgemerkt worden dat de meeste

gevangenisinfrastructuur, maar vanaf de jaren ‘80 van de 20ste eeuw raakten de

eeuw

had

België

nog

een

pioniersrol

gedetineerden als een nummer tussen 300 anderen worden opgesloten in een

gevangenissen overvol en was van die zogenaamde voorsprong niet veel meer

grootschalig instituut. Een persoonlijke zorg en begeleiding is op dergelijke schaal

te merken, in tegendeel, de problemen stapelden zicht

op.34

binnen

Maar zelfs zonder

onmogelijk.

overbevolking zouden er nog problemen zijn. Volgend uit de onderstaande

Figuur 9: capaciteit Belgische gevangenissen

34

Claus, H. in Van Kampen, A. (3/08/2017). Belgische cellen: ongedierte, lekkende wc’s en slapen
op een matje. Nrc.nl. Geraadpleegd op 22/03/2018 via
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/03/belgische-cellen-ongedierte-lekkende-wc-en-slapen-op-

35

35

Jaarverslag 2016 van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Geraadpleegd op
5/07/2018 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20180530_03536985

een-matje-12354966-a1568810
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Problematiek van de Belgische gevangenissen in de recente
actualiteit
De gevangenisproblematiek in België is een veelbesproken thema dat iedereen

termijn niet meer beheersbaar. Met veel moeite zakt het overbevolkingscijfer naar
12%, maar dit is ook enkel mogelijk door de vervroegde vrijlating en de verlengde
penitentiaire verloven.

aanbelangt. Het is dan ook een debat dat komt en gaat in de media. Telkens
wanneer er weer een golf van stakingen van het gevangenispersoneel over het
land trekt of dat de regering nog maar eens door Europa veroordeeld wordt voor
de slechte leefomstandigheden in de gevangenissen wordt de problematiek een
hot

topic.

Personeelstekort,

zelfmoordcijfers,

opstanden,

geweld

tegen

ontoereikende

cipiers,

overbevolking,

zorgkwaliteit,

hoge

radicalisering

en

verouderde infrastructuur zijn nog maar een greep uit alle problemen. De waslijst
met agendapunten lijkt ellenlang, toch zijn de meeste thema’s grotendeels naar
eenzelfde startpunt terug te brengen, namelijk het gebrek aan investeringen. Of
anders geformuleerd, het gebrek aan duurzame en creatieve alternatieven voor
het nu heersende penitentiaire beleid.
Overbevolking
Onder minister Koen Geens zijn al heel wat inspanningen geleverd. Het lijkt nu

Figuur 10: (Over)bevolking in de Belgische gevangenissen

37

eindelijk een klein beetje de goede kant op te gaan. ‘Overbevolking gezakt tot
12%’, schrijven de kranten. Bij het aantreden van de minister was dit nog 24%.
Toch blijft België een van de landen met de slechtste cijfers binnen Europa en
slapen er nog steeds gedetineerden op matjes op de grond. Er is een stap in de
goede richting gezet, maar er zijn er nog heel veel te gaan. Sint Gillis heeft
bijvoorbeeld nog steeds een overbevolking van maar liefst 50%, er zitten nog altijd
560 geïnterneerden in de gevangenissen en de beloofde gegarandeerde
minimumverlening tijdens stakingen is er ook nog niet.36 Deze situatie is op lange

36

Geens, K. (14/03/2018). Beleid in Belgische gevangenissen werpt vruchten af, maar we zijn er nog
niet. [Persbericht] Geraadpleegd op 22/03/2018 via
https://www.koengeens.be/news/2018/03/14/beleid-in-de-belgische-gevangenissen-werpt-

37

vruchten-af-maar-we-zijn-er-nog-niet

ongedierte-lekkende-wc-en-slapen-op-een-matje-12354966-a1568810
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Grafiek Swaenepoel, S. met gegevens uit: Belgische ministerie van Justitie. Gevonden op: Van
Kampen, A. (3/08/2017). Belgische cellen: ongedierte, lekkende wc’s en slapen op een matje. Nrc.nl.
Geraadpleegd op 22/03/2018 via https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/03/belgische-cellen-

Figuur 11: Gemiddelde bevolking en
gemiddelde capaciteit van de Belgische
gevangenissen (anno 2016) 38

38

Kaart overgenomen uit: Jaarverslag 2016 van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

Geraadpleegd op 5/07/2018 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20180530_03536985
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niet door. Dit druist in tegen de basisrechten van de Mens, stelt Europa. België
wordt veroordeeld en moet een gegarandeerde dienstverlening voorzien tijdens
de stakingen. Maar ook hier loopt het weer fout en meer stakingen zijn het gevolg.
Opstanden, stakingen en vruchteloze onderhandelingen blijven elkaar opvolgen
en de vicieuze cirkel lijkt maar niet doorbroken te worden. 41
Radicalisering
Naast de overbevolking en de aanhoudende stakingen is ook radicalisering in de
Belgische gevangenissen een probleem dat hoogdringend moet aangepakt
worden. Cipiers merken op dat gedetineerden die in contact komen met
extremisten kans maken om zelf geradicaliseerd te worden. Ex-gedetineerden
Figuur 12: Gedetineerden slapen op een matje

39

komen terug in de maatschappij en plegen feiten die veel zwaarder zijn dan
waarvoor ze in eerste instantie werden opgesloten. Na enkele van soortgelijke

Verlengde verloven zijn echter niet de oplossing voor de overbevolking want veel

verhalen trekt de overheid aan de alarmbel en worden gedetineerden met een

van de hierbij opgelegde voorwaarden worden geschonden.40 Deze verlengde

risico op radicaliseren geïsoleerd in een van de vijf satellietinrichtingen met

verloven zijn ondertussen afgeschaft.

speciaal opgeleid personeel. Daar worden ze goed opgevolgd en krijgen ze een

Stakingen van het gevangenispersoneel

opgericht na de aanslagen in Parijs, 237 gedetineerden in de gaten gehouden.

individueel detentietraject.42 Vandaag worden er door de dienst extremisme,

Een gebrek aan investeringen leidt tot een personeelstekort en een verouderde
infrastructuur, wat leidt tot stakingen bij het personeel door een te hoge werklast.
De stakingen zorgen er dan weer voor dat de gedetineerden zich bijna niet kunnen
douchen, quasi geen bezoek kunnen ontvangen en ook de wandeling gaat soms
39

Foto: Rien Zilvold. Gevonden op: Van Kampen, A. (3/08/2017). Belgische cellen: ongedierte,

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180626_03581687; Boeykens, P. Bron: Belga (19/06/2018).

lekkende wc’s en slapen op een matje. Nrc.nl. Geraadpleegd op 22/03/2018 via
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/03/belgische-cellen-ongedierte-lekkende-wc-en-slapen-opeen-matje-12354966-a1568810
40 Jvt, bron: Belga. (6/01/2018). Geens neemt ‘onverantwoorde risico’s’ met verlengd penitentiair

Cipiers staken tegen minimale dienstverlening. De Tijd. Geraadpleegd op 5/07/2018 via
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/cipiers-staken-tegen-minimaledienstverlening/10023501.html; Lefelon, P. (5/07/2018). 60 gevangenen in hongerstaking in
Antwerpen: “Onze situatie is onmenselijk en onhoudbaar”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op

verlof. De Standaard. Geraadpleegd op 21/03/2018 via
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180106_03283440
41 Edm, bron: Belga. (26/06/2018). Overleg levert niets op, vanaf woensdag alternerende stakingen in

5/07/2018 via https://www.hln.be/nieuws/binnenland/gevangenissen/60-gevangenen-inhongerstaking-in-antwerpen-onze-situatie-is-onmenselijk-en-onhoudbaar~ad16322f/
42 Geens, K. (Minister van Justitie). Strijd tegen radicalisering in de gevangenissen. Geraadpleegd op

gevangenissen. De Standaert. Geraadpleegd op 5/07/2018 via

5/07/2018 via https://www.koengeens.be/policy/3-strijd-tegen-radicalisering-in-de-gevangenissen
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Bij extreme radicalisering worden de gedetineerden overgeplaatst naar de D-Rad:
ex-afdelingen in de gevangenis van Hasselt en Itter. 43
Hans Claus, oprichter van vzw De Huizen, wijst bij deze gebeurtenissen op het
belang van differentiatie in het gevangeniswezen. Alleen geven de bestaande
structuren daar niet veel mogelijkheden toe. Van een opsluiting in de huidige
gevangenissen wordt niemand beter. Het humane beleid zoals beschreven in de
basiswet44 van 2005 ontbreekt en gedetineerden hebben het gevoel aan hun lot
overgelaten te worden. Het is in die context dat gedetineerden radicaliseren. 45

Figuur 13: Geradicaliseerde gevangenen in de Belgische gevangenissen

46

Besluit
De gevreesde investeringen zullen er uiteindelijk toch moeten komen en er zal
meer moeten gebeuren dan het vervangen of opknappen van de meest vervallen
gebouwen. De gebouwen die nu nog net door de beugel kunnen, zullen naar

43

Adn, Bron: Belga. (15/03/2018). 237 gevangenen in de gaten gehouden voor risico op
radicalisering. Geraadpleegd op 5/07/2018 via https://www.koengeens.be/policy/3-strijd-tegen-

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005011239&table_name=
wet

radicalisering-in-de-gevangenissen
Basiswet 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden,
BS 1 februari 2005. Geraadpleegd op 8/07/2018 via

45
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Libert, M. (27/04/2016). ‘Met de karwasts zal het niet lukken’. (Interview met Hans Claus). Knack.
(Blz. 9-11). Geraadpleegd op 5/07/2018 via http://dehuizen.be/files/knack2016.pdf
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16

verloop van tijd uiteindelijk ook verouderen. De vraag is alleen of de oplossing
moet blijven gezocht worden op hetzelfde spoor als de afgelopen eeuwen.
Eigenlijk is het antwoord op deze vraag al gekend. Het is bewezen dat
gedetineerden van dit opsluitingsprincipe niet beter worden, in tegendeel.
Gevangenissen hebben het hoogste zelfmoordpercentage van België. Per maand
wordt er meer dan één zelfmoord vastgesteld. Dit is acht keer meer dan buiten
de gevangenis. Het is eigenlijk aan de cipiers om zelfmoordgedachten vroeg op
te sporen bij de gedetineerden, maar door het huidige systeem is de afstand
tussen de hulpverleners en de gedetineerden moeilijk te overbruggen.47 Deze
kwestie en ook de andere problemen kunnen helaas niet met een hoop bakstenen
worden opgelost. Het onderwerp ‘gevangenissen’ is nochtans niet altijd een heikel
punt geweest voor België. In tegendeel, vroeger was België een van de meest
vooruitstrevende landen op vlak van penitentiair beleid. Nu hinkt België achterop.
De tijd is rijp voor een inhaalmanoeuvre. In plaats van de media-aandacht telkens
weer te laten overwaaien, kan dat moment net gebruikt worden om er iets aan te
doen. Er is meer nodig dan enkel het overbevolkingsprobleem op te lossen door
nieuwe instituten te bouwen. Er is een fundamentelere wijziging nodig van het
penitentiair beleid. Zoals er vroeger na veel inspanning voor werd gekozen om
van de lijfstraffen af te stappen, is nu de tijd rijp voor een vernieuwend model
waarbij de vrijheidsberoving een nieuwe invulling kan krijgen. 48

Een inhaalbeweging: van correctie-instituut naar een humane
gevangenis
Voor een lange tijd werd de rechtspositie van gedetineerden in België bepaald
door een samenraapsel van allemaal ministeriële besluiten en omzendbrieven. Een
algemene parlementaire wetgeving voor de uitvoering van gevangenisstraffen was
er niet. Het grote probleem van deze gebrekkige regelgeving was dat de
gedetineerden in de Belgische gevangenissen aan hun lot werden overgelaten
aangezien zij geen enkele rechtszekerheid hadden. Het is onder andere om deze
reden dat België meermaals veroordeeld werd door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens.49 Het was dus meer dan hoog tijd voor een
inhaalbeweging.
In 2005 kreeg België voor het eerst een wettelijke regeling van de rechtspositie
voor gedetineerden. Na een tiental veroordelingen door Europa kwam eindelijk
een

nieuwe

wet

gedetineerden.50

op

de

internering

en

de

terbeschikkingstelling

van

Voormalig minister van Justitie, Stefaan De Clerck, gaf in 1996

prof. L. Dupont de opdracht tot het voorontwerp van de beginselenwet
gevangeniswezen en tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties. Wanneer
prof. Dupont in 1997 zijn werk afrondde, werd meteen ook de commissie
‘Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’ opgericht. Vele
vertragingen en een regeringswissel later zou dan uiteindelijk op 12 januari 2005
de basiswet goedgekeurd worden om vervolgens op 1 februari in het Belgisch

47

Indeherberge, L. (8/07/2017). Meer dan 1 zelfmoord per maand in de Belgische gevangenissen. De
Redactie. Geraadpleegd op 21/03/2018 via https://www.koengeens.be/policy/3-strijd-tegenradicalisering-in-de-gevangenissen
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49 Berthe, D. (2010-2011). De implementatie van de Basiswet Gevangeniswezen in de Belgische
gevangenis, Masterproef Criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 1)
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Staatsblad te verschijnen.51 Hiermee was de eerste stap in de richting van een

kan er hersteld worden van het misdrijf en kan de gedetineerde individueel

nieuw

voorbereid worden op de uiteindelijke vrijlating en re-integratie.56

penologisch

beleid

gezet.

De

regelgeving

waar

het

Belgische

gevangeniswezen en Europa, die de gebeurtenissen nauwlettend opvolgde, zo
lang op zaten te wachten is er dan uiteindelijk toch gekomen.52

Deze nieuwe, humane visie op het penitentiair beleid staat in schril contrast met
de opvattingen uit het verleden.

Het idee voor een nieuwe invulling van de celstraf is echter niet zo recent als men

gevangenissen

hun

intrede

In de 19de eeuw, wanneer de Ducpétiaux-

deden,

werden

bijkomende
gezien.57

strafverzwarende

zou denken, maar is al ontstaan kort na de Tweede Wereldoorlog met als doel

elementen juist als een onderdeel van de sanctie

om het op verschrikking gebaseerde regime van de nazi’s voorgoed achter zich

19de eeuw rotsvast van overtuigd dat het de samenleving was die de gedetineerde

laten.53 De Basiswet is de eerste Belgische regelgeving die uitvoerig ingaat op de

tot de misdaad verleidde. De logische oplossing hiervoor was een straf in de vorm

gedetineerden.54 Deze

Men was er in de

aandacht voor rechten van de gedetineerde

van een eenzame opsluiting en onttrokken aan de slechte invloeden van de

binnen de gevangenis vormt een centraal thema in de Basiswet en vloeit voort uit

maatschappij. De gevangenis had een functie als correctie-instituut waarbij morele

het normaliteitsbeginsel. Dit beginsel stelt dat de levensvoorwaarden in de

verbetering en afschrikking centraal stonden. Deze ambities konden dan ook

gevangenis zoveel mogelijk moeten lijken op die van de buitenwereld en dat de

duidelijk

fundamentele rechten van de mens zoveel mogelijk gevrijwaard dienen te worden

gevangenisregime

zodat de gedetineerde naast de vrijheidsberoving niet onnodig verder gestraft

Ondertussen wordt er anders nagedacht over de relatie tussen de maatschappij

wordt.55

In de mate dat het detentieregime het toelaat, zou een gedetineerde de

en de gedetineerden. Psychologen en criminologen hebben aangetoond dat van

kans moeten krijgen om zijn sociale contacten en verantwoordelijkheden alsook

een eenzame opsluiting niemand beter wordt, in tegendeel zelfs. Men bestempelt

zijn vorming en/ of carrière verder uit te bouwen. Daarnaast zijn ook beweging

het isolement dat de gedetineerde vroeger tot inkeer moest brengen nu als een

en (geestelijke) gezondheidszorg basisrechten die met het oog op het beperken

pure psychische foltering die alleen maar tot meer detentieschade en recidive kan

van de detentieschade niet overbodig kunnen geacht worden. Op deze manier

leiden.59 Vanaf de jaren ’70 kwamen steeds meer barsten in het 19de -eeuwse

rechten van de

worden

teruggevonden
dat

volledig

in

was

verschillende
afgesloten

van

aspecten
de

van

het

buitenwereld.58

gevangenismodel en werd de werking ervan ernstig in vraag gesteld. De eenzame
51
52
53
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afzondering kon haar zogezegde moraal verbeterende werking niet waarmaken en

De Basiswet: een gemiste kans?

kon zich daarom niet langer rechtvaardigen.60 Eens dat dit besef er is gekomen,

Met

begon men meer en meer uit te kijken naar een humanere manier van straffen,

strafuitvoeringsrechtbanken, de opstelling van een strategisch plan voor hulp- en

waarvan de Basiswet uiteindelijk het resultaat was. De Basiswet zorgde voor een

dienstverlening aan gedetineerden en de komst van de herstelgedachte werd de

fundamentele

De

jongste jaren in België gezocht naar een manier waarop gevangenissen beter

doelstellingen die men met deze wet wil bereiken zijn eenduidig, namelijk herstel,

afgestemd kunnen worden op de noden van de gedetineerden.64 Enkele jaren

re-integratie en rehabilitatie61.

na de publicatie van de Basiswet voelde men de noodzaak om deze woorden

verschuiving

binnen

het

Belgische

gevangeniswezen.

de

goedkeuring

van

de

Basiswet,

de

invoering

van

de

om te zetten in de realiteit en om op die manier effectief iets aan de crisissituatie
Na het publiceren van de Basiswet was het een kwestie van deze gewijzigde

in het gevangeniswezen te doen. Helaas was er op het moment dat de Basiswet

opvatting over de invulling van de vrijheidsberovende straf ook daadwerkelijk in

in

realiteit om te zetten. De recente geschiedenis leert echter dat dit niet

gevangenislandschap. Zowel de mentaliteit als de infrastructuur waren niet klaar

vanzelfsprekend is en dat het in de toekomst nog grote inspanningen zal vragen.

voor nieuwe ideeën.65

Het in werking treden van de Basiswet vereist immers grote investeringen en
aanpassingen

op

federaal

en

het

Vlaams

niveau

die

respectievelijk

verantwoordelijk zijn voor de vergoeding van personeelsleden en infrastructuur en
voor de hulpverlening aan de gedetineerden.62 Daarnaast is het ook zo dat er tot
op vandaag nog maar heel weinig uitvoeringsbesluiten zijn gestemd wat ervoor
zorgt dat het grootste deel van de wet nog niet van kracht is en de concepten
dus hoofdzakelijk theoretisch blijven. 63

werking

trad

geen

goede

voedingsbodem

in

het

Belgische

Vaak wordt de overbevolking van de gevangenissen naar voren geschoven als
excuus waarom de implicatie van de Basiswet maar niet vlot. Daarom besliste
Koen Geens, minister van Justitie, om met het masterplan 2008-2012, later
verlengd tot 2016, deze problematiek aan te pakken. In dit zesjarig masterplan
voor een “gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden” zou de federale
overheid grote investeringen doen in de strafinrichtingen met als doel de
uitbreiding

van

de

omstandigheden.66

gevangeniscapaciteit

en

het

bereiken

van

humane

Op de planning van het masterplan stonden de renovaties en

de uitbreiding van bestaande gevangenisinstituten. Daarnaast zouden de oudste
60
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instellingen vervangen worden en zouden er ook zeven nieuwe gevangenissen

tegen

overbevolkte gevangenissen, maar de nood aan
fundamentele verandering was nooit zo hoog.” – Hans Claus 71

gebouwd worden.67 Nu er toch sowieso investeringen moesten komen, had de
Basiswet de potentie om het startpunt te worden van een volledig nieuwe
penologische visie waarin humaniteit centraal staat. Net zoals vroeger Ducpétiaux
de autoriteit was binnen het gevangeniswezen en dat logischerwijs resulteerde in
Ducpétiaux-gevangenissen, zou het gevangenismodel nu moeten inspelen op de
Basiswet.

Er

is

met

andere

woorden

nood

aan

de

eerste

Dupont-

gevangenissen.68 De ontwerpen voor de nieuwe penitentiaire instellingen in
Marche-en-Famenne, Dendermonde, Beveren en Leuze-en-Hainaut zijn de
eerste projecten binnen het masterplan 2008-2012-2016.69 Deze ontwerpen
claimen te voldoen aan de huidige noden en voorwaarden van een moderne
gevangenis zoals die beschreven staat in de Basiswet. Helaas blijkt al snel uit de
eerste verwezenlijkte projecten dat de focus van dit veelbelovende masterplan
vooral ligt bij capaciteitsuitbreiding en dat het een doordachte visie op humane
detentie mist.70

meer

Nieuwe gevangenissen in Beveren en Leuze-en-Hainaut
In het jaarverslag 2014 van FOD Justitie wordt met veel trots de nieuwe
gevangenissen in Beveren en Leuze-en-Hainaut voorgesteld als moderne,
humane gevangenissen met veel aandacht voor re-integratie, zinvolle tijdsinvulling
en persoonlijke ontwikkeling. In deze gevangenissen zet men alles in om een
menswaardige wereld te creëren. Zo wordt binnen de muren van de
gevangenissen in het klein de maatschappij nagebootst door middel van
verbonden entiteiten. Deze minimaatschappij zou de re-integratie ten goede
komen.72 De instituten worden omschreven als open, kleurrijk en licht,73 maar om
van vernieuwing te kunnen spreken, is er meer nodig dan een kwaliteitsvolle
architectuur.74 Wanneer door de moderne bouwmaterialen heen wordt gekeken,
kan opgemerkt worden dat de vormgeving van de nieuwe gevangenissen eigenlijk
helemaal niet zo vernieuwend is als men beweert want er wordt zonder aarzeling

“Cellen bijbouwen is geen fundamentele verandering, maar wel meer van

teruggegrepen naar het 19de-eeuwse stervormige model van Ducpétiaux, inclusief

hetzelfde. Dat strooit zand in de ogen: er gebeurt wel wat in de strijd

panopticon.75 Het ziet ernaar uit dat net zoals vroeger veiligheid en controle
primeren en dat de filosofie van de Basiswet grotendeels genegeerd wordt.76 De
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gevangenis van Beveren zou uitgerust zijn met moderne snufjes zoals thermische

maken, is de conclusie van dit experiment niet positief: Het is er nog steeds

camera’s77 en de Prison Cloud78, maar sommige gedetineerden moeten, net

onmenselijk. Het ging zelfs zover dat een Finse journalist dacht dat het hier ging

wel nog steeds met twee in de cel, hetgeen

om een zwaar bewaakte gevangenis voor de grootste criminelen.84 De gevangenis

uitdrukkelijk afgekeurd wordt in het oorspronkelijke wetsvoorstel van de

van Beveren claimde bij de opening nog een instelling te zijn met de mogelijkheid

Basiswet.80

Daarnaast is het nog maar de vraag of die centrale controlepost de

tot verschillende regimes. Elke vleugel zou een ander regime aanbieden.85 Zo is

mini-nabootsing van de maatschappij wel ten goede komt. Bij Prison Gear81, een

nog maar eens bewezen dat de recente ontwikkelingen om het gevangeniswezen

zoals in

Leuze-en-Hainaut79,

kennisplatvorm dat zich inzet voor een humane gevangenisarchitectuur, is de

menselijker en gedifferentieerder te maken hun doel voorbijstreven en dat er nog

frustratie dan ook groot wanneer opgemerkt wordt dat de eerste uitgevoerde

veel geleerd kan worden van buitenlandse gevangenismodellen.

gevangenissen binnen dit masterplan eerder herkauwsels zijn van de Ducpétiauxgevangenis.82 Deze nieuwe instituten krijgen dan wel een duurzaam en modern
jasje, maar in principe zijn het nog steeds de grootschalige instituten die op
dezelfde traditie van controle en afschrikking gebaseerd zijn. 83
Bij wijze van experiment konden journalisten en medewerkers van FOD-justitie zelf
eens ervaren hoe het er binnen de muren van moderne gevangenissen aan toe
gaat. De deelnemers werden voor een weekend opgesloten in de pas
opgeleverde

gevangenisgebouwen

van Beveren

en Marche-en-Famenne.

Ondanks alle goede bedoelingen om de Belgische gevangenissen humaner te
77
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(2), blz. 84-96
85 Sempot, L., Boffé, A., Nagels, I., Michiels, O., Lalmand, C., Bleyenberg, L., et al. (2015). Jaarverslag
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Dit principe is niet overeind gebleven in de definitieve versie van de basiswet. Dit is te wijten aan de
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Figuur 14: Gevangenisontwerp van Stéphane Beel voor Beveren en Dendermonde
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86 BAVO (03/09/2012). ’t Stad is ook van de gevangenen. Ruimte (#15) uitgave van VRP. (Blz. 1213) Geraadpleegd op 11/04/2018 via

Figuur 15: Centrale controlepost in de gevangenis van Beveren
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Gepland gevangenisdorp in Haren

probeert men omgekeerd te werk te gaan. De maatschappij wordt in het klein

Bij dit gevangenisontwerp wordt er opnieuw instinctief voor een afgelegen en

binnengebracht

grootschalig instituut

gekozen.88

in

de

vorm

van

een

gevangenisdorp.

Verschillende

Omdat recente inzichten aantonen dat het nefast

maatschappelijke voorzieningen worden gekopieerd binnen de muren. Maar alle

is om detentie geïsoleerd van de maatschappij te laten plaatsvinden, wordt hier

voordelen van een nabije detentie worden hiermee voorbijgestreefd, want de

naar een andere oplossing gezocht. Logischerwijs wil niemand zo’n grootschalig

gevangenis verliest elke interactie met de echte maatschappij en bezoekers en

instituut (plaats voor maar liefst 1190

gedetineerden89)

in zijn achtertuin, dus

personeel moeten nog steeds lange reistijden trotseren. 90

Figuur 16:
Wedstrijdontwerp voor de
gevangenis van Haren
door een samenwerking
van SCAU, ASSAR
ARCHITECTS en CERAU.
91

88

Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame

penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel. (Blz. 21)
89 Cfr. Supra. (Ibid.)
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Boie, G., Vandamme, F. (2014). Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid. Ruimteregie in

Limburg, blz. 60. Geraadpleegd op 11/04/2018 via
http://www.prisongear.be/uploads/news/id74/Atelier_Reigersvliet.pdf
91 Assar Architects. Gevangenis van Haren. Geraadpleegd op 5/07/2018 via
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Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent en Antwerpen

personeel cipiers of verzorgers zouden genoemd worden en bijgevolg welk

Een gedifferentieerde aanpak is dringend nodig voor geïnterneerden met een

ministerie de bevoegdheid over het FPC zou krijgen.97 Een volgend probleem zit

crimineel verleden. In België bestond er tot voor kort geen aangepaste structuur

hem in het sterke, misschien wel naïeve geloof van het centrum in de verbetering

voor dergelijke patiënten. Deze mensen hebben zorg nodig en mogen niet gestraft

van het ziektebeeld. Volgens het ‘slakkengangprincipe’ zouden patiënten kunnen

worden omdat ze ontoerekeningsvatbaar zijn. Toch komen deze geïnterneerden

doorstromen tussen verschillende zorgfasen met elk hun beveiligingssysteem om

vaak tussen de andere gedetineerden in gewone gevangenissen terecht omdat

uiteindelijk ook uit te stromen. Het is nog maar de vraag hoeveel patiënten ooit in

ze in de psychiatrische instelling een gevaar betekenen voor de andere

het open regime op het einde van de zogenaamde slakkengang terecht zullen

patiënten.92 Het spreekt voor zich dat het mengen van gedetineerden en

komen en voor veel patiënten zal er wellicht nooit een uitstroom volgen, zij het

geïnterneerden dramatische gevolgen kan hebben.

naar de gevangenis.98 Want ook al draagt het FPC hoog in het vaandel dat men
geen patiënten terugstuurt naar de gevangenis, toch is dit al gebeurd toen men

Inspiratie werd in Nederland gevonden, waar voor deze probleemgeïnterneerden

geen uitweg meer zag in 2015. 99

een aangepaste structuur voorzien wordt.93 Gedetineerden kunnen wanneer ze
door de rechter ontoerekeningsvatbaar verklaard worden, opgenomen worden in

In het centrum wordt zorg en behandeling op maat aangeboden, wil men het

een TBS-kliniek.94 De patiënten worden met lichte dwang opgenomen en

contact en de interactie tussen de patiënt en zijn omgeving versterken en worden

verblijven er gemiddeld zeven tot acht jaar. Om de twee jaar vindt een zitting plaats

verschillende vormen van nuttige vrijetijdsbesteding aangeboden. Patiënten kunnen

waar een eventuele verlenging wordt besproken. Geïnterneerden krijgen een

zich nuttig bezighouden met tuinieren, sporten, aanleren van vaardigheden voor

behandeling die persoonlijk is afgestemd. Op die manier krijgen de TBS-gestelden

de re-integratie en verschillende huishoudelijke verantwoordelijkheden.100 Dit zijn

de zorg die ze nodig hebben zonder andere mensen in gevaar te brengen. 95

allemaal programmapunten die ook De Huizen vooropstelt. Op architecturaal vlak
wijkt het FPC echter volledig af van dit gedachtengoed. Qua infrastructuur heeft

In 2014 is in België een gelijkaardige ‘kliniek’ opengegaan, namelijk het Forensisch

het FPC veel weg van een klassieke grootschalige gevangenis. De hoge hekken

Psychiatrisch Centrum te Gent of kortweg het FPCG.96 Dit ging echter niet zonder

en muren zijn duidelijk zichtbaar, het gebouw heeft een klassieke stervorm, heeft

problemen. De eerste moeilijkheden ontstonden al tijdens de discussie of het

een geïsoleerde ligging en zelfs het interieur met de ‘cellengangen’ heeft alles

92

97

van Oppen, A. (2014). Prison Gear: een platform voor humane gevangenisarchitectuur.

Kwintessensmagazine, jaargang 2014 (nummer 2), blz. 38-42
93 De Meyer, R., Claus, H. (2016) In een of ander huis. Detentie op een keerpunt? A+ Architectuur in
België (261), blz. 81-85. Geraadpleegd op 6/04/2018 via http://hdl.handle.net/1854/LU-8100288
94 TBS is een afkorting voor terbeschikkingstelling.
95

Gevangenenzorg in Nederland. (2018) Wat is TBS. Geraadpleegd op 13/04/2018 via
https://www.gevangenenzorg.nl/doelgroep/gevangen-en-tbs/watistbs
96 Website FPC Antwerpen en Gent. Geraadpleegd op 13/04/2018 via

Boie, G. Slakkengang voor internering. Prison Gear. (Blz. 1-8). Geraadpleegd op 13/04/2018 via

http://www.prisongear.be/uploads/news/id52/PG_C30_internering.pdf
98 Cfr. Supra. (Ibid.)
99 Belga. (17/12/2015). Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent stuurt patiënt terug naar gevangenis.
Knack. Geraadpleegd op 13/04/2018 via http://www.knack.be/nieuws/belgie/forensischpsychiatrisch-centrum-gent-stuurt-patient-terug-naar-gevangenis/article-normal-636045.html
FPC Gent. Informatiefolder. Geraadpleegd op 29/07/2018 via
https://www.fpcnv.be/behandelcentra/fpc-gent/ (Blz. 3, 5, 6, 7, 10, 15, 16)
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mee van een gevangenis. Prison Gear spreekt hier zelfs van een ‘vermomde
gevangenis’.101 Al deze kenmerken zijn ook terug te vinden bij het tweede FPC
dat in 2017 zijn deuren opende in Antwerpen. 102

Figuur 18: Interieurbeeld van een ‘cellengang’ in het FPCG

Figuur 17: Plan van het FPCG met aanduiding van de verschillende afdelingen en het
slakkengangprincipe. 103

Figuur 19: Exterieurbeeld van het FPC in Antwerpen

104

105

101 Boie, G. Slakkengang voor internering. Prison Gear. (Blz. 1-8). Geraadpleegd op 13/04/2018 via
http://www.prisongear.be/uploads/news/id52/PG_C30_internering.pdf
102 Website FPC Antwerpen en Gent. Geraadpleegd op 13/04/2018 via

104

https://www.fpcnv.be/behandelcentra/fpc-antwerpen/
Bativox. Bron: Regie der Gebouwen. (8/05/2014). FPC Gent officieel ingehuldigd. Geraadpleegd
op 5/07/2018 via http://www.bativox.be/nl/bativox/artikel/1216/fpc-gent-officieel-ingehuldigd/
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CDC. (07/09/2016). European Court slates Belgium for treatment of mental ill prisoners. VRT NWS.
Geraadpleegd op 13/04/2018 via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.english/News/1.2761227
105 Architectura.be. FPC Antwerpen. Geraadpleegd op 13/04/2018 via

Drie jaar na het openen van het FPC in Gent, wordt de balans opgemaakt. Bij de
kandidaatstelling werd nog aangegeven dat de behandelingsduur gemiddeld drie
jaar zou duren, maar in het totaal zijn er nog maar 45 op een totaal van 261
patiënten uitgestroomd, waarvan er negen alweer zijn opgenomen in het FPC of
in

de

gevangenis.

personeelstekort.

In

De

reden

het

FPC

die
is

hiervoor

wordt

aangegeven

er bijgevolg minder

is

het

dienstverlening in

vakantieperiodes waarin er minder personeel is. Dit doet denken aan gelijkaardige
problemen in de klassieke gevangenissen. 106
De Haven
In de nieuwe vleugel van de gevangenis van Merksplas, verzorgt men sinds 2009
gedetineerden met een mentale handicap. De vleugel wordt ‘de Haven’ genoemd.
Deze naam verwijst ernaar dat mensen aankomen, maar ook weer vertrekken. In
het paviljoen worden de geïnterneerden voorbereid op een re-integratie.107 In het
centrum wordt er bewust gekozen voor ander taalgebruik. Zo worden de
geïnterneerden, cellen en de wandeling respectievelijk bewoners, kamers en de

Figuur 20: De Haven, Merksplas: gevelbeeld

109

polyvalente ruimte genoemd. Dit zou helpen om het stigma te onderdrukken. Het
vernieuwende van de Haven stopt wel bij het taalgebruik, want op vlak van
architectuur lijkt dit eerder op een grootschalig gevangeniscomplex. 108

106

Vandekerckhove, S. (12/07/2018). Geïnterneerden blijven te lang in Gents centrum. De Morgen,

108

Boie, G., Rooman, S., Pieters, E., Wouters, E., Hemelinckx, K., Bellens, P., et al. (23/02/2018).

blz. 1 en 4)
107 Nieuw gebouw voor mentaal gehandicapte gedetineerden in Merksplas. (5/06/2009). Het Laatste
Nieuws. Geraadpleegd op 6/07/2018 via https://www.hln.be/nieuws/binnenland/nieuw-gebouw-

CAHIER #7: Gevangen in open landschap. Kempenlab 2017. AR-TUR. (Blz. 26) Geraadpleegd op
11/04/2018 via https://arturarchitectuurcentrum.files.wordpress.com/2018/03/cahier-7_ar-tur_lr.pdf
109 Regie der Gebouwen. FOD Justitie. Merksplas gevangenis. Geraadpleegd op 6/07/2018 via

voor-mentaal-gehandicapte-gedetineerden-in-merksplas~a7c6c980/
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Kritiek en protest

Telkens wanneer er hoop is op innovatie, worden ideeën bij voorbaat afgeschoten

De nieuwe gevangenisontwerpen zijn niet alleen al achterhaald wanneer ze

en botsen overheden letterlijk op een muur want ‘de buurt zal dit nooit

ze gaan ook nog eens samen met een traditie van kritiek

aanvaarden’116 en kritieken afkopen met een speeltuin of een bushalte blijkt ook

en protest. Dit zorgt naast grote vertragingen ook voor imagoschade.111 In oktober

al geen succesmethode.117 Er is nood aan een gevangenismodel dat de belangen

2011 moesten de werken voor de eerste vier nieuwe gevangenissen binnen het

van de buurtbewoners, de gedetineerden, het personeel en de politici kan

masterplan112

bundelen en waarover een open debat kan worden aangaan. 118

opgeleverd

worden110,

van start gaan. Enkel de bouwwerken van de nieuwe gevangenis

in Marche-en-Famenne liepen geen al te grote vertragingen op, zodat de
gevangenis in 2013 in gebruik kon genomen worden. In Beveren en Marche-enFamenne had men te maken met heel wat weerstand en vergunningsproblemen,
maar ook deze twee gevangenissen zijn nog binnen de tijdspanne van het
masterplan opgeleverd.113 Voor de gevangenis van Dendermonde liggen er
plannen op tafel die in dezelfde lijn liggen als die van Leuze-en-Hainaut en
Beveren, alleen zit de documentenmolen al jarenlang muurvast. Pas in februari dit
jaar kwam er eindelijk wat beweging in het moeizame dossier.114 Als er op deze
manier verder gegaan wordt, is het niet moeilijk dat er telkens een groot protest
ontstaat bij een nieuw project. Aan de andere kant is het juist omwille van die
weerstand dat er vaak voor gekozen wordt voor grootschalige afgelegen
instituten.115 Het is een vicieuze cirkel die dringend doorbroken moet worden.

Besluit
De vraag kan gesteld worden of deze nieuwe gevangenissen die nog zoveel in
zich meedragen van het stervormige Ducpétiaux-model wel conform de Basiswet
kunnen zijn. Het masterplan 2008-2012-2016 had een dubbele doelstelling,
namelijk de gevangenissen humaner maken en de overbevolking oplossen. Het
ziet ernaar uit dat de eerste doelstelling nog niet gehaald is. Psychologen en
criminologen betwijfelen of een persoonlijke aanpak überhaupt wel mogelijk is met
zo’n grote instituten.119 In gevangenissen waarin afzondering en onderdrukking
nog steeds centraal staan, kan de herstelgedachte van de Basiswet onmogelijk
tot zijn recht komen.120 Ook het veelbelovende idee om de samenleving in de

110
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Boie, G., Vandamme, F. (2014). Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid. Ruimteregie in
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Masterplan van de Federale overheid om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.
Geraadpleegd op 5/07/2018 via https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/Nieuwe-gevangenisMarche-en-Famenne-opent/9420494
113 Dehez, A. (17/10/2013). Nieuwe gevangenis Marche-en-Famenne opent. De Tijd. Geraadpleegd

Limburg. (Blz. 60) Geraadpleegd op 11/04/2018 via
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117 Cfr. Supra. (Blz. 61)
118 Cfr. Supra. (Ibid.)
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Tijd. Geraadpleegd op 11/04/2018 via https://www.tijd.be/ondernemen/bouw/Gevangenis-Beveren-
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samenleving verlagen. Knack. Geraadpleegd op 11/04/2018 via
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Baten, K. (14/02/2018). Stap dichter bij gevangenis Oud Klooster. Raad van State veegt protest
tegen locatie van tafel. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 11/04/2018 via
https://www.hln.be/regio/dendermonde/stap-dichter-bij-gevangenis-oud-klooster~a2997d40/

De Meyer, R., Claus, H. (2016). In een of ander huis. Detentie op een keerpunt? A+ Architectuur in
België (261), blz. 81-85. Geraadpleegd op 6/04/2018 via http://hdl.handle.net/1854/LU-8100288
116 Boie, G., Vandamme, F. (2014). Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid. Ruimteregie in

Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos,
2014 (2), blz. 84-96
120 Claus, H., Gryson, M. (01/02/2017). ‘Detentiehuis moet drempel tussen gedetineerde en

penitentiaire structuren binnen te brengen is in dovemans oren gevallen.
Gevangenissen blijven tot op de dag van vandaag hoofdzakelijk een plaats
waarnaar gedetineerden verbannen worden en dan nog het liefst zover mogelijk
van de maatschappij vandaan. Dit zorgt er natuurlijk voor dat de hulp- en
dienstverlening waar gedetineerden recht op hebben moeilijk te bereiken valt. 121
De overbevolkingsproblematiek, de tweede doelstelling en tevens het luik waar de
meeste aandacht naar ging, is ook niet verholpen door de bouw van de nieuwe
instituten. Ironie wil het dat er in de nieuwe gevangenissen, die een modelrol
zouden moeten vervullen voor andere penitentiaire instituten, ook al overbevolking
vastgesteld wordt.122 Meer van dezelfde gevangenissen bouwen is duidelijk niet
de oplossing. Zolang het gevangeniswezen niet grondig omgevormd wordt, zullen
dezelfde problemen hardnekkig blijven opduiken. De recidive ligt in België zo
hoog dat hoe meer gevangenissen er bijgebouwd worden, hoe meer ze ook
gevuld worden.123 Het masterplan was met het omhoog brengen van het aantal
bedden niet meer dan een overhaaste inhaling van capaciteit. Er werd bij de bouw
van de nieuwe gevangenissen te snel teruggevallen op klassieke oplossingen uit
angst voor het onbekende. Ondertussen zijn veel academici het erover eens dat
het toekomstige penitentiair model wellicht in een andere typologie dan in die van
het panopticonmodel besloten ligt. 124

http://www.knack.be/nieuws/belgie/detentiehuis-moet-drempel-tussen-gedetineerde-ensamenleving-verlagen/article-opinion-809213.html
121 De Roeck, E. (2011-2012). Small is beautiful? Een onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen
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Vervaet, L. (19/02/2017). ‘Waarom de overheid beter meteen stopt met het bouwen van nieuwe
gevangenissen’. Knack. Geraadpleegd op 12/04/2018 via
http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-de-overheid-beter-meteen-stopt-met-het-bouwen-van-
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Pieters, K. (20/10/2017). Nu ook overbevolking in ‘modelgevangenis’. Het Laatste Nieuws.
Geraadpleegd op 12/04/2018 via https://www.hln.be/regio/beveren/nu-ook-overbevolking-in-
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op 13/04/2018 via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/18/waarom-we-wel-moeten-inzitten-met-
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De Huizen

De geboorte van het detentiehuis
“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering
van tijdperk.” – Jan Rotmans 125

sanctie, zijn er geen fundamentele wijzigingen meer aangebracht in het Belgische
De

maatschappij

nieuwe invulling voor het penitentiair systeem in België. Geïnspireerd op wat er
zich in het maatschappelijk landschap afspeelt, wordt er gekozen voor een nieuw

Na de afschaffing van de lijfstraffen en het invoeren van de celstraf als gangbare
gevangenismodel.

Bij vzw De Huizen zoekt men samen met de Liga voor Mensenrechten naar een

daarentegen

is

voortdurend

aan

veranderingen onderhevig. Twee eeuwen na het invoeren van de panopticongevangenis van Ducpétiaux wordt vastgesteld dat het gevangenissysteem
hopeloos is achtergebleven in een context die steeds moeilijker te verzoenen blijkt
met de moderne samenleving.126 De 19de-eeuwse maatschappij werd vooral
gekenmerkt door grote industrieën met een uniforme aanpak. Dit werd duidelijk
weerspiegeld in de grootschalige strafinstituten. In de 21ste-eeuwse maatschappij
hebben de grote industrieën plaats moeten maken voor vele kleine, innovatieve
bedrijfjes die elk hun unieke aanpak hebben en een individueel parcours
bewandelen.127 Bij een dergelijke transformatie zou het penitentiair systeem zich
eigenlijk net zoals die kleine bedrijfjes moeten aanpassen aan de recente

detentiemodel gekenmerkt door kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid.128
Aangezien grootschalige, uniforme instituten onmenselijk blijken te zijn en
nauwelijks aansluiten op de samenleving, ziet men de nood aan een meer
consistente en persoonlijke aanpak.129 De Huizen
werd

in

oktober

gelanceerd

op

gevangenis van de

2009
het
21ste

door

Hans

symposium

Claus

over

de

eeuw. Claus, eveneens

gevangenisdirecteur van Oudenaarde, stelt voor
om de 35 Belgische gevangenissen op termijn te
vervangen door ongeveer 900 kleinschalige
detentiehuizen.130 Hiermee was het idee van een
kleinschalige,
geboren.

gedifferentieerde

strafuitvoering

131

ontwikkelingen om niet overkop te gaan.

Figuur 21: Logo van De Huizen

132

Verschillende mensen vragen zich af waarom eigenlijk nog zou moeten
geïnvesteerd worden in gedetineerden. Reacties zoals “Oog om oog, tand om

125

Quote Jan Rotmans in Claus, H., Gryson, M. (01/02/2017). ‘Detentiehuis moet drempel tussen
gedetineerde en samenleving verlagen. Knack. Geraadpleegd op 11/04/2018 via
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van kleinschalige detentiemodellen, Masterproef Criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 16).
127 Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame

(24), blz. 52-57.
131 Cfr. Supra (Ibid.)
132 Logo vzw De Huizen. Gevonden op de website van De Huizen. Geraadpleegd op 5/07/2018 via

penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel. (Blz. 19).

http://www.dehuizen.be/nl/home

Cfr. Supra. (Blz. 35-36).
Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos,
2014 (2), Blz. 84-96.
130 De Preter, J. en Demeulemeester, S. (2018). ‘Het volk schreeuwt niet om zware straffen’. Knack, 48
129

30

tand.” en “Laat ze toch gewoon creperen in hun cel.”, worden frequent geuit.133
De meeste mensen steken het niet onder stoelen of banken dat ze gedetineerden
nog het liefst in de vergeetput zouden achterlaten. Toch moet het bewustzijn
groeien dat die mensen vroeg of laat terug in onze samenleving terecht komen.
De samenleving heeft er dus ook alle baat bij om de gedetineerden zo goed als
mogelijk te begeleiden in dat resocialisatieproces. 134
Om te evolueren naar een humane penitentiaire aanpak, is er meer nodig dan
enkel de herziening van het klassieke gevangenismodel. De hele opvatting van
het gevangeniswezen is toe aan een nieuwe invulling.135 Met het invoeren van
de Basiswet in 2005 is er nu eindelijk vaste grond waarin een nieuw
strafuitvoeringsmodel kan gefundeerd worden. Bij de zoektocht naar dit model
moeten ook andere typologieën dan het panopticon overwogen worden. Via
ontwerpend onderzoek, gepubliceerd op kennisplatvorm Prison Gear, toont
Maarten Moonens aan hoe kleinschalige detentie kan plaatsvinden in een cluster
van twee of drie rijwoningen. Belangrijk voor een dergelijk detentiehuis is dat de
capaciteit van 10 à 15 bewoners niet overschreden mag worden. Door de
kleinschaligheid wordt het huiselijke gevoel gestimuleerd en wordt anonimiteit in
het straatbeeld mogelijk.136 Daarnaast bieden kleine leefgroepen ook het voordeel
dat straf op maat van de gedetineerde kan aangeboden worden en dat problemen
beheersbaar blijven. 137
Figuur 22: Drie rijhuizen
als detentiehuis

138

133

(19/10/2017). Waarom we wél moeten inzitten met onze gevangenen. VRT NWS. Geraadpleegd
op 13/04/2018 via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/18/waarom-we-wel-moeten-inzitten-metonze-gevangenen/

136

134
135

Cfr. Supra.
BAVO (03/09/2012). ’t Stad is ook van de gevangenen. Ruimte (#15) uitgave van VRP. (Blz. 9).
Geraadpleegd op 11/04/2018 via

2014 (2), Blz. 84-96; Concept van De Huizen: De detentie van de toekomst. Vzw De Huizen.
Geraadpleegd op 13/04/2018 via http://www.dehuizen.be/concept.htm
138 Moonens, M. Het rijhuis als gevangenis. Uit: Prison Gear, kennisplatform voor humane gevangenis

http://www.bavo.biz/texts/view/370?CAKEPHP=78d220f56243e7de412ea6a2fa4174e7

architectuur, 26. (Blz. 13).
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Moonens, M. Het rijhuis als gevangenis. Uit: Prison Gear, kennisplatform voor humane gevangenis
architectuur, 26. (Blz. 3).
137 Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos,

Het idee van De Huizen is niet zomaar een architecturaal alternatief voor het

een stabieler maatschappelijk draagvlak vragen om deze grote stap binnen het

klassieke gevangenismodel, maar een totaalproject.139 Er wordt naast een nieuwe

penitentiair beleid te zetten. 142

architectuur ook een vernieuwende manier van begeleiding vooropgesteld. Voor
elke gedetineerde wordt een persoonlijke begeleider aangesteld en kan er een

Differentiatie

individueel oplossingsplan worden aangemaakt. Het oplossingsplan is gebaseerd

Er is dringend nood aan differentiatie in het gevangeniswezen. België telt

op artikelen van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie

verschillende detentieregimes variërend van gesloten naar open en toch krijgt

van de gedetineerden. Een dergelijk oplossingsplan wordt opgesteld bij de

iedereen

veroordeling en daarin wordt het volledige detentietraject besproken. Niet alle

misdadigers.143 Het begrip ‘open instelling’ doet vermoeden dat gedetineerden

detentiehuizen zijn even zwaar beveiligd zodat een gedetineerde een persoonlijk

veel vrijheden krijgen, maar zelfs in dit minder streng detentieregime brengen de

traject kan afleggen doorheen de verschillende huizen en op die manier de

gedetineerden, net zoals hun collega’s in de gesloten instituten, het grootste deel

reclassering optimaal voorbereid kan worden.

140

uiteindelijk

even

zware

veiligheidsmaatregelen

als

de

grootste

van hun straf in hun cel door. Het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten en
het Penitentiair Landbouwcentrum in Ruiselede zijn voorbeelden van open

Bij het implementeren van detentiehuizen in de maatschappij zal er een

instellingen.144 Eenmaal in de tuin, staat enkel nog een gammele poort tussen het

overgangsperiode zijn waarin gevangenissen en detentiehuizen naast elkaar

gevangenisterrein en de vrijheid. Ontsnappen uit deze instellingen is met andere

moeten bestaan. Een van de neveneffecten die kan ontstaan is creaming off. Dit

woorden eenvoudig, ernaar terugkeren is moeilijker. Dit zou de gedetineerden

wil zeggen dat men ertoe geneigd zal zijn om enkel de onproblematische

moeten weerhouden om het op een lopen te zetten. Toch blijven in het PSC van

gedetineerden over te brengen naar detentiehuizen en dat de anderen

Hoogstraten de meeste gedetineerden tot 23 uur per dag in hun cel zitten. Enkel

achterblijven in de

19de-eeuwse

grootschalige

instituten.141

Dit en andere

werkwillige gedetineerden mogen de cel verlaten. In het open regime bestaat er

problemen die ongetwijfeld nog op het pad van kleinschalige detentie zullen
komen, zijn echter geen reden om de handdoek in de ring te gooien. Ook voor
de huidige gevangenissen was het in de beginjaren een grote uitdaging om de
gebruikelijke lijfstraffen te vervangen. Het zal alleen heel veel politieke moed en

139

Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame

143

Boie, G., Vandamme, F. (2014). Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid. Ruimteregie in

penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (Blz. 29).
140 Cfr. Supra. (Blz. 59-61).
141 Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (Blz. 29).

Limburg, Blz. 60. Geraadpleegd op 11/04/2018 via
http://www.prisongear.be/uploads/news/id74/Atelier_Reigersvliet.pdf
144 Federale Overheidsdienst Justitie. Gevangenis van Hoogstraten. Geraadpleegd op 13/04/2018 via
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangeni

142

Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos,
2014 (2), Blz. 84-96; Claus, H. (5/05/2015). Moeizame geboorte van het detentiehuis. Penitentiaire
trein der traagheid. Sociaal.Net. Geraadpleegd op 21/03/2018 via
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https://sociaal.net/opinie/moeizame-geboorte-van-het-detentiehuis/

ssen/adres_gevangenis_ruiselede

32

geen tussenweg, het is binnen of buiten.145 De reden die men hiervoor geeft, is

aanbiedt. In het crisishuis wordt voor de inkomende gedetineerden een

de beveiliging.

oplossingsplan opgesteld dat een persoonlijk traject doorheen verschillende open
en gesloten detentiehuizen uitstippelt.148 In elke detentiestreek komen de

Deze vaststellingen gelden niet enkel voor de oude gevangenissen. Het

verschillende types detentiehuizen aan bod. De verschillende detentiehuizen

experiment in Marche-en-Famenne en Beveren (Cfr. Hoofdstuk 2) heeft

kunnen zich van elkaar onderscheiden door een andere beveiliging, begeleiding

uitgewezen dat er ook in de nieuwste instituten nog geen straf op maat wordt

en detentie-invulling. Op die manier kan detentie nog beter aansluiten op de

aangeboden zoals beschreven staat in de Basiswet.

146

leefwereld van de gedetineerde. 149

Bij vzw De Huizen vormt differentiatie, in tegenstelling tot in het klassieke

>

Criteria op vlak van differentiatie:

Ducpétiaux-model, een van de hoekstenen van het gevangeniswezen. Het is

- Gedifferentieerde beveiliging

essentieel voor een humane strafuitvoering dat er een genormaliseerde context

- Zorg op maat

wordt nagestreefd zoals er in de Basiswet wordt beschreven.
Kleinschaligheid
Veel

gedetineerden

zitten

momenteel

opgesloten

hoog

De bestaande grootschalige panopticon-gevangenis maakt een gedifferentieerde

beveiligingsniveau.147 Terwijl detentie voor elke gedetineerde zou moeten

aanpak met aandacht voor zowel de groep als het individu onmogelijk.150 Om

aansluiten op zijn eigen leven. Eigenlijk zou elke gedetineerde een persoonlijk

flexibeler in te spelen op de individuele noden van de gedetineerden is het beter

beveiligingsniveau moeten toegewezen krijgen in zijn vertrouwde omgeving.

om kleinschalig te werk te gaan.151 Een kleinschalige aanpak biedt ook nog tal

Dergelijke persoonlijke aanpak is quasi onmogelijk in de bestaande grootschalige

van andere voordelen zoals het vermijden van een stigma en een betere

instituten.

verankering in het maatschappelijk weefsel.152 Wanneer detentie gespreid over

Kleinschalige detentie daarentegen maakt

in

een

te

een gedifferentieerde

beveiliging en zorg op maat wel haalbaar.

verschillende streken verweven zit met de lokale gemeenschap, wordt de weg

Wanneer een gedetineerde veroordeeld wordt, komt die persoon eerst in een
crisishuis terecht. Dit is een goed beveiligd detentiehuis dat een basisregime
145

Boie, G., Rooman, S., Pieters, E., Wouters, E., Hemelinckx, K., Bellens, P., et al. (23/02/2018).
CAHIER #7: Gevangen in open landschap. Kempenlab 2017. AR-TUR. (Blz. 28-29) Geraadpleegd op
11/04/2018 via https://arturarchitectuurcentrum.files.wordpress.com/2018/03/cahier-7_ar-tur_lr.pdf
146 Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos,
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Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel. (Blz. 24)

2014 (2), Blz. 84-96.
Cfr. Supra.; De detentie van de toekomst. Vzw De Huizen. Geraadpleegd op 13/04/2018 via
http://www.dehuizen.be/concept.htm
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Cfr. Supra. (Blz. 36-37)

Cfr. Supra. (Blz. 36)
Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (Blz. 8).
151 Janssens, F. (2014). ‘De Huizen’: een concept voor de gevangenis van de 21ste eeuw! Oikos,
150

152

terug naar de samenleving letterlijk ingekort voor de gedetineerde.153 Daarnaast

is het logisch om inspiratie te halen uit de recente ontwikkelingen in het

zorgt kleinschaligheid ook nog voor enkele praktische voordelen.

zorglandschap.159 Voorbeelden zoals Hotel min en de Zande leren dat zorg
kleinschalig en onzichtbaar kan worden georganiseerd en toch prominent

1.

Detentie is gemakkelijker te bereiken door zowel buurtbewoners,

aanwezig kan zijn.160

bezoekers, personeel en avocatuur.154
In de zoektocht naar referenties voor kleinschalige detentie, zijn er niet veel recente
2.

Lokale politiezones zijn beter uitgerust voor interventies op kleine

voorbeelden te vinden. De laatste ontwikkelingen in de gevangenisbouw neigen

schaal.155

zelfs naar steeds grootschaligere complexen.161 In de Scandinavische landen
daarentegen stelt men deze systematische schaalvergroting niet vast en net in

3.

Een kleine schaal verkleint ook het brandgevaar en bijgevolg zullen

deze landen zijn de laagste opsluitingscijfers van de wereld te vinden.162 In

gewone blusmiddelen volstaan.156

Noorwegen heerst er bijvoorbeeld een opsluitingsniveau van slechts 66
gedetineerden op een populatie van 100.000.163 Het is daarom verstandig om

4.

Dynamische beveiliging is kleinschalig beter te organiseren. Dynamische

het Belgische gevangenismodel eens naast dat van de Scandinavische landen te

beveiliging wordt in tegenstelling tot statische beveiliging niet gecreëerd

leggen.

door middel van stigmatiserende hoge muren, hekwerk en prikkeldraad,
maar door een architectuur die constructieve relaties tussen personeel
en gedetineerden aanmoedigt.

1.

157

Terwijl in België gevangenissen gemakkelijk een populatie van 400
gedetineerden halen, probeert men die in de Scandinavische landen te
beperken tot 100 personen. Een voorbeeld van een kleinschalige
gevangenis in Noorwegen is Kroksrud. Deze gevangenis heeft een

Om de Basiswet te implementeren in het gevangeniswezen zal er noodgedwongen
geëvolueerd moeten worden naar een vorm van gedwongen

zorg.158

capaciteit van 60 personen.164 In Krosrud geldt er een open regime.

Aangezien

opsluiting vaak het gevolg is van het niet op tijd verschaffen van de nodige zorg
153 Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel. (Blz. 9).
154 Boie, G., Vandamme, F. (2014). Atelier Reigersvliet: Gevangenis van de nabijheid. Ruimteregie in

159

Limburg, blz. 60. Geraadpleegd op 11/04/2018 via
http://www.prisongear.be/uploads/news/id74/Atelier_Reigersvliet.pdf
155 Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (Blz. 91).
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Cfr. Supra. (Ibid.).
Cfr. Supra. (Blz. 24-25).
De Meyer, R., Claus, H. (2016) In een of ander huis. Detentie op een keerpunt? A+ Architectuur in

Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (Blz. 13).
160 Cfr. Supra. (Blz. 50-51).
Cfr. Supra. (Blz. 29).
Prison Population Rate. Geraadpleegd op 6/07/2018 via http://www.prisonstudies.org/highest-tolowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All
163 De Roeck, E. (2011-2012). Small is beautiful? Een onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen
162

van kleinschalige detentiemodellen, Masterproef Criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 42-44).
Huybrechts, E. (2015-2016). De strafuitvoering in België en Noorwegen: een wereld van verschil?
Masterproef criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 24).
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België (261), Blz. 81-85. Geraadpleegd op 6/04/2018 via http://hdl.handle.net/1854/LU-8100288

34

Gedetineerden kunnen vrij rondlopen tussen de kamers en hebben zelf

stond een aantal

de sleutel van hun cel. 165

architectenbureau Personal Architects voor het eerst een echte bestemming.169

jaren leeg en kreeg na een opknapbeurt

van het

Het Exodushuis in Rotterdam heeft wel heel veel weerstand gekend in 2006.
2.

Kleinschalige

gevangenissen

in

Scandinavië

zijn

gelegen

nabij

Onderzoek heeft aangetoond dat detentie er veel baat bij heeft om in het centrum

woongebieden zodat gedetineerden omgeven zijn door hun vrienden en

van de stad opgenomen te worden, maar het liefst zien mensen detentie nog altijd

familie.

op een afgelegen plek, letterlijk aan de rand van de maatschappij.170 In de stad
leren (ex-)gedetineerden nochtans terug keuzes maken en verantwoordelijkheden

3.

Er gaat veel energie naar het creëren van een genormaliseerde situatie
waarbij gedetineerden ook hun eigen verantwoordelijkheden

krijgen.166

opnemen ten aanzien van hun omgeving. Bij Exodus wordt hier veel belang aan
gehecht en minder aan de aard van de vooraf gepleegde feiten.171 Ondertussen
is het protest in Rotterdam afgenomen nadat er zich geen incidenten hebben

Kortom, dit buitenlandse gevangenismodel komt veel dichter bij het wezen van de

voorgedaan en er een jaarlijkse toename van een succesvolle uitstroom uit het

Basiswet dan het Belgische penitentiaire model tot nu toe gekomen is.

Exodus is.172 Daarnaast biedt Exodus ook een meerwaarde voor de buurt. Zo
worden door het Exodushuis verdachte zaken in de buurt meteen aan de politie

Een tweede land waar op penitentiair vlak een voorbeeld aan genomen kan

gemeld en kunnen de buren postpakketjes aan de balie van het huis laten afgeven

worden is Nederland. Daar worden gedetineerden op het einde van hun detentie

wanneer ze zelf niet thuis zijn. 173

in een van de elf Exodushuizen begeleid bij het verlaten van de

gevangenis.167

Het project Exodus heeft vier sleutels namelijk wonen, werken, relaties en
zingeving. Daarmee wil men een zo breed mogelijke begeleiding aanbieden. Deze
vier sleutels komen tot uiting in hun persoonlijke en kleinschalige aanpak.168 In
Rotterdam nam het Exodushuis zijn intrek op een wel heel opmerkelijke locatie,
namelijk in het kubussencomplex van Piet Blom. De Superkubus van het complex

165Jacobs,

K. (2014-2015). Strafuitvoering in Scandinavië. Scandinavisch exceptionalisme in de
gevangenis van Noorwegen: feit of fictie? Masterproef Criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 32).

166
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167 Woussen, W. (2/09/2017). Criminele Cohousing: het Exodushuis in Rotterdam. De Standaard.

169
170

Cfr. Supra.
Koolen, K. (16/01/2014). Het Exodushuis: van tralies naar Superkubus. Vers Beton. Geraadpleegd

op 15/04/2018 via https://versbeton.nl/2014/01/het-exodushuis-van-tralies-naar-superkubus/
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Geraadpleegd op 15/05/2018 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20170831_03045210; Koolen, K.
171
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op 15/04/2018 via http://dearchitect.nl.s3-eu-central-
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tien bewoners.175 Verder wordt er ook over de schaal van de architectuur
gesproken. Deze moet gezocht worden bij de schaal van het woonhuis en ook
een opvallende architectuur is hierbij niet wenselijk. Door de toepassing van deze
architecturale kenmerken kan het detentiehuis beter opgaan in het bestaande
stadsweefsel.176 Op termijn is het de bedoeling om alle 35 grootschalige
gevangenissen van België te vervangen door honderden dergelijke kleinschalige
detentiehuizen. 177
>

Criteria op vlak van kleinschaligheid:
- Maximumcapaciteit detentiehuis
- Maximumcapaciteit leefgroep
- Schaal architectuur

>

Criteria op vlak van beveiliging:
- Dynamische beveiliging

Figuur 23: Exodushuis in het Blaakse Bos, ook bekend als ‘de kubuswoningen’ van Piet Blom.

174

Ook in België wordt er in het kader van Masterplan III in de richting van de
Nederlandse Exodushuizen gedacht. Als voorbereiding op het verlaten van de
gevangenis wordt er geopteerd voor transitiehuizen.

efficiënte

differentiatie

is

enkel

mogelijk

Detentiehuizen als een nieuwe invulling voor detentie zouden in principe overal
kunnen werken. Men ziet de toepassing ervan zowel in de stadscentra, aan de
rand van de stad als ruraal.178 Op die manier zouden gedetineerden ervoor

Bij vzw De Huizen is kleinschaligheid cruciaal voor een persoonlijke aanpak want
een

Nabijheid

in

kleine

groepen.

De

maximumcapaciteit van een detentiehuis wordt vastgelegd op drie leefgroepen van

kunnen kiezen om in hun eigen omgeving, dicht bij vrienden en familie, hun straf
uit te zitten. Ook het mobiliteitsvraagstuk kan hieraan gekoppeld worden. Door een
nabije organisatie van detentie kan personeel woonachtig in de buurt

174

Foto van Jochems, G. In: Woussen, W. (2/09/2017). Criminele Cohousing: het Exodushuis in
Rotterdam. De Standaard. Geraadpleegd op 15/05/2018 via
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170831_03045210
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tewerkgesteld worden, wat het woon-werkverkeer sterk vermindert. Maar ook

krijgen ten opzichte van de samenleving en omgekeerd.182 Er worden dagelijks

politiediensten en het gerecht worden op die manier vlotter bereikt.

gedetineerden vrijgelaten in de maatschappij. Iedereen heeft er belang bij om

Daarnaast zorgt de nabijheid van detentiehuizen voor de vermaatschappelijking

deze resocialisatie op een vlotte manier te laten verlopen want een van die ex-

van detentie. Buurtbewoners worden meer betrokken bij het gevangeniswezen en

gedetineerden zal zomaar eens je toekomstige buurman of -vrouw zijn. Wanneer

op die manier er ook meer van overtuigd dat gedetineerden goed begeleid

er een detentiehuis in de buurt komt, kan men er tenminste zeker van zijn dat die

worden.179

mensen goed begeleid worden.183 Dit zou het veiligheidsgevoel in de

Detentie wordt niet langer uitbesteed aan cipiers in een afgelegen

gevangenis, maar wordt de verantwoordelijkheid van de maatschappij.

maatschappij eigenlijk juist moeten verhogen.

Verder is het vanuit de normaliseringsgedachte een goed idee om gebruik te

Ondanks al deze potenties die de drempel tussen de samenleving en detentie

maken van hulp- en dienstverlening uit de buurt. Bovendien zorgt het aanbod van

proberen te verkleinen, ondervindt detentie georganiseerd in de nabijheid heel wat

sport en ontspanning, werk en opleidingen door de buurt ervoor dat er niet moet

weerstand. Het maatschappelijk draagvlak voor kleinschalige nabije detentie is heel

geïnvesteerd worden in een dure

gevangenisvariant.180

Voor gesloten regimes is

dit echter niet haalbaar. In dergelijke detentiehuizen zullen deze functies in het

broos, maar dat kan eigenlijk ook gezegd worden over het draagvlak van de
grootschalige detentie in afgelegen instituten. 184

programma moeten opgenomen worden. Anderzijds kunnen detentiehuizen ook
dienstig zijn aan de buurt. De bewoners van het detentiehuis kunnen bijvoorbeeld
een hondenasiel openhouden, of een buurtcafé,

enzovoort.181

In de aanbevelingsnota van vzw De Huizen betreffende transitiehuizen wordt het

Naast het

buurtplan besproken. Dit plan wordt opgesteld met de bedoeling om een

dagdagelijkse voordeel voor de buurt zorgt dit ervoor dat de gedetineerden een

eventuele NIMBY-reactie185 om te zetten naar een WIMBY-reactie: Welcome in

nuttige vrijetijdsbesteding hebben en terug hun verantwoordelijkheid kunnen

my backyard. 186

opnemen in de maatschappij.
Dit kan door een surplus te creëren voor de buurt. Een voorbeeld hiervan kan
Wanneer detentie vervlochten is met het maatschappelijk weefsel wordt er een

worden gevonden in de plannen van bureau Reigersvliet voor het gevangenisdorp

veilige context gecreëerd waarbinnen gedetineerden terug verantwoordelijkheden

te Leopoldsburg. In Leopoldsburg zou de komst van de gevangenis van de

179

184
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nabijheid ook voordelen voor de buurt opleveren, namelijk een betere

Ook een open debat is cruciaal bij het vermijden van een hardnekkige weerstand.

verkeersdoorstroming op lange termijn en een hulpmiddel voor een totale

De buurtbewoners zijn een belangrijke doelgroep die overtuigd moet worden bij

stadsontwikkeling.187

Het gebaar dat kleinschalige, nabije detentie maakt naar de

een integratie van een detentiehuis.190 Een goede communicatie met de buurt is

buurt hoeft echter niet zo groot te zijn. Volgens vzw De Huizen is de meerwaarde

dus heel belangrijk om later eventuele protesten en petities te vermijden.191 In

van bijvoorbeeld een sportlokaal, een houtatelier of andere ruimtes die zich lenen

zo’n gesprek kunnen buren bijvoorbeeld gerustgesteld worden dat gedetineerden

voor dubbel gebruik in de buurt al een goed begin.

188

niet per se een loslopend gevaar zijn, in tegendeel, een groot deel van de
gedetineerden geven zelf toe nood te hebben aan begeleiding.192 Idealiter gebeurt
deze begeleiding via een een-op-een-relatie. Inspiratie hiervoor kan gevonden
worden in de buddywerking voor vluchtelingen. Vrijwilligers helpen vluchtelingen
bij de zoektocht naar een woning of bij het leren kennen van de stad. Dit principe
kan ook toegepast worden op andere kwetsbare groepen zoals gedetineerden.
193

>

Criteria op vlak van nabijheid:
- Bereikbaarheid
•

Vermindering woon-werkverkeer personeel

•

Bereikbaarheid politiediensten, gerechtsgebouw en
justitiehuis

•

Bereikbaarheid sociaal netwerk

- Interactie met de buurt
- Meerwaarde voor de buurt
Figuur 24: Concept voor de bereikbaarheid van de gevangenis in Leopoldsburg.
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>

Criteria op vlak van nuttige vrijetijdsbesteding:

Criteria op vlak van beveiliging:

- Werk

-

Criteria op vlak van nuttige

Dynamische beveiliging

vrijetijdsbesteding:

- Onderwijs

-

Werk

- Sport en ontspanning

-

Onderwijs

- Verantwoordelijkheden

-

Sport en ontspanning

-

Verantwoordelijkheden

Overzicht criteria voor een kleinschalige detentie:
Gebaseerd op de visie van vzw De Huizen.
Criteria op vlak van differentiatie:
-

Gedifferentieerde beveiliging

-

Zorg op maat

Van theorie naar praktijk

Criteria op vlak van nabijheid:
-

Bereikbaarheid
o

Vermindering
woon-werkverkeer
personeel

o
Criteria op vlak van kleinschaligheid:
-
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Bereikbaarheid
politiediensten,

Maximumcapaciteit

gerechtsgebouw en

detentiehuis

justitiehuis

-

Maximumcapaciteit leefgroep

-

Schaal architectuur

o

Bereikbaarheid
sociaal netwerk

-

Interactie met de buurt

-

Meerwaarde voor de buurt

Vandenreyt, C. (04/10/2017). Krijgen inwoners van Genk binnenkort gevangenen als buur? Het

Of het concept van vzw De Huizen daadwerkelijk kan werken, zal pas geweten
zijn wanneer de eerste proefprojecten opgezet worden.194 Door de goedkeuring
van de nieuwe wet omtrent de uitbreiding van de strafuitvoering met transitiehuizen
komt de praktijk erg dichtbij. Problemen binnen het Belgische gevangeniswezen
worden door de Federale Overheidsdienst van Justitie erkend en de eerste
proefprojecten voor transitiehuizen zouden in 2019 opgestart worden.195
Transitiehuizen zijn detentiehuizen waarin gedetineerden in de laatste maanden
van het detentietraject intensief worden voorbereid op de re-integratie in de
maatschappij.196 Momenteel wordt er door de Federale Overheidsdienst van
Justitie

een

oproep

verspreid

tot

kandidaturen

voor

de

uitbating

van

transitiehuizen.197
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In een aanbevelingsnota van vzw De Huizen wordt weergegeven hoe

19de eeuw. Alles wordt steeds kleinschaliger en gespecialiseerder en daar pikt de

transitiehuizen en bij uitbreiding detentiehuizen in de maatschappij geïntegreerd

Basiswet op in. Deze wetgeving is het eerste middel dat gedetineerden van enige

kunnen worden. Aan de hand van twee tools die Sarah Holbrouck ontwikkeld

rechtszekerheid voorziet. Vzw De Huizen speelt in op deze wetgeving en bundelt

heeft in haar masterproef kunnen verschillende typologieën en locaties met elkaar

ideeën over het Belgische gevangeniswezen samen in drie pijlers, namelijk

vergeleken worden.

198

kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid. Veel mensen hebben sympathie voor
het idee om detentie voortaan kleinschalig en gedifferentieerd te organiseren. Het

De goedkeuring van de wet op transitiehuizen is op zich een goede vooruitgang,

implementeren van de derde pijler, nabijheid, geeft daarentegen wel aanleiding tot

maar het is wel jammer dat gedetineerden pas op het einde van hun detentie in

weerstand en protest. Toch zullen alle drie de pijlers een belangrijke rol spelen bij

aanmerking komen voor een persoonlijke begeleiding. Dit wil zeggen dat ze al de

het omzetten van de Basiswet in praktijk, zij het rijhuizen of een andere typologie.

jaren daarvoor in de gevangenis toch nog zijn blootgesteld aan slechte invloeden
en mogelijks detentieschade hebben opgelopen door de eenzame opsluiting. Het
is met andere woorden noodzakelijk om gedetineerden van het begin tot het einde
van hun detentie menswaardig te behandelen met het oog op een geslaagde reintegratie in de maatschappij. 199

Besluit
Het is duidelijk dat detentie, zoals het in België momenteel georganiseerd wordt,
weinig toekomstperspectieven biedt voor de gedetineerden en voor de
maatschappij in het algemeen. Bijna niemand wordt beter van een eenzame
opsluiting en al helemaal niet van het geïsoleerd zijn van de invloeden van de
maatschappij. De problematieken in de Belgische gevangenissen zijn daarom niet
meer weg te denken uit de actualiteit. Het wordt meer dan ooit duidelijk dat het
penitentiair beleid zich op een keerpunt bevindt. De 19de-eeuwse grootschalige
typologie van Ducpétiaux, die tot nu toe altijd soelaas bood, zal niet langer kunnen
helpen. De maatschappij ziet er anno 21ste eeuw volledig anders uit dan in de

198

Werkgroep strategie De Huizen. (Juni, 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle
transitiehuizen. (Blz. 4 en 20). Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
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Onderzoekscontext
De laatste decennia is detentie (niet alleen in België) een hot topic. Het penitentiaire
beleid bevindt zich op een kantelpunt. (Cfr. Hoofdstukken 2 en 3) Dit is ook
merkbaar binnen de verschillende onderzoeken die in België en in het buitenland
gepubliceerd worden. Recente publicaties over het onderwerp kunnen ingedeeld
worden in twee groepen. De eerste groep ontkent grotendeels de huidige
ontwikkelingen in het gevangenislandschap terwijl de tweede groep constructief
onderzoek verricht naar hoe een humane vorm van detentie ontworpen kan
worden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele publicaties die deel
uitmaken van de onderzoekscontext voor onderhavige masterproef.
1. Ontkenning van de huidige ontwikkelingen
Heel recent, in september 2017, verscheen het boek ‘Open Prison Architecture:
Design Criteria for a New Prison Typology’, geschreven door Luigi Vessella. De
algemene aanpak van het boek bestaat uit drie delen.
1.

Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen enerzijds beveiliging en
controle en anderzijds het bekomen van humane ruimtes die sociale
interacties aanmoedigen.

2.

De nadruk op segregatie en bewaking verschuift naar rehabilitatie en reintegratie.

3.

Er is aandacht voor structuren die normaliteit en verantwoordelijkheden
ondersteunen. 200

In het onderzoek wordt gezocht naar criteria om rekening mee te houden bij het
ontwerpen van nieuwe gevangenissen.201 Verschillende (historische) typologieën
worden hiervoor geanalyseerd. In deze analyses is er aandacht voor de
verschillende gebruikers, de grenzen en de organisatie van ruimtes. Daarnaast is
er ook aandacht voor de typologie en de locatie van de gevangenis.202 Er wordt
aangetoond dat er een typologisch verwantschap bestaat tussen verschillende
vormen van collectief wonen zoals bijvoorbeeld kloosters, ziekenhuizen en
studentenhuisvesting. Elk van deze vormen heeft een andere graad van beveiliging
en toegankelijkheid in functie van de invulling. Vooral kloosters en kartuizerhuizen
vormen op typologisch vlak een inspiratie voor gevangenissen omdat er een
zekere graad van isolatie in vervat zit. 203
Ondanks de humane doelstellingen wordt in het onderzoek voornamelijk
teruggevallen op parallellen met klassieke, grootschalige instituten en zijn er slechts
weinig vernieuwende ideeën op vlak van humane detentie. Er wordt niet buiten
het klassieke jargon van gevangenissen gedacht. Een gevangenis blijft een
gevangenis en een cel blijft een cel. De onderzochte detentieregimes worden ook
beperkt tot minimum security. Hiermee wordt de echte uitdaging die vooral in de
high security regimes vervat zit uit de weg gegaan.
Een tweede voorbeeld van ontkenning van de recente penitentiaire ontwikkelingen
is te vinden in het visieplan voor Gent. In het ruimtelijk visieplan voor Gent worden
enkele krachtlijnen uitgeschreven voor de stad in 2030.204

Deze krachtlijnen

worden opgesteld om de stad in de toekomst leefbaar te houden en om de
duurzaamheid te vergroten. Enkele van de algemene doelstellingen zijn:

200

Vessella, L. (Vertaald door Gatt, L.). (2017). Open Prison Architecture: Design Criteria for a New

Prison Typology. WIT Press, Boston. (Blz. 185)
201 Cfr. Supra. (Blz. 186)
202 Cfr. Supra. (Hoofdstuk 4: blz. 105-176, 186)
203
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Cfr. Supra. (Blz. 196-198)
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Gent. (25/05/2018). Ruimte voor Gent: vernieuwende ruimtelijke visie voor 2030 goedgekeurd.
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II. Ruimte voor alle Gentenaars
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voor herbestemming
in de plaats van nieuwbouw.
5. Project Groenklimaatassen
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5.

Noordelijke strategische zone,
met volgende projectgebieden:
– Dampoortsite19
– Afrikalaan
– Vormingsstation Zeehaven/Dampoort

Rechts:
Project Kouter- en Leieland
Figuur 25: Visieplan voor Gent: Strategische plekken en projecten voor de komende decennia (met
Project Moervaartvallei
aanduiding van de gevangenis en het FPC van Gent) 209
Project Groenklimaatassen
19 De Dampoortsite was ook in het Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) al als strategisch project geselecteerd.
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Cfr. Supra
Gent. (16/05/2018). Ruimte voor Gent in twee minuten - Space for Ghent in two minutes (film)
Geraadpleegd op 31/05/2018 via https://ruimtevoor.stad.gent/content/ruimte-voor-gent-twee-

https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/ruimte-voor-gentvernieuwende-ruimtelijke-visie-voor-2030-goedgekeurd
209 Hullebroeck, M. (Stad Gent). (2018). Ruimte voor alle Gentenaars: structuurvisie 2030.

minuten-space-ghent-two-minutes
Cfr. Supra.
208 Gent. (25/05/2018). Ruimte voor Gent: vernieuwende ruimtelijke visie voor 2030 goedgekeurd.

Geraadpleegd op 31/05/2018 via
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Boek_Structuurvisie%202030def_20180525_web.
pdf (Blz. 80-81) (Bewerkt door Swaenepoel S.)

207

Geraadpleegd op 31/05/2018 via
19 De Dampoortsite was ook in het Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) al als strategisch project geselecteerd.
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Het visieplan voor Gent is heel uitgebreid, toch wordt er nergens iets geschreven

onderhouden van relaties met familie en vrienden, de individuele verblijfsruimte en

over de plek die detentie in de toekomst zal innemen in de stad. Momenteel

nuttige vrijetijdsbesteding. 216 Opvallend is dat de voorstellen van de deelnemende

verblijven er een kleine 400 gedetineerden in de gevangenis van

Gent210

en 256

personen uit het werkveld heel nauw aansluiten bij het wezen van de Basiswet en

Dat is, aangezien de

bij de Europese regelgeving.217 Uit dit onderzoek blijkt dat er in het penitentiaire

stad ongeveer 260.000 inwoners telt,212 ongeveer 0,25% van alle Gentenaren.

landschap een grote vraag is naar normalisering, een goede voorbereiding op de

De titel van het visieplan luidt ‘Ruimte voor alle Gentenaren’, maar de

re-integratie, een persoonlijke aanpak en kleinschaligheid.218 Dit zijn allemaal

gedetineerden worden in het visieplan vergeten. Terwijl detentie in België een hot

concepten die ook in het gedachtengoed van vzw De Huizen terug te vinden zijn.

geïnterneerden in het Forensisch Psychiatrisch

Centrum.211

topic is, zijn er toch nog overheden die dit onderwerp zomaar naast zich neer
kunnen leggen.

Een tweede voorbeeld van dergelijk constructief onderzoek is een uitgave van het
internationale Rode Kruis: ‘Towards Humane Prisons: A principled and participatory

2. Constructief onderzoek binnen de huidige ontwikkelingen

approach to prison planning and design’. De doelstelling van de publicatie is om

In ‘Werken en leven in de gevangenis: de gebruikers aan het woord’, worden de

het gevangenisontwerp te laten bijdragen aan een humaan en respectvol klimaat

behoeften

ex-gedetineerden,

binnen de gevangenis. Daarnaast is het ook de bedoeling dat overheden gaan

gevangenispersoneel, bezoekers, vertegenwoordigers en andere personen uit het

en

suggesties

samengebracht

van

nadenken over waarden en normen en eventuele alternatieven voor de

werkveld.213 Het onderzoek richt zich op twee thema’s, namelijk de open

gevangenisstraf. Met behulp van experts van over de hele wereld worden

gevangenis voor vrouwen en de gesloten detentiecapaciteit voor mannen.

214

In

het verslag worden eerst verschillende concepten zoals het belang van

richtlijnen en praktische vraagstellingen opgesteld om nieuwe aanpakken in het
gevangeniswezen aan te moedigen. 219

differentiatie, architecturale aspecten (lucht, licht, natuur…), de rol van elektronica,
normalisatie, schaal van de gevangenis en dynamische veiligheid toegelicht.215

De huidige planningscontext van gevangenissen wordt geanalyseerd en blijkt

Daarna wordt er per ruimte in de gevangenis samengevat hoe de beleving en het

weinig doordacht, niet vernieuwend, gestandaardiseerd en niet gedifferentieerd te

gebruik humaner gemaakt kunnen worden. Er gaat hierbij veel aandacht naar het

zijn.220 Dit onderstreept het belang van planning en ontwerp bij het bouwen van

210

Jaarverslag 2016 van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Geraadpleegd op
5/07/2018 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20180530_03536985

214

211

Vandekerckhove, S. (07/06/2016). FPC Gent bouwt prikkelarme kamers om uit plaatsgebrek:
“verontrustend”. Geraadpleegd op 29/07/2018 via https://www.demorgen.be/binnenland/fpc-gentbouwt-prikkelarme-kamers-om-uit-plaatsgebrek-verontrustend-b05f7d75/
212 Stad Gent. (2018). Demografische cijfers 2017: bijna 260.000 inwoners. Geraadpleegd op

216

2/08/2018 via https://stad.gent/burgerzaken/nieuws-evenementen/demografische-cijfers-2017bijna-260000-inwoners
213 Gilbert, E. (2011). Werken en leven in de gevangenis: de gebruikers aan het woord. Koning

planning and design. (Blz. 6) Geraadpleegd op 28/05/2018 via https://shop.icrc.org/towardshumane-prisons-2767.html?___store=default
220 Cfr. Supra. (Blz. 8 en 9)

Boudewijnstichting, Brussel. (Blz 27, 28 en 49)
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215
217
218
219

Cfr. Supra. (Blz 27)
Cfr. Supra. (Blz. 31, 35, 39, 41, 45 en 46)
Cfr. Supra. (Hoofdstuk 4: blz. 49-59)
Cfr. Supra. (Hoofdstuk 4: blz. 61)
Cfr. Supra. (Hoofdstuk 4: blz. 62)
ICRC. (14/05/2018). Towards Humane Prisons: A principled and participatory approach to prison

nieuwe gevangenissen.221 Er wordt in het boek onderzocht in welke mate

De opzet van deze publicatie is niet om bestaande technische studies over het

architectuur een positieve of negatieve invloed kan hebben op de werking van

ontwerpen van gevangenissen te vervangen, maar om ze aan te vullen met

een

gevangenis.222

De richtlijnen worden opgesteld voor iedereen die iets te

richtlijnen en vraagstellingen over het humane aspect van detentie. 225

maken heeft met het bouwen van een nieuwe gevangenis. Op die manier kan er
vertrekkende uit humane principes ook een humane vorm van detentie
nagestreefd worden.

223

Deze laatste twee publicaties hebben enkele zaken gemeenschappelijk. Bij de
Koning Boudewijnstichting komen de gebruikers van gevangenissen aan het
woord, bij het ICRC zijn dat experts, maar in beide gevallen wordt op gelijkaardige
principes en richtlijnen uitgekomen die detentie humaner kunnen maken. Een
tweede gelijkenis is minder positief, namelijk de vaststelling dat de terminologie in
beide publicaties niet vernieuwend is. Klassieke begrippen zoals gevangenis,
gedetineerden (in de laatste publicatie zelfs criminelen), wandeling, cellen… blijven
behouden. Toch zijn dit allebei publicaties die dicht aansluiten bij de ideeën van
vzw De Huizen en die een antwoord geven op de theorie van de Basiswet.
De masterproeven van Sarah Holbrouck226 en Elke Deyaert227 gaan hier verder
op in. Beide auteurs spreken niet langer van gevangenissen, maar van
kleinschalige detentiehuizen zoals bedacht door vzw De Huizen. Vertrekend vanuit
de Basiswet en het gedachtengoed van De Huizen wordt er gezocht naar
typologieën en locaties voor kleinschalige detentie.
De masterproef van Deyaert, ‘Een architecturale typologie voor een kleinschalige
gedifferentieerde strafuitvoering’, gaat over de architecturale vertaling van
kleinschalige detentie.228 Verschillende studentenontwerpen voor detentiehuizen

Figuur 26: Proces voor het
humaniseren van detentie 224

worden aan de hand van architecturale kenmerken met elkaar vergeleken. Deze
architecturale kenmerken kunnen opgesplitst worden in meetbare en niet-

221

Cfr. Supra. (Blz. 14)

226

222

Cfr. Supra. (Blz. 15)
Cfr. Supra. (Blz. 24)
Cfr. Supra. (Blz. 25)

strafuitvoeringsproject, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent
227 Deyaert, E. (2011-2012). Een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde
strafuitvoering, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent.

Cfr. Supra. (Blz. 26)

228

223
224
225

Holbrouck, S. (2015-2016). Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam

Cfr. Supra. (Blz. 162)
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meetbare of ‘talige kenmerken’. De nadruk wordt vooral gelegd op de talige
kenmerken, die zich niet eenvoudig laten opmeten.229 Door middel van
waardering van begrippen en het opstellen van radars wordt het met behulp van
de talige kenmerken mogelijk om te toetsen of een gebouw al dan niet voldoet
aan vooropgestelde architecturale doelstellingen. 230

Figuur 28: Vergelijking ruimtegebruik bij verschillende studentenontwerpen voor detentiehuizen.

232

In de masterproef van Holbrouck (‘Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor
een duurzaam strafuitvoeringsproject’) worden twee tools ontwikkeld. De eerste
tool is het Detention-House Quality-Wheel waarmee aan de hand van een
cirkeldiagram bepaald kan worden of een project eerder aansluit bij de visie van
De Huizen of bij een klassieke gevangenis. In het Detention-House Quality-Wheel
of kortweg DHQW worden verschillende criteria opgedeeld in een aantal
categorieën (beveiligingen, schaal, bereikbaarheid…). De criteria representeren
allemaal een taartstuk van het cirkeldiagram waaruit het DHQW is opgebouwd.
Figuur 27: Voorbeeld van een radar uit het onderzoek van Deyaert.

231

Voor elk criterium kunnen er aan de hand van een vragenlijst maximum vier

229

Cfr. Supra. (Blz. 117)

231

Cfr. Supra. (Blz. 153)

230

Cfr. Supra. (Blz. 162)

232

Cfr. Supra. (Blz. 129)
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punten gescoord worden.233 Wanneer het volledige DHQW is ingekleurd, kan er

De tweede tool is een raamwerk voor de evaluatie van mogelijke locaties voor

nagegaan worden of het betreffende detentiehuis al dan niet goed aansluit bij de

detentiehuizen. De voordelen van verschillende locaties worden tegenover elkaar

visie van De Huizen. Door het hanteren van deze tool kunnen verschillende

afgewogen voor bepaalde parameters die de keuze van een locatie kunnen

projecten met elkaar vergeleken worden.

beïnvloeden. 235 Hierbij wordt de Choosing by Advantages - methodiek (CBA)
toegepast om voordelen van verschillende potentiële locaties naast elkaar te
leggen bij het kiezen van een geschikte locatie. 236
Onderzoeksopzet huidig onderzoek
Onderhavige masterproef sluit het beste aan op de twee laatst besproken
publicaties over kleinschalige detentie, namelijk de masterproeven van Deyaert en
Holbrouck. De bedoeling van onderhavige masterproef (met hetzelfde onderwerp)
is om iets toe te voegen aan hun onderzoek. Deyaert en Holbrouck focussen zich
vooral op de evaluatie van projecten en locaties. Er worden tools ontwikkeld om
na te gaan hoezeer een project aansluit bij architecturale doelstellingen en bij de
visie van vzw De Huizen. In onderhavig onderzoek worden geen evaluatietools
opgesteld. De nadruk wordt gelegd op de potenties van typologieën en
omgevingen, meer bepaald op de potentie van een typologie of van een omgeving
om het programma van kleinschalige detentie op te nemen.
Net zoals in het onderzoek van Holbrouck wordt er op twee verschillende
schaalniveaus gewerkt: op schaal van het gebouw en op schaal van de locatie.
Donkerblauw: visie De Huizen
Lichtblauw: informatie niet beschikbaar

Figuur 29: Voorbeeld van een DHQW

234

Rood: visie verouderde gevangenissysteem

De doelstelling van dit onderzoek is om voor beide schaalniveaus een tool te
genereren om de potenties te analyseren en om hierbij richtlijnen en
ontwerpoplossingen te ontwikkelen die generisch ingezet kunnen worden.

233 Holbrouck, S. (2015-2016). Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam
strafuitvoeringsproject, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent (blz.

235 Holbrouck, S. (2015-2016). Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam
strafuitvoeringsproject, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent (Blz.

31-199)
234 Werkgroep strategie de huizen. (Juni, 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle
transitiehuizen. (Blz. 5). Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via

213-236)
236 Werkgroep strategie de huizen. (Juni, 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle
transitiehuizen. (Blz. 4 en 20). Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via

http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf

http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf
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De vraagstelling van onderhavige masterproef speelt in op de 3de pijler van vzw

detentiehuizen. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen de beveiliging

de huizen, nabijheid. Via typologisch onderzoek wordt er getracht een bijdrage te

en een aansluiting van het detentiehuis op de buurt. Uit de kritische reflectie van

leveren aan het vraagstuk over op welke manier kleinschalige detentie zinvol

Hans Claus op de ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’237 blijkt het vinden

geïntegreerd kan worden in het weefsel van Vlaanderen. Met het weefsel van

van dit evenwicht geen gemakkelijke opdracht te zijn. De algemene conclusie van

Vlaanderen wordt zowel verwezen naar het stedelijk weefsel (stedenbouw) als naar

het geleverde werk binnen het atelier is dat er te veel ontsnappingsmogelijkheden

het maatschappelijke weefsel. In het concept van kleinschalige detentie wordt

zijn in de detentiehuizen.

detentie niet langer uitbesteed aan cipiers in een afgelegen gevangenis, maar wordt
het de verantwoordelijkheid van de maatschappij.
De hoofddoelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een methodiek die

-

Via daken van aanliggende huizen

-

Opengaande ramen aan de straatkant

-

Niet hoog genoeg voorziene of geperforeerde omheiningen

kan gebruikt worden bij de integratie van kleinschalige detentie in het weefsel van
Vlaanderen. In het onderzoek wordt de nadruk niet gelegd op het eindproduct,

Een andere vaststelling van de ontwerpopdracht is dat de inplanting van de

maar op het proces. Er wordt dus niet gepoogd om binnen het bestek van

personeelsruimte een belangrijke rol speelt in de veiligheid van een detentiehuis.

onderhavige masterproef een definitieve versie van een tool op te stellen. Het is de

Best wordt deze ruimte zo georganiseerd dat het personeel zicht heeft op de

bedoeling dat toekomstig onderzoek verdere aanvullingen en wijzigingen kan

toegang van het gebouw en op die manier snel kan zien wie het gebouw

toevoegen.

nadert.238

Beveiliging vormt de rode draad doorheen alle analyses die worden uitgevoerd

Ook Holbrouck schrijft hierover in het besluit van haar masterproef en stelt dat vzw

binnen het kader van dit onderzoek. Zowel in de masterproef van Holbrouck als

De Huizen vragende partij is voor bijkomend onderzoek over de architecturale

in die van Deyaert wordt gesteld dat het thema beveiliging bijkomend onderzoek

impact van de beveiliging in een project voor kleinschalige detentie. 239

vereist bij het ontwerpen van detentiehuizen.
Beveiliging is een prioritair gegeven in een gevangenis. In een high security
detentiehuis

is

dit

niet

anders.

Desalniettemin

kunnen

niet

alle

veiligheidsmaatregelen voor gevangenissen zomaar gekopieerd worden naar
237

Ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’ uit de 1ste master ingenieurswetenschappen: architectuur

werd begeleid door prof. dr. Ronald De Meyer, ir-architect Jeroen Beerten en ir-architectenstedenbouwkundigen Frank Van Hulle en Ruben Verstraeten.
238 Deyaert, E. (2011-2012). Een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde
strafuitvoering, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 163).
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239

Holbrouck, S. (2015-2016). Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam

strafuitvoeringsproject, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent (Blz.
263)

Onderzoekskader
Om de analyses binnen dit onderzoek uit te voeren, dient eerst het kader
vastgelegd te worden waarbinnen er gewerkt wordt.
Wetgeving
In de wetgeving op de externe rechtspositie van gedetineerden wordt beschreven
onder welke voorwaarden gedetineerden de gevangenis tijdelijk mogen verlaten.
Omdat deze wetgeving ook van toepassing is op detentiehuizen wordt hier
alvorens de verschillende detentieregimes te bespreken op in gegaan.
Twee jaar voor de voorwaardelijke in vrijheidstelling mogen gedetineerden de
gevangenis verlaten gedurende maximum 16 uur via een uitgaansvergunning. De

dat er een sociaal reclasseringsplan is om de re-integratie in goede banen te
leiden.) 242
Gedetineerden

in

de

laatste

zes

maanden

voor

hun

voorwaardelijke

invrijheidstelling komen eveneens in aanmerking voor elektronisch toezicht. In dit
geval wordt de straf (voor een deel) buiten de gevangenis doorgebracht met een
enkelband als controlemiddel. 243
Detentieregimes
Het spreekt voor zich dat wonen en detentie programma’s zijn die op het eerste
zicht onverzoenbaar lijken. Detentie brengt enkele architecturale elementen zoals
hekwerk, tralies en hoge muren met zich mee die erg afschrikwekkend en

bedoeling hiervan is om zich voor te bereiden op de re-integratie. 240

stigmatiserend zijn in een woonomgeving. De vraag is hoe er een evenwicht kan

Een jaar voor de voorwaardelijke invrijheidstelling komt men in aanmerking voor

Op deze vraag kan er voor elk detentieregime een ander antwoord geformuleerd

worden gevonden tussen de beveiligingsnoden en de relatie met de omgeving.244

penitentiair verlof. Hierbij mag de gevangenis voor 36 uur verlaten worden,

worden. Daarnaast zullen niet alle detentievormen in dezelfde mate voor dergelijke

maximum drie maal per trimester. Ook bij een penitentiair verlof wordt men

problemen zorgen.

aangemoedigd om sociale banden te onderhouden en om zich voor te bereiden
op de invrijheidstelling. 241

Er bestaan verschillende manieren om detentievormen in te delen, naar

Beperkte detentie gaat hier nog een stap verder in. Gedetineerden die onder dit

zijn dan ook veel combinaties van detentievormen mogelijk. In onderhavig

detentieregime vallen, mogen op regelmatige basis de gevangenis voor maximum
12 uur per dag verlaten. Overdag kan men een opleiding volgen of gaan werken
buiten de gevangenis. Gedetineerden in de laatste zes maanden voor hun

beveiligingsgraad, open of gesloten regime, verblijfsduur, faciliteiten enzovoort. Er
onderzoek worden deze beperkt tot vier verschillende detentieregimes. De regimes
worden eerst vergeleken met bestaande detentieregimes en worden daarna
toegelicht van lage naar hoge beveiligingsgraad.

voorwaardelijke invrijheidstelling komen hiervoor in aanmerking. (Op voorwaarde

240

Liga voor Mensenrechten v.u.: Vander Velpen, J. (2007). Strafuitvoeringsrechtbanken.
Geraadpleegd op 4/08/2018 via http://mensenrechten.be/pdf/folder-SURB_schermversie.pdf (Blz 8)
241 Cfr. Supra. (Blz 9 en 10)
242

243

Cfr. Supra. (Blz 13 en 14)
Vanvuchelen, B. (2012-2013). Kleinschalige detentiewoningen als het alternatief voor het bestaande
gevangeniswezen. Masterproef Architectuur, Provinciale Hogeschool Limburg, Hasselt (blz. 9)

244

Cfr. Supra. (Blz 12 en 13)
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Detentieregimes onderzoek

Bestaande detentieregimes

1. Low security - short stay (transitiehuis)

1. Low security - short stay
(transitiehuis)

Afdeling beperkte detentie 245
Deze afdeling ligt afgelegen van de rest
van het gevangenisgebeuren

Voor de laatste 18 maanden van het detentietraject worden gedetineerden naar

2. Low security - long stay

Open gevangenissen
- Penitentiair Landbouwcentrum
Ruiselede 246
- Penitentiair Schoolcentrum
Hoogstraten 247
Halfopen gevangenissen
- Penitentiair Schoolcentrum
-

Marneffe 248
Detentiecentrum Saint-Hubert 249

3. High security - short stay

/

4. High security - long stay

Gesloten gevangenissen
- Overige gevangenissen in België

Opmerking: Naast de bestaande detentieregimes zijn er ook nog interne regimes,
bijvoorbeeld het opendeurregime. Dit wil zeggen dat gedetineerden vrij kunnen rondlopen
in de vleugel waar ze verblijven. 250
Tabel 1: Vergelijking detentieregimes onderzoek met de bestaande regimes in België

een transitiehuis overgebracht. In een transitiehuis worden de gedetineerden met
een minimum aan beveiligingsmaatregelen voorbereid op de re-integratie in de
maatschappij. Elk transitiehuis speelt hier op een unieke manier op in. Enkele van
deze aanpakken zijn een ontwenningsprogramma, het inzetten op sociale
vaardigheden,

een

opleiding

en

relatievorming.

Een

ding

hebben

alle

transitiehuizen gemeen: er wordt overal ingezet op de interactie met de buurt.251
Omdat de bewoners van een transitiehuis zich in het laatste anderhalf jaar252 voor
hun voorwaardelijke invrijheidstelling bevinden, mogen zij op bepaalde momenten
het detentiehuis verlaten. In het begin van deze periode zal dit nog heel beperkt
zijn (uitgaansvergunning of penitentiair verlof), maar naar verloop van tijd mag men
steeds vaker het detentiehuis verlaten. In de laatste zes maanden komt men in
aanmerking voor beperkte detentie en kan men buitenshuis de nuttige
vrijetijdsbesteding invullen. 253 Deze detentievorm kan heel onopvallend in het
stedelijk weefsel geïmplementeerd worden omdat deze slechts een klein
programma heeft en niet zwaar beveiligd moet worden. Een stigma kan bijgevolg
gemakkelijk vermeden worden.

245

Vanhee, I. (2013-2014). De beperkte detentie als strafvoeringsmodaliteit: een evaluatie. Masterproef
Criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 51)
246 Deruyck, S. (2015-2016). Detentie in een open of halfopen gevangenis: een vergelijkende studie.

251

Masterproef criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 19)
247 Cfr. Supra. (Blz. 21)
248 Deruyck, S. (2015-2016). Detentie in een open of halfopen gevangenis: een vergelijkende studie.
Masterproef criminologie, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 20)

252 De Preter, J. en Demeulemeester, S. (2018). ‘Het volk schreeuwt niet om zware straffen’. Knack, 48
(24), blz. 52-57.
253 Liga voor Mensenrechten v.u.: Vander Velpen, J. (2007). Strafuitvoeringsrechtbanken.
Geraadpleegd op 4/08/2018 via http://mensenrechten.be/pdf/folder-SURB_schermversie.pdf (Blz 8-

249

13)

Cfr. Supra. (Blz. 21)
Federale Overheidsdienst Justitie. (23/11/2015). Geraadpleegd op 2/07/2018 via
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/gevangenissen/belgische_gevangenissen/gevangeni
250

ssen/meer_info/leuven_centraal
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Werkgroep strategie de huizen. (juni 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle
transitiehuizen. (Blz. 3) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf

2. Low security - long stay

inhoudelijke als tijdvoorwaarden opgenomen voor de strafuitboeting (detentieplan)

Ook bij deze detentievorm worden de bewoners minder streng bewaakt. Het grote

en de uiteindelijke re-integratie (sociaal reclasseringsplan).256 Het crisishuis vangt

verschil met een transitiehuis is dat de bewoners voor een lange tijd in dit

naast

de

inkomende

gedetineerden

aangaan.257

ook

gedetineerden

op

die

geen

detentiehuis verblijven en dat men het terrein niet mag verlaten. (Tenzij men zich

oplossingsplan

in de laatste twee jaar voor de voorwaardelijke invrijheidstelling bevindt en men

kort verblijf aangezien er enkel een basisregime aanwezig is met een beperkt

een uitgaansvergunning

aanvraagt.254)

In dergelijke detentiehuizen zijn alle

Toch is dit detentieregime meer geschikt voor een

aantal faciliteiten voor ontspanning en opleiding.

faciliteiten die moeten bijdragen aan de ontwikkeling en rehabilitatie van de
gedetineerden intra muros opgenomen. Bij dit detentieregime rekent men niet op

4. High security - long stay

zware beveiligingsinfrastructuur maar op het verantwoordelijkheidsgevoel van de

Deze vorm van detentie is zwaar bewaakt en huisvest gedetineerden voor een

gedetineerden zodat ze niet zouden ontsnappen. Dit principe wordt ook toegepast

lange periode. Ook voor dit detentieregime dienen alle faciliteiten die bijdragen

in de gevangenis van Hoogstraten: “Weglopen uit Hoogstraten is gemakkelijk,

aan de ontwikkeling en rehabilitatie van de gedetineerden binnen het programma

terugkeren niet”. Deze manier van afspraken maken zorgt ervoor dat de

van het detentiehuis opgenomen te worden want de gedetineerden mogen het

gedetineerden in het gareel gehouden worden.

255

terrein niet verlaten. Aangezien dit detentiehuis veel binnen- en buitenoppervlakte
vraagt en het ook zwaar beveiligd dient te worden, zal hier de grootste inspanning

3. High security - short stay (Crisishuis)

nodig zijn om een stigmatiserend effect te vermijden.

Net zoals het eindpunt van de detentie in een transitiehuis doorgaat, ligt ook het
beginpunt vast, namelijk een crisishuis. Dit is een zwaar bewaakt, gesloten
detentiehuis waar gedetineerden aankomen na hun veroordeling. Meestal
verblijven de gedetineerden niet lang in deze detentievorm. Tijdens het verblijf in
het crisishuis wordt een individueel oplossingsplan opgesteld waarin het verdere
verloop van de straf bepaald wordt. Dit verloop is vooral gebaseerd op basis van
vier factoren, namelijk: huisvesting, inkomen, sociaal netwerk en sociale rol. In het
oplossingsplan wordt er gekozen voor (een) bepaald(e) regime(s) in een bepaalde
detentiestreek voor de strafuitvoering. (Meestal in de buurt van woonplaats van de
gedetineerde en zijn vrienden en familie.) In het oplossingsplan worden zowel
254

Cfr. Supra. (Blz 8)

255

Boie, G., Rooman, S., Pieters, E., Wouters, E., Hemelinckx, K., Bellens, P., et al. (23/02/2018).
CAHIER #7: Gevangen in open landschap. Kempenlab 2017. AR-TUR. (Blz. 29)
256 Werkgroep strategie de huizen. (juni 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle

http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf; vzw De Huizen. “Niet aftellen, maar meetellen”: Het
oplossingstraject. Geraadpleegd op 4/08/2018 via http://www.dehuizen.be/oplossingsplan.htm
257 Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame
penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (blz. 36-37)

transitiehuizen. (Blz. 7) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
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Compacte individuele
verblijfsruimtes

Low security

Low security

High security

High security

Deze functies hoeven niet per se allemaal apart aanwezig te zijn. Bepaalde ruimtes

– short stay

– long stay

- short stay

– long stay

kunnen ook dubbel gebruikt worden. Zo kan een gemeenschappelijke keuken op

x

Grotere individuele
verblijfsruimtes

bepaalde momenten dienstdoen als een crearuimte of een leslokaal en kan een

x

zitruimte dienen als therapielokaal. (Op voorwaarde dat er een akoestische

x

x

x

x

Individuele
buitenruimte
(terras of patio)

x

x

aanbieden van een opleiding of een workshop in de collectieve keuken of het

vertrekken van het detentiehuis en de publieke ruimte
Programma kleinschalige detentie

Uitgebreid programma

In

gedeelde ruimte
(basisprogramma +

x

ruimtes voor nuttige
vrijetijdsbesteding)

x

de

aanbevelingsnota

voor

kwalitatieve

en

succesvolle

transitiehuizen,

gepubliceerd door vzw de huizen, wordt er een overzicht gegeven van de
verschillende ruimtes voor het programma van transitiehuizen. Het programma is
opgesteld voor 10 bewoners en er wordt aan de architect veel vrijheid gelaten bij

Bescheiden collectieve

het bepalen van de dimensies van de verschillende ruimtes. In de tabel wordt een
x

x

onderscheid gemaakt tussen het ‘starterspakket’ en bijkomende ‘opties’. Voor het
starterspakket worden enkele richtwaarden meegegeven.258 Het bekijken van

Grote collectieve
buitenruimte
(passief en actief
gebruik: tuinieren,

deze tabel met oppervlaktes impliceert voor onderhavig onderzoek geen strikt te
x

x

sport en
ontspanning…)
Tabel 2: Faciliteiten van de verschillende soorten detentiehuizen

258 Werkgroep strategie de huizen. (Juni 2017). Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle
transitiehuizen. (Blz. 18) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via

http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf
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bewoners van het detentiehuis zich daar niet bevinden. Door bijvoorbeeld het

voor de buurt. Deze ruimtes zorgen ook voor een bufferzone tussen de private
x

ontspanningsruimte)

buitenruimte
(passief gebruik)

enkele van deze ruimtes gebruikt worden door de buurt op momenten dat de

beschikbaar stellen van de sportruimte kan er een meerwaarde gecreëerd worden

Basisprogramma
gedeelde ruimte
(therapie- en

afscheiding voorzien wordt om de privacy te waarborgen.) Daarnaast kunnen ook

volgen richtlijn, maar het geeft een idee van de dimensies van de verschillende
ruimtes ten opzichte van elkaar. In dit onderzoek worden naast het regime van
een transitiehuis ook nog drie andere detentieregimes gehanteerd. Daarom wordt
er een verfijning gemaakt van de informatie in de tabel.

Starterspakket

Individuele verblijfs-

o.a. private kamer

30m2 per

ruimte

(ev. met eigen
sanitair en
kitchenette)

gedetineerde

o.a. inkombalie,
kleedkamer,

100m2

Personeelsruimte

Gedeelde ruimte

Opmerkingen:
-

is een individuele verblijfsruimte van 30 m2 erg bescheiden. Daarnaast is
een

Hoe meer

o.a.
ontspanningsruimte,
collectieve

oppervlakte
beschikbaar
voor deze

eetruimte, ev.
gedeeld sanitair,

ruimtes, hoe
beter.

600m2

-

detentieregimes

ook

In een transitiehuis (low security – short stay) mogen de bewoners in de
Hierbij worden ze aangemoedigd om de faciliteiten in de omgeving van
het detentiehuis te benutten. (opleiding, werk, ontspanning…) Dit om de
re-integratie optimaal voor te bereiden.

60m2

o.a. zitruimte,
ruimte voor

-

Voor een crisishuis en een transitiehuis kunnen de dimensies van de
gedeelde ruimtes beperkt worden aangezien men slechts een beperkte

Technische

o.a. inkomsas,

voorzieningen

bergruimte,
technische ruimte,

Beperken van
de nodige

enz.

oppervlakte.

periode van de detentie in een dergelijk detentiehuis uitzit. Daarom zijn

minimaal

Circulatieruimte

trap (ev. gang)

Semipublieke
ruimte

bvb. leslokaal,
vergaderruimte,
enz.

Oppervlaktevoorziening is
een

onbepaald

Publieke ruimte

bvb.
muziekacademie,

meerwaarde
voor zowel
buurt als

onbepaald

minimaal

fitnesscentrum,
sportveld, enz.
Tabel 3: Programma voor een transitiehuis met 10 bewoners

voor bepaalde

laatste zes maanden van hun detentie het detentiehuis overdag verlaten.

ongestoord
bezoek, fouille

Opties

individuele buitenruimte

aangewezen. (Patio, terras…).

eetruimte, keuken,
sanitair

werkruimte (atelier),
therapielokaal,
bibliotheek, enz.
Bezoekersruimte

Voor de gesloten detentieregimes (zeker in combinatie met lang verblijf)

enkele basisvoorzieningen voldoende.
Verfijning van het programma
Bij deze verfijning wordt vertrokken vanuit de tabel met het programma voor
transitiehuizen.260 Deze tabel is zeer praktisch voor dit onderzoek omdat er een
indicatie wordt gegeven van de beoogde ruimte voor het programma van een
transitiehuis. De tabel wordt in dit onderzoek als de onderlegger voor de
verschillende programma’s gebruikt. Er zijn hierbij wel twee kanttekeningen.

detentiehuis

1.

259

In bepaalde vakken van de tabel is heel veel vrijheid gelaten aan de
ontwerper. Deze vrijheid is zeker een goede zaak, maar in dit geval wordt
er gezocht naar de totale oppervlakte van het programma. De onbepaalde
vakken worden door middel van een schatting aangevuld.

259

Cfr. Supra.

260

Cfr. Supra.
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2.

Deze tabel is opgesteld voor transitiehuizen en zegt daarom niets
specifiek over de andere mogelijke detentieregimes. Ook hier wordt er

Meetbare kenmerken detentiehuizen

34m2

binnenruimte

(long stay)

9m2

buitenruimte

430m2

voor 10 bewoners

Meetbare kenmerken arresthuis264:

25m2

binnenruimte

(short stay)

250m2

een schatting gemaakt.
Voor deze schatting wordt gebruik gemaakt van de meetbare kenmerken voor
detentiehuizen in de masterproef van Elke

Deyaert.261

Deze analyse over de

voor 10 bewoners

oppervlaktes van verschillende ruimtes in detentiehuizen is een handig vertrekpunt
bij het inschatten hoeveel ruimte voor een bepaald detentieprogramma voorzien

2. Personeelsruimte

dient te worden. Voor de schatting wordt gerekend met gemiddelde oppervlaktes

De personeelsruimte bestaat uit de inkombalie, kleedkamer, eetruimte, keuken en

bekomen in het onderzoek van Deyaert. In haar onderzoek worden de

sanitair.265 Enkel het personeel is bevoegd om in deze ruimte te komen. 266

oppervlaktes (meetbare kenmerken genoemd) van verschillende detentiehuizen uit
een ontwerpoefening (‘architectuur en constructie’) naast elkaar gelegd. Alle
ontwerpen

(buiten

één)

betreffen

beveiligingsniveau en lang verblijf.

een

detentievorm

met

een

100m2

Meetbare kenmerken gesloten huizen:

120m2

hoog

262

STARTERSPAKKET: (voor een leefgroep van tien bewoners)

3. Collectieve ruimte
De

1. Individuele verblijfsruimte
Een individuele verblijfsruimte is een private kamer, eventueel uitgerust met eigen
sanitair en kitchenette. 263
30m2

(Incl. private buitenruimte)

300m2 voor 10 bewoners

261

ruimte

bestaat

onder

andere

uit

een

en om voorbereid te worden op de arbeidsmarkt. In deze ruimtes kunnen de
bewoners van het detentiehuis een dienst leveren aan de buurt (bijvoorbeeld het

262

266

Cfr. Supra. (Blz. 118-122).
Werkgroep strategie de huizen. (juni 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle
transitiehuizen. (Blz. 18) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
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gedeelde

(atelier), therapielokaal, bibliotheek… 267 In deze ruimtes stellen de gedetineerden

264

http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf

of

ontspanningsruimte, collectieve eetruimte, eventueel gedeeld sanitair, werkruimte

Deyaert, E. (2011-2012). Een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde
strafuitvoering, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 117)

263

collectieve

in staat om binnen het huis een opleiding te volgen, zinvolle arbeid uit te voeren

.
Aanbevelingsnota transitiehuizen:

Aanbevelingsnota transitiehuizen:

265

Arresthuis is een compact detentiehuis. Cfr. Supra. (Blz. 123).
Cfr. Supra. (Ibid.)

Deyaert, E. (2011-2012). Een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde
strafuitvoering, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 118).
267 Cfr. Supra. (Ibid.)

herstellen van fietsen) en op bepaalde momenten kunnen sommige van deze

OPTIES: (per cluster van drie detentiehuizen)

ruimtes ook door de buurt gebruikt worden.
6. semi-publieke ruimte
Aanbevelingsnota transitiehuizen:

600m2

In semi-publieke ruimtes worden ook de buurtbewoners onder bepaalde
voorwaarden toegelaten.269 Het programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een

Meetbare kenmerken gesloten huizen:

420m2 binnenruimte

leslokaal of een vergaderruimte. Deze ruimtes kunnen een meerwaarde bieden

930m2

aan de buurtbewoners. 270

buitenruimte

Meetbare kenmerken arresthuis:

510m2 binnenruimte

(bescheidener programma)

220m2

Aanbevelingsnota transitiehuizen:

onbepaald

Meetbare kenmerken gesloten huizen:

150m2

buitenruimte

4. Bezoekersruimte
De bezoekersruimte bestaat uit onder andere een zitruimte, ruimte voor ongestoord

7. Publieke ruimte

bezoek, een fouille en een speelhoek voor kinderen.268 (Ongestoord bezoek met

De publieke ruimte is toegankelijk voor ieder vrij persoon. Er hoeft niet aan

de partner kan eventueel ook doorgaan in de individuele verblijfsruimte als het

bepaalde voorwaarden te zijn voldaan. In bepaalde detentieregimes kan deze

huisregime dat toestaat.)

ruimte gebruikt worden door de bewoners van het detentiehuis. 271

Aanbevelingsnota transitiehuizen:

60m2

5. Circulatieruimte
Aanbevelingsnota transitiehuizen:

Aanbevelingsnota transitiehuizen:

onbepaald

Meetbare kenmerken gesloten huizen:

zeer uiteenlopende oppervlaktes

minimaal
Gezien de beoogde graad van uitwerking voor dit onderzoek is het niet de

Meetbare kenmerken gesloten huizen:

gemiddeld

23%

van

de

totale

oppervlakte van het detentiehuis

bedoeling om exacte oppervlaktes voor elk detentieregime te bepalen. De
waarden opgenomen in onderstaande tabel geven enkel een beknopte begroting
van het programma weer voor de verschillende detentieregimes. Deze waarden

268

Werkgroep strategie de huizen. (juni 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle

270

Werkgroep strategie de huizen. (juni 2017) Aanbevelingen voor kwalitatieve en succesvolle

transitiehuizen. (Blz. 18) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf
269 Deyaert, E. (2011-2012). Een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde

transitiehuizen. (Blz. 18) Geraadpleegd op 20/ 05/2018 via
http://dehuizen.be/files/aanbevelingsnota2.pdf
271 Deyaert, E. (2011-2012). Een architecturale typologie voor een kleinschalige gedifferentieerde

strafuitvoering, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 118).

strafuitvoering, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur, Universiteit Gent, Gent. (Blz. 118).
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dienen als vertrekpunt bij de haalbaarheidsstudies in de volgende hoofdstukken.
Low security

Low security

High security

High security

– short stay

– long stay

– short stay

– long stay

Individuele

25m2

34m2

25m2

34m2 per

verblijfsruimte:
interieur

bewoner

bewoner

bewoner

bewoner

250m2 in het
totaal

340m2 in het
totaal

250m2 in het
totaal

340m2 in het
totaal

Individuele

5m2 per

9m2 per

/

9m2 per

verblijfsruimte:
exterieur

bewoner

bewoner

bewoner

50m2 in het
totaal

90m2 in het
totaal

90m2 in het
totaal

Personeelsruimte

100m2

100m2

100m2

100m2

Collectieve

600m2

600m2

600m2

600m2

Collectieve
verblijfsruimte:
exterieur

220m2

930m2

220m2

930m2

Bezoekersruimte

60m2

60m2

60m2

60m2

Totale oppervlakte

1010m2

1100m2

1010m2

1100m2

Circulatie

232,3m2

253m2

232,3m2

253m2

Totale oppervlakte incl.
Circulatie en

1512,3m2

2373m2

1462,3m2

2373m2

Semi-publieke ruimte

150m2 *

150m2 *

150m2 *

150m2 *

Publieke ruimte

Onbepaald

Onbepaald

Onbepaald

Onbepaald

per

per

per

verblijfsruimte:
interieur

interieur excl. circulatie

buitenruimte

(* of 0 bij dubbel gebruik van ruimtes)
Tabel 4: Oppervlaktes van de programma’s van de verschillende detentieregimes
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Typologieën voor samenhuizen
Kleinschalige detentie kan gezien worden als een vorm van gedwongen
samenhuizen. In de zoektocht naar typologieën voor kleinschalige detentie kan
daarom inspiratie gevonden worden bij typologieën voor samenhuizen. In

een specifieke typologie in Genk. De bedoeling is om via verschillende analyses
van deze typologie tot richtlijnen en ontwerpoplossingen te komen die
veralgemeend kunnen worden voor Vlaanderen. Op het einde van het hoofdstuk
wordt de bekomen methode getoetst.

onderhavig onderzoek wordt de term samenhuizen heel breed gezien en wordt
de volgende vereenvoudigde definitie gebruikt:
Bewoners uit verschillende gezinnen wonen in een meer of mindere mate
van gemeenschappelijkheid met elkaar samen. 272
Kloosters, begijnhoven, gated communities, appartementen, rijwoningen… zijn
allemaal een vorm van samenhuizen
Samenhuizingstypologieën verschillen allemaal van elkaar op vlak van openheid,
beveiliging en verblijfsduur. Deze verschillen drukken zich ook architecturaal uit,
bijvoorbeeld in de grootte van de (individuele) verblijfsruimtes en (private)
buitenruimtes. Ook in de verschillende detentieregimes zit een grote variatie in
openheid, beveiliging en verblijfsduur. Bijgevolg kunnen verbanden gevonden
worden tussen kenmerken van samenhuizingstypologieën en detentiehuizen.273
Dit toont aan dat de integratie van kleinschalige detentie geen architecturaal of
typologisch onmogelijk op te lossen vraagstuk impliceert.

Figuur 30: Stappenplan onderzoek hoofdstuk 5

Het woonzorgcentrum Menos in Genk wordt als onderwerp gekozen voor het
onderzoek. Er wordt onderzocht of de typologie herbestemd kan worden als
detentiehuis en welke ingrepen daarvoor nodig zijn. Er wordt in dit hoofdstuk
bewust voor een typologie uit de recente ontwikkelingen van het zorglandschap
gekozen. Dit heeft twee redenen.

De doelstelling van dit hoofdstuk is het ontwikkelen van een methode om de
potenties betreffende kleinschalige detentie van typologieën te onderzoeken.
Daarbij wordt er ook een tool ontwikkeld voor de bepaling van de potentiële
detentieregimes voor een typologie. Hiertoe wordt een onderzoek uitgevoerd op

272

Samenhuizen vzw (2018). Geraadpleegd op 27/06/2018 via https://www.samenhuizen.be/wat-het

(definitie vereenvoudigd door Swaenepoel S.)
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273

Vessella, L. (Vertaald door Gatt, L.). (2017). Open Prison Architecture: Design Criteria for a New

Prison Typology. WIT Press, Boston. (Blz. 198)

1.

De zorgsector kent de laatste decennia een schaalverkleining om de
ontpersoonlijking en de massavorming tegen te gaan.274 Kleinschaligheid
binnen de detentie is een van de belangrijkste criteria voor vzw De
Huizen.275

2.

Detentie georganiseerd volgens de Basiswet kan gezien worden als een
vorm van gedwongen zorg.276 Daarom is het zinvol om naar voorbeelden
uit het zorglandschap te kijken bij het ontwerpen van een detentiehuis.

Introductie van het woonzorgcentrum Menos te Genk
In 2013 werd door Els Kuypers een presentatie gegeven over een ontwerp van
Osar Architects voor een woonzorgcentrum in Genk.277 Het ontwerp kadert binnen
het idee van kleinschalige zorg, maar het kan ook vermenigvuldigd worden tot
een groter geheel zodat men kan profiteren van de voordelen van de collectiviteit.
Het is de bedoeling van Osar Architects om met dit project de negativiteit rond
ouderenzorg te doorbreken en om de drempel te verlagen. De nadruk ligt op een
persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer waarbij bewoners hun waardigheid
kunnen behouden. 278

274

De Roeck, E. (2011-2012). Small is beautiful? Een onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen

van kleinschalige detentiemodellen, Masterproef Criminologie, Universiteit Gent, Gent (blz. 11)
275
276

Concept vzw de huizen. Geraadpleegd op 31/07/2018 via http://www.dehuizen.be/concept.htm

De Meyer, R., Claus, H. (2016) In een of ander huis. Detentie op een keerpunt? A+ Architectuur in
België (261), Blz. 81-85. Geraadpleegd op 6/04/2018 via http://hdl.handle.net/1854/LU-8100288

Maquette zorgwoning Menos

279

277

Presentatie Els Kuypers. (13/06/2013). 'Menos. Ruimte voor zorg'. Geraadpleegd op 22/05/2018
via https://www.slideshare.net/221816_222623/els-kuypers?next_slideshow=1

278

Presentatie Osar Architects. (9/11/2013). Open oproep 17/18 B/ vzw Menos. Geraadpleegd op
06/05/2018 via https://www.slideshare.net/osar_architecture/menos-presentatie-091113
279 Presentatie Els Kuypers. (13/06/2013). 'Menos. Ruimte voor zorg'. Geraadpleegd op 22/05/2018
via https://www.slideshare.net/221816_222623/els-kuypers?next_slideshow=1 (Blz. 11)
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In de presentatie start Els Kuypers met
de opbouw van het typeplan voor 1
leefgroep. De opbouw start bij de
koppeling
telkens

van

een

wordt

2

bewoner.

daar

verblijfsruimte

basisunits

Vervolgens

een
aan

voor

collectieve

gekoppeld.

Dit

proces herhaalt zich 4 keer tot er een
vierkant typeplan voor acht bewoners
verkregen wordt. Vervolgens schakelt

Figuur 32: Luchtfoto site Menos te Genk

282

men ook deze configuraties verder
aan elkaar om uiteindelijk tot een
woonzorg-centrum van 130 bewoners
gegroepeerd in leefgroepen van acht
personen te komen.
Ondertussen
zorgwoningen
bieden

zijn
al

samen

bewoners.

de

eerste

twee

afgewerkt.

Deze

plaats

aan

32

280

Figuur 31: Opbouw typeplan voor 1 leefgroep
281

Figuur 33: Exterieurbeeld zorgwoning

280

Woonzorgweb. Geraadpleegd op 23/05/2018 via

282

283

Luchtfoto inplanting site Menos. Google Maps. Geraadpleegd op 23/05/2018 via

https://www.woonzorgweb.be/rusthuizen/limburg/genk/wzc-mandana-vzw-menos
281 Presentatie Els Kuypers. (13/06/2013). 'Menos. Ruimte voor zorg'. Geraadpleegd op 22/05/2018
via https://www.slideshare.net/221816_222623/els-kuypers?next_slideshow=1 (Blz. 4-6) (Bewerkt

https://www.google.com/maps/place/Stalenstraat,+3600+Genk/@50.9963563,5.5168396,392a,35y,90
h,39.36t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c0d9110eedc883:0xde8c5f5be56f991a!8m2!3d50.9933602!4
d5.5179763 (Bewerkt door Swaenepoel S.)

door Swaenepoel S.)
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Blog Osar. Wzc Menos, Genk. Geraadpleegd op 31/07/2018 via

Figuur 34: Patio in een zorgwoning 284
Figuur 36: Collectieve eetruimte in een zorgwoning

Figuur 35: Collectieve zitruimte in een zorgwoning

286

285

http://www.osar.be/pages/blog.php?id=257
284 Cfr. Supra.
285 Blog Osar. Wzc Menos, Genk. Geraadpleegd op 31/07/2018 via

286

Cfr. Supra.

http://www.osar.be/pages/blog.php?id=257
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Analyse Typologie wzc Menos

Figuur 37: Inplanting site Menos

287

287

Presentatie Els Kuypers. (13/06/2013). 'Menos. Ruimte voor zorg'. Geraadpleegd op 22/05/2018
via https://www.slideshare.net/221816_222623/els-kuypers?next_slideshow=1 (Blz. 23-26) (Bewerkt
door Swaenepoel S.)
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Figuur 38: Analyse plannen ontwerp Menos
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288

Cfr. Supra. (Blz. 18-20) (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Figuur 39: Analyse typeplan ontwerp Menos
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289

Cfr. Supra. (Blz. 7) (Bewerkt door Swaenepoel S.)

Figuur 40: Analyse plannen ontwerp Menos
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Cfr. Supra. (Blz. 18-20) (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Figuur 41: Analyse plan gelijkvloers ontwerp Menos
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Cfr. Supra. (Blz. 18) (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Figuur 42: Analyse private buitenruimte site Menos
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292

Cfr. Supra. (Blz. 23-26) (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Figuur 43: Analyse plannen ontwerp Menos
293
293
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Cfr. Supra. (Blz. 18-20) (Bewerkt door Swaenepoel S.)

Figuur 44: Analyse collectieve buitenruimte site Menos
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294

Cfr. Supra. (Blz. 23-26) (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Figuur 45: Analyse individuele verblijfsruimte
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295
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Cfr. Supra. (Blz. 18) (Bewerkt door Swaenepoel S.)

Figuur 46: Analyse individuele verblijfsruimte
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Cfr. Supra. (Blz. 19) (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Samenvatting

Toetsing

Via de analyse van het woonzorgcentrum Menos wordt een aanzet tot een

Bij wijze van evaluatie wordt de ontwikkelde methode toegepast op een andere

methode ontwikkeld voor onderzoeken van de potenties van typologieën

typologie. De typologie die hiervoor gekozen wordt is die van het FPC in Gent.

betreffende kleinschalige detentie. De methode kan worden weergegeven in de

Via de flowchart wordt nagegaan of het FPCG kan ingezet worden voor (bepaalde

vorm van een flowchart. De Flowchart start bij het bovenste kader en wordt van

regimes van) kleinschalige detentie. De keuze voor deze typologie valt als volgt te

boven naar onderen gelezen. Bij elke vraag kan er met ja of nee geantwoord

motiveren.

worden. Door het volgen van de pijlen met het juiste antwoord komt men onderaan
het diagram de potentiële detentieregimes voor de onderzochte typologie te weten.

Het FPCG (2014), ontworpen door een samenwerking tussen ABSCIS Architecten

Om de vragen in de kaders te kunnen beantwoorden dient telkens een analyse

en het bureau dJGA, hoort bij de recentste ontwikkelingen binnen het Belgische

uitgevoerd te worden. De flowchart bestaat in het totaal uit drie analyses met elk

penitentiaire landschap.297 Het instituut voor geïnterneerden combineert detentie

een verschillend thema namelijk basiscriteria, beveiliging en programma.

met zorg en de intentie achter het FPCG kadert binnen de humane gedachten
van de 21ste eeuw. In deze context zou een eventuele vertaling naar een vorm

Bij elk van de analyses worden een aantal criteria overlopen. Een deel van deze

van kleinschalige detentie vlot moeten verlopen. In de praktijk heeft het gebouw

criteria volgt uit het gedachtengoed van vzw De Huizen. Deze criteria worden

van het FPCG meer weg van een klassieke gevangenis.298 Deze contradictie en

verder aangevuld met nieuwe criteria volgend vanuit de analyses.

ook de combinatie van detentie en zorg maakt van de typologie een interessant
onderwerp voor analyse.

Voor elk criterium wordt een richtlijn uitgeschreven waaraan voldaan dient te
worden bij het implementeren van een kleinschalig detentieprogramma. Wanneer

Verwacht wordt dat uit de analyses van het FPCG zal blijken dat de criteria,

dit niet lukt, dient er bijgestuurd te worden. In de analyse van Menos worden er

richtlijnen, ontwerpoplossingen en eventueel zelfs de flowchart geen eindproduct

enkele bijsturingen voorgesteld in de vorm van ontwerpoplossingen. In sommige

zijn, maar een proces die verder aangevuld, aangepast en uitgewerkt kan worden.

gevallen volstaat een bijsturing met een ontwerpoplossing echter niet en zo
worden bepaalde detentieregimes uitgesloten voor de typologie. In dit geval wordt
de pijl met een ‘nee’ gevolgd in de flowchart.

297

Website FPC Antwerpen en Gent. Geraadpleegd op 13/04/2018 via
https://www.fpcnv.be/behandelcentra/fpc-gent/; De Architect. (2014). Geraadpleegd op 29/07/2018
via https://www.dearchitect.nl/projecten/forensisch-psychiatrisch-centrum-gent?vakmedianet-approvecookies=1&_ga=2.184835116.409574013.1532887718-2000549232.1532887718
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298

Boie, G. Slakkengang voor internering. Prison Gear. (Blz. 1-8). Geraadpleegd op 13/04/2018 via
http://www.prisongear.be/uploads/news/id52/PG_C30_internering.pdf

Analyse FPCG
1. Basiscriteria

Eerst wordt er nagegaan of er aan de basiscriteria wordt voldaan. Wanneer dit niet
het geval is dient de typologie bijgestuurd te worden. In deze analyse worden er
drie criteria onderzocht, namelijk aanpasbaarheid, kleinschaligheid architectuur en
lichtinval.

Aanpasbaarheid
Het plan is opgebouwd uit een combinatie van flexibel in te richten zones met
kolommen en invulwanden en modulaire verblijfsruimtes. (De modules hebben
een oppervlakte van ongeveer 15 vierkante meter.) Door het samennemen van
verschillende modules kunnen in deze typologie verschillende programma’s voor
samenhuizen ingericht worden. Het centrale blok voorziet telkens in de collectieve
ruimtes.

Kleinschaligheid architectuur
Het instituut is met een capaciteit van 256

Figuur 47: Plan FPC Gent

bedden299

300

moeilijk kleinschalig te

noemen. Daarnaast heeft het gebouw het uitzicht van een klassieke stervormige

Bijsturen van de typologie:

gevangenis. (Cfr. Bespreking FPCG in hoofdstuk 2) Het hele instituut vullen met

Om toch kleinschalige detentie in de typologie te kunnen organiseren kan er

een detentieprogramma sluit bijgevolg helemaal niet aan bij kleinschalige detentie.

beroep gedaan worden op de volgende ontwerpoplossing.
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Vandekerckhove, S. (07/06/2016). FPC Gent bouwt prikkelarme kamers om uit plaatsgebrek:
“verontrustend”. Geraadpleegd op 29/07/2018 via https://www.demorgen.be/binnenland/fpc-gent-

300 De Architect. (2014). Geraadpleegd op 29/07/2018 via
https://www.dearchitect.nl/projecten/forensisch-psychiatrisch-centrum-gent?vakmedianet-approve-

bouwt-prikkelarme-kamers-om-uit-plaatsgebrek-verontrustend-b05f7d75/

cookies=1&_ga=2.184835116.409574013.1532887718-2000549232.1532887718
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Sociale mix:
In deze ontwerpoplossing is kleinschalige detentie
slechts een van de programma’s die kunnen
doorgaan in het gebouw. Wanneer elke vleugel van
het gebouw een eigen functie krijgt, ontstaat er een
sociale

mix.

Op

die

manier

kan

het

Lichtinval
In de gebouwen dient er in alle ruimtes voldoende natuurlijke lichtinval te zijn. Dit
criterium is voldaan.
2. Beveiliging

detentieprogramma anoniem opgaan in een groter
programma en hoeft niemand te weten waar de
gedetineerden zich precies bevinden.
Figuur 48: Pictogram voor sociale mix
(Elke vleugel krijgt een andere functie)

Het thema van de tweede analyse is beveiliging. Er wordt onderzocht voor welke
Binnen

deze

analyse

wordt

de

vleugel rechtsonder op het plan
gereserveerd

voor

kleinschalige

beveiligingsniveaus

de

typologie

geschikt

is.

Aangezien

de

typologie

geconcipieerd is voor geïnterneerden wordt verwacht dat de beveiliging aan
strenge eisen voldoet.

detentie. De andere vleugels kunnen
worden

ingevuld

programma’s
zoals

voor

met

samenhuizen

studentenhuisvesting

hotelkamers,

maar

ook

Perimetermuur

andere
en
met

Op vlak van statische beveiliging is het gebouw beveiligd zoals een gevangenis.
De perimetermuur rondom de high security vleugels voldoet aan de eisen voor
verschillende grenzen bij een gevangenis. 302

bijvoorbeeld kantoren.
-

Draadafsluiting

Figuur 49: aanduiding op het plan van het

-

Omheiningsmuur van 6,5m hoog uit prefab betonelementen.

FPCG van de vleugel voor kleinschalige
detentie binnen deze analyse 301

-

Draadafsluiting

301

Cfr. Supra.
Kindt, J., Verduyn, A., Vancoppenolle, L., Van Lerberghe, B. (2008-2009). Ontwerpmatig onderzoek
naar een gevangenis in een stedelijke omgeving, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur,
302

Universiteit Gent, Gent. (Blz. 152).

81

(Deze afsluitingen zijn voorzien van klim- en sabotagedetectie.) 303
303

Techcare. Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. De fragiele scheidingslijn tussen gevangenis en
zorg. Geraadpleegd op 30/07/2018 via https://www.abscisarchitecten.be/uploads/files/650A_techcare05-nl_FPCGent.pdf (Blz. 9)

Statische beveiliging dient niet stigmatiserend te zijn. Daarom wordt het bouwen
van nieuwe, hoge perimeter muren vermeden. En worden bestaande muren
hergebruikt of de configuratie van gebouwen wordt ingezet als grens.
De begrenzing van het FPCG voldoet hier duidelijk niet aan en sluit meer aan bij
die van een gevangenis. Het ontbreken van tekenen van een vorige bestemming
(gekartelde dakvormen, consoles…) zorgt ervoor dat de perimeter muur een
vreemd volume is op de site. Om kleinschalige detentie anoniem te organiseren
Figuur 50: Eisen omtrent te respecteren grenzen voor gevangenissen

304

in de typologie dient de perimeter muur en bijhorend stigmatiserend hekwerk
verwijderd te worden. Vervolgens wordt er nagegaan of de configuratie van het
gebouw over een voldoende grote ingesloten buitenruimte beschikt voor een high
securityregime met short of long stay.
De buitenruimtes tussen de gangen in de cellenvleugels kunnen verwaarloosd
worden. Ook de buitenruimtes in het centrale deel kunnen niet door high security
bewoners gebruikt worden omdat dit collectieve ruimtes zijn. De lege ruimtes
tussen de cellenvleugels zijn daarentegen wel geschikt.

Figuur 51: Perimeterzones zijn duidelijk zichtbaar op luchtfoto FPC Gent

304
305

305

Cfr. Supra. (Ibid.).
Luchtfoto FPC Gent. Geraadpleegd op Google Maps op 29/07/2018 via

1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x47c3712050d396db:0x8b4333a0aad81637!2sFPC+Gent!8m2!3d51.0766108!4
d3.7201471!3m4!1s0x47c371216e0377a1:0xcba272fdd8b8c58b!8m2!3d51.0742514!4d3.7214094

https://www.google.com/maps/place/ArtCube/@51.0742853,3.7208012,252a,35y,39.46t/data=!3m1!
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-

Buitenschrijnwerk: stalen buitenschrijnwerk met verstevigde profielen
van Jansen (ODS), Zuid-Nederlandse Ramenfabriek

-

685 m2

Beglazing: kogelwerende beglazing BR4NS, BR6NS + inbraakwerend
volgens eisen FOD Justitie (specifieke samenstelling) + zonnewerend
g=0,28 + K-waarde 1.1, Vetrotech Saint-Gobain 307
Beveiligen van daken

Sommige

daken

zijn

uitgerust

met

een

klimbeveiliging

met

hoogspanningspulsen.308
952 m2
Figuur 52: Plan
FPCG met
aanduiding van
ingesloten
buitenruimtes 306

De grootte van de driehoekvormige buitenruimte volstaat voor short stay, maar niet
voor long stay. (685 m2 > 220 m2, < 930 m2) De andere buitenruimte is wel
voldoende groot voor beide verblijfsduren. (952 m2 > 930 m2)
In het geval van low security maakt dit niet uit aangezien de bewoners die onder

Toegangscontrole
De toegangscontrole is uitgerust met badgelezers, sasdeuren gekoppeld aan
camerabeveiliging, metaaldetectors en X-ray detectors. 309
Ruimtes voor dubbel gebruik
De collectieve ruimtes in het centrale deel worden zowel door de verschillende
functies in het gebouw als door de buurt gebruikt. Gezien de schaal van de
collectieve ruimtes komt daar een lastig beveiligingsvraagstuk bij kijken. Een
eenvoudig tijdschema zal hierbij niet volstaan.

dat beveiligingsniveau vallen gebruik kunnen maken van de collectieve tuinen.

Beveiligen van ramen
De ramen van het FPCG zijn op de volgende manieren beveiligd:

306

De Architect. (2014). Geraadpleegd op 29/07/2018 via

https://www.dearchitect.nl/projecten/forensisch-psychiatrisch-centrum-gent?vakmedianet-approvecookies=1&_ga=2.184835116.409574013.1532887718-2000549232.1532887718

Dynamische beveiliging
Dynamische beveiliging dient te worden ondersteund door een strategische
plaatsing van de personeelsruimte die de interactie aanmoedigt tussen het
personeel en de bewoners en door een transparante planopbouw.

307

309

83

Techcare. Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. De fragiele scheidingslijn tussen gevangenis en

zorg. Geraadpleegd op 30/07/2018 via https://www.abscisarchitecten.be/uploads/files/650A_techcare05-nl_FPCGent.pdf (Blz. 8)
308 Cfr. Supra. (Blz. 9)
Cfr. Supra. (Blz. 8 en 9)

Het plan van het FPCG is opgebouwd zoals dat van een klassieke Ducpétiaux-

Het programma wordt geëvalueerd voor een enkele vleugel en de aansluitende

gevangenis. De cellen zitten in rijen geschakeld in de vleugels en hebben

collectieve ruimtes in het centrale deel van de typologie.

nauwelijks interactie met de collectieve delen. De personeelsruimte zit in een
aparte vleugel waar de meeste bewoners nooit mogen komen. Er zit een sterke
zonering

in

het

plan waardoor

een

constructieve

interactie

tussen

de

personeelsleden en de bewoners niet wordt aangemoedigd en zelfs voor velen
onmogelijk is.
Uit de analyse over beveiliging kan geconcludeerd worden dat de typologie
helemaal uitgerust is op vlak van statische beveiliging, maar dat deze
stigmatiserend is en dus niet strookt met de ideeën voor kleinschalige detentie.
Wanneer de stigmatiserende perimetermuur en bijhorend hekwerk weggehaald
wordt, blijven er nog steeds 2 beveiligde buitenruimtes over waarvan de ene kan
ingezet worden voor short stay en de andere voor long stay. De typologie blijft
dus uitgerust voor beide beveiligingsniveaus. Op vlak van dynamische beveiliging
dienen er nog stappen gezet te worden. Door het stervormige grondplan is het
heel moeilijk om een interactie te creëren tussen de private en collectieve ruimtes
en met de personeelsruimte.
3. Programma

Figuur 53: Aanduiding van de zone die getest wordt voor kleinschalige detentie

310

Meerwaarde voor de buurt
Bij het integreren van een detentiehuis dient er zowel voor de buurt als voor het
detentiehuis gezocht te worden naar een meerwaarde. (Ruimtes voor dubbel
310 De Architect. (2014). Geraadpleegd op 29/07/2018 via
https://www.dearchitect.nl/projecten/forensisch-psychiatrisch-centrum-gent?vakmedianet-approve-

cookies=1&_ga=2.184835116.409574013.1532887718-2000549232.1532887718
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gebruik en/ of diensten geleverd door de buurt of de gedetineerden...) Zoals de
typologie vandaag georganiseerd wordt, is er geen of weinig interactie met de
buurt. Dit is grotendeels te wijten aan de zware beveiligingsmaatregelen. Toch
zitten er in de typologie zelf wel wat potenties voor een synergie met de buurt.
-

Bij de typologie is een grote buitenruimte aanwezig die op bepaalde
tijdstippen ook door de buurt kan worden gebruikt. (Op voorwaarde
dat de hoge muur en het hekwerk wordt weggehaald.)

-

In het centrale deel van de typologie is een uitgebreid collectief
programma

aanwezig.

(Therapieruimtes,

verzorgingsruimtes,

werkplaatsen…) Bepaalde van deze ruimtes kunnen ook door de
buurt worden gebruikt. (= dubbel gebruik van ruimtes)
-

Figuur 55: Werkplaats FPCG

De bewoners van het detentiehuis kunnen een dienst leveren aan de
buurt. (Bijvoorbeeld: de werkplaats is een fietsherstelplaats.)

312

Opdeelbaarheid in verschillende leefgroepen
Het

gebouw

is

gemakkelijk

onsplitsbaar

in

verschillende,

onafhankelijke

leefgroepen door de vleugels en de verschillende niveaus.

Nuttige vrijetijdsbesteding
In het bestaande programma van het FPCG zijn ruimtes voor nuttige
vrijetijdsbesteding ruimschoots aanwezig.
-

Verschillende arbeidsblokken (hout-, metaalbewerking,
assemblage…) 313

Figuur 54: Collectieve buitenruimte FPCG

311

311

Informatiefolder FPC Gent. Geraadpleegd op 29/07/2018 via
https://www.fpcnv.be/behandelcentra/fpc-gent/ (Blz. 5)
312 Bron: Regie der Gebouwen. (2014). FPC Gent officieel ingehuldigd. Geraadpleegd op 30/07/2018
via http://www.bativox.be/bativoxblog/wp-content/uploads/2014/05/fpcgent4.jpg
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-

313

Sportruimtes 314

Informatiefolder FPC Gent. Geraadpleegd op 29/07/2018 via
https://www.fpcnv.be/behandelcentra/fpc-gent/ (Blz. 9)
314 Cfr. Supra. (Blz. 10)

-

In het centrum zijn verschillende elementen van de maatschappij in
het klein binnengebracht zoals een kleine superette, een sociale
dienst en een bibliotheek. 315

-

Moestuin 316

-

Bibliotheek

(wordt

door

de

bewoners

opengehouden)

317

Figuur 58: Bibliotheek FPCG

320

Zorg op maat
Figuur 56: Sportruimtes in het FPCG

318

In het FPCG zijn ruimtes aanwezig voor
groepstherapie
therapie.321

en

individuele

Er is zelfs een volledig

medisch deel ingericht. (Aangeduid in
het donkerblauw op het plan.)

Figuur 57: Moestuin van het FPCG

319

Figuur 59: Plan FPC Gent

322

315

Cfr. Supra. (Blz. 11)

320

316

Cfr. Supra. (Blz. 15)
Cfr. Supra. (Blz. 17)
Cfr. Supra. (Blz. 10)

321

Cfr. Supra. (Blz. 8)
De Architect. (2014). Geraadpleegd op 29/07/2018 via
https://www.dearchitect.nl/projecten/forensisch-psychiatrisch-centrum-gent?vakmedianet-approve-

Cfr. Supra. (Blz. 15)

cookies=1&_ga=2.184835116.409574013.1532887718-2000549232.1532887718

317
318
319

Cfr. Supra. (Blz. 17)

322
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Collectieve buitenruimte

De rode vleugel telt twee verdiepingen met telkens 25 cellen van 15 m2. In het

De typologie beschikt over een buitenruimte van ruim 15.000 vierkante meter.

totaal is er in de vleugel dus plaats voor 50 personen. Omdat 15 m2 wel heel
bescheiden is voor een individuele verblijfsruimte worden telkens 2 cellen

Oppervlakte

samengenomen zodat alle kamers 30 m2 groot zijn en er een maximumcapaciteit

Het programma voor kleinschalige detentie past zeker binnen de aanwezige

is van 25 bewoners.

oppervlakte. Meer zelfs, slechts een beperkt deel van de typologie wordt voor
kleinschalige detentie bestemd. Daarnaast worden de collectieve ruimtes ook door
de verschillende andere functies in het gebouw gebruikt.

Maximumcapaciteit

Figuur 61: Vleugel voor kleinschalige detentie:
niveau 0

De maximumcapaciteit voor kleinschalige detentie bedraagt 3 leefgroepen van 10

Leefgroep 2
(8 bewoners)

Leefgroep 1
(4 bewoners)

personen. Dit wordt getest voor de rode vleugel rechtsonder waar de kleinschalige
detentie zou doorgaan.

Leefgroep 1
(4 bewoners)

324

Leefgroep 3
(8 bewoners)

Figuur 62: Vleugel voor kleinschalige detentie:
niveau 1 325

Individuele verblijfsruimte
Figuur 60: Aanduiding van
de zone die getest wordt
voor kleinschalige detentie
323

323

Cfr. Supra.

324

Cfr. Supra.
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De individuele verblijfsruimte moet aan bepaalde eisen voldoen:
-

De oppervlakte van de kamer moet voldoen aan de minimumoppervlakte
zoals beschreven in het programma voor het respectievelijke regime.

325

Cfr. Supra.

-

Er dient een private buitenruimte aanwezig te zijn die voldoende groot is. (naar

Een interessante relatie tussen de kamer en aangrenzende ruimtes kan niet

gelang het detentieregime)

gevonden worden aangezien de kamer enkel uitgeeft op een lange, smalle gang.

De kamer moet voorzien zijn van voldoende faciliteiten om het basiscomfort
te kunnen garanderen. (Inclusief sanitair blok en kitchenette)

Toevoeging van een nieuw criterium onder het thema ‘programma’: ruimtebeleving

-

De maximale bezetting van een kamer bedraagt 1 persoon.

> De combinatie van kleine cellen en eentonige, smalle gangen zonder

-

Er dient gezocht te worden naar een interessante relatie tussen de kamer en

voldoende natuurlijk daglicht en weinig interactiemogelijkheden tussen de

de aangrenzende ruimtes.

collectieve en private ruimtes zorgt niet voor een goede ruimtebeleving
in de cellenvleugels van het FPCG.

Hal

Na uitvoeren van de laatste analyse over het programma, kan de laatste vraag in
de flowchart beantwoord worden. Alvorens dat te doen, dient er eerst
teruggegrepen te worden naar het niveau over de beveiliging aangezien de private
buitenruimtes niet voldoende beveiligd kunnen worden voor high security.

Individuele
verblijfsruimte (30 m2)
met eigen sanitaire ruimte
en kitchenette.

Individuele buitenruimte: terras
Figuur 63: Individuele verblijfsruimte: combinatie van 2 cellen van het FPCG

De kamer is voldoende uitgerust met faciliteiten en de maximale bezetting bedraagt
1 persoon. De individuele verblijfsruimte is ondanks het combineren van 2 cellen
nog steeds onvoldoende groot voor een long stay regime. Daarnaast is een
eventuele buitenruimte onvoldoende te beveiligen voor high security. Dit maakt dat
deze kamer enkel geschikt is voor low security – short stay.

Het programma is niet geschikt voor long stay omdat de individuele verblijfsruimtes
te klein zijn. Voor short stay is de typologie eveneens niet geschikt omwille van
het gebrek aan een positieve ruimtebeleving en geen tot weinig interactie tussen
de verschillende ruimtes.

88

Conclusie

Uit de verschillende analyses blijkt dat het FPCG niet geschikt is voor een

Hieronder wordt nog eens de volledig ingevulde flowchart voor het FPCG

eventuele herbestemming naar kleinschalige detentie. Bij deze herbestemming

weergegeven.

worden verschillende problemen ondervonden die niet met een ontwerpoplossing
zijn te neutraliseren. Het beveiligingsprobleem voor de collectieve ruimtes en het
feit dat praktische voordelen meer doorwegen dan een positieve ruimtebeleving
en het organiseren van dynamische veiligheid zijn hier twee voorbeelden van.

Figuur 64: Volledig ingevulde flowchart voor het FPCG in Gent (met de info uit de analyses)

89

2.

Besluit

Ontwerpoplossing voor een grootschalig instituut: sociale mix
Kleinschalige detentie is slechts een van de programma’s die kunnen

Deels binnen de verwachtingen blijkt het FPC in Gent geen goede typologie om

doorgaan in het gebouw. Wanneer elke vleugel van het gebouw een

van te vertrekken bij het ontwerpen van een detentiehuis. De belangrijkste

eigen functie krijgt, ontstaat er een sociale mix. Op die manier kan

oorzaken hiervoor zijn terug te brengen op de uitstraling van een grootschalig

het detentieprogramma anoniem opgaan in een groter programma

instituut en de stervormige opbouw van het plan zoals bij een klassieke

en hoeft niemand te weten waar de gedetineerden zich precies

Ducpétiaux-gevangenis. Hier wordt terug aangetoond dat een typologie in een

bevinden.

modern en duurzaam jasje niet per se niet humaan is en past binnen de 21steeeuwse visie omtrent het gevangeniswezen. (Cfr. de nieuwe gevangenissen van
Beveren en Dendermonde in hoofdstuk 2)
Een toetsing aan de hand van een minder goed voorbeeld is ook een manier om
iets te weten te komen over de methode. Bij een ongeschikte typologie komen
aandachtspunten naar boven die bij ‘goede’ voorbeelden over het hoofd worden
gezien. Daarnaast is het FPC ook bijzonder interessant op vlak van de statische
beveiliging. Het gebouw voldoet aan de strengste normen voor gevangenissen.

Figuur 65: Pictogram voor sociale mix (Elke vleugel krijgt een andere functie)

Alle beveiligingsmaatregelen zijn conform de eisen van FOD Justitie. 326

3.

Uit de analyse van het FPC in Gent kunnen enkele elementen toegevoegd worden

Daken die toegankelijk zijn dienen uitgerust te worden met een

aan de lijst van criteria, richtlijnen en ontwerpoplossingen.
1.

‘Ruimtebeleving’ is een criterium dat kan toegevoegd worden onder het
thema ‘programma’.
> Richtlijn: Er dient telkens gezocht te worden naar interessante
interacties tussen collectieve en private (buiten)ruimtes. Lange
rijen cellen, uitgevend op smalle gangen dienen vermeden te

Extra aandachtspunt bij het criterium statische beveiliging: beveiligen van
daken
klimbeveiliging. (met hoogspanningspulsen) 327

Zoals verwacht is de lijst met criteria, richtlijnen en ontwerpoplossingen niet eindig.
Door de toetsing is aangetoond dat hoe meer analyses voor typologieën
uitgevoerd worden, hoe vollediger de lijst, hoe accurater de beoordelingen van
de typologieën en hoe betrouwbaarder het resultaat van de flowchart wordt.

worden.
326 Techcare. Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. De fragiele scheidingslijn tussen gevangenis en
zorg. Geraadpleegd op 30/07/2018 via https://www.abscis-

327

Cfr. Supra. (Blz. 9)

architecten.be/uploads/files/650A_techcare05-nl_FPCGent.pdf (Blz. 8 en 9)

90

91

Integreren van kleinschalige detentie in het stedelijke weefsel
Het implementeren van low security detentie brengt in de omgeving niet veel
problemen

teweeg.

De

gedetineerden

die

daar

terechtkomen

zijn

niet

vluchtgevaarlijk en hebben geen al te zware (zichtbare) beveiliging nodig. Dit zorgt
ervoor dat langs de straatkant niet merkbaar is dat er achter de gevel detentie
plaatsvindt. 328
Echter, niet alle gedetineerden kunnen terecht in een low security detentieregime.
Het is wel de bedoeling om op lange termijn alle gevangenissen te vervangen
door detentiehuizen om het creaming off effect te vermijden waarbij de moeilijke
gevallen achterblijven in de verouderde, grootschalige instituten zonder de
persoonlijke begeleiding die ze nodig hebben.329 De implementatie van deze
‘moeilijkere’ gedetineerden vraagt een meer doordachte aanpak. Gedetineerden
die terechtkomen in high security detentiehuizen moeten beter beveiligd worden
dan in de low security detentiehuizen. In onderhavig onderzoek wordt er gezocht

Figuur 66: Stappenplan onderzoek hoofdstuk 6

De Standaertsite in Gent wordt als onderwerp gekozen voor het onderzoek. Hierbij
dienen twee keuzes gemotiveerd te worden.

naar manieren om een goede beveiliging te voorzien zonder een stigma te kleven

1.

op de detentie.

Het onderzoek ambieert een methode op te stellen dat generisch
inzetbaar is voor Vlaanderen. De keuze voor een site in Gent is te
verantwoorden doordat het stedelijk weefsel grotendeels gelijkaardig is

De doelstelling van dit hoofdstuk is het ontwikkelen van een methode om de

over heel Vlaanderen. Conclusies voor Gent kunnen gemakkelijk

potenties betreffende kleinschalige detentie van omgevingen te onderzoeken.

veralgemeend worden voor de rest van Vlaanderen.

Daarbij wordt er ook een tool ontwikkeld voor de bepaling van de potentiële
detentieregimes op een site. Hiertoe wordt een onderzoek uitgevoerd op een

2.

specifieke site in Gent. De bedoeling is om via verschillende analyses op deze

De keuze voor de Standaertsite is dan weer te motiveren door de
veelzijdigheid van de site. Deze geeft aanleiding tot het testen van heel

site tot richtlijnen en ontwerpoplossingen te komen die veralgemeend kunnen

uiteenlopende configuraties.

worden voor Vlaanderen. Op het einde van het hoofdstuk wordt de bekomen
methode getoetst.

328

Moonens, M. Het rijhuis als gevangenis. Uit: Prison Gear, kennisplatform voor humane gevangenis

architectuur, 26. (blz 4)

329

Claus, H., Beyens, K., De Meyer, R., Gryson, M. Naessens, L. (2013). Huizen: naar een duurzame

penitentiaire aanpak. Academic and Scientific Publishers nv, Brussel (blz. 29)
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Introductie van de Standaertsite te Ledeberg, Gent

Bertolfstraat te Ledeberg. Na het failliet van de zaak in 2012 werd de site door
Stad Gent aangekocht. 331 Er wordt nagedacht over een nieuwe invulling voor de
site die een antwoord biedt op de noden van Ledeberg. Als een van de dichtst
bevolkte deelgemeenten van Gent, is de nood groot aan een groene open ruimte.
Daarnaast is Ledeberg sociaal erg geëngageerd en is men op zoek naar een
ontmoetingsruimte

voor

de buurt.

Een

eerste

voorstel,

uitgewerkt

door

studiebureau BUUR, speelt hierop in. Bij het uittekenen van deze eerste plannen
werden de verschillende organisaties uit de buurt nauw betrokken. 332

Figuur 67: Plattegrond van de Standaertsite (uit de studie van BUUR)

330

Figuur 68: Sfeerbeeld groententuin door AE architecten

De Standaertsite is de verzameling van terreinen van de voormalige gelijknamige
doe-het-zelfzaak in het bouwblok tussen de Hoveniersstraat en de Hilarius

330

Stad Gent. (2017). Naar een nieuwe invulling voor de Standaertsite. Geraadpleegd op 25/07/2018

via https://stad.gent/ledeberg-leeft/de-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/naar-een-nieuwe-invullingvoor-de-standaertsite
331 Ledeberg Doet het Zelf. De Standaertsite. Geraadpleegd op 26/07/2018 via
https://www.ledebergdoethetzelf.be/de-standaert-site/de-standaertsite/
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333

In 2015 werd door stad Gent een ontwerpopdracht uitgeschreven voor de
Standaertsite.
332

AE

architecten,

een

tijdelijk

collectief

van

jonge

Stad Gent. (2017). Naar een nieuwe invulling voor de Standaertsite. Geraadpleegd op 25/07/2018

via https://stad.gent/ledeberg-leeft/de-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/naar-een-nieuwe-invullingvoor-de-standaertsite
333 Cfr. Supra.

(landschaps)architecten en ingenieurs, werd opgericht om het voorstel van BUUR
verder te verfijnen.334 In het ontwerpvoorstel van AE architecten wordt ervoor
gekozen om enkel de centraal gelegen smalle loods te behouden. Deze loods
wordt voorbestemd als centrale ontmoetingsplek waar onder andere het
buurtcomité kan samenkomen. Aan de zijde van de Hilarius Bertolfstraat wordt
een luifel voorzien waaronder activiteiten kunnen doorgaan zoals markten en
festiviteiten voor de buurt. De rest van de site wordt gekenmerkt door een open
en groen karakter met mogelijkheden voor collectief tuinieren. 335

Figuur 70: Standaertsite na de eerste sloopwerken

Figuur 69: Overzichtsplan ontwerpvoorstel door AE architecten

336

Figuur 71: Werkzaamheden op de Standaertsite

334
335
336

337

338

Cfr. Supra.
Cfr. Supra.

337

Cfr. Supra.

https://www.flickr.com/photos/arnout-fonck/30428043626/in/photostream/

338

Cfr. Supra.
Arnout Fonck. Standaertsite Ledeberg. Foto geraadpleegd op 26/07/2018 via
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Analyse Standaertsite – deel 1
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Figuur 72: Bereikbaarheid van de site

339

339

Kaart op basis van info verkregen via Google Maps.
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Hoekwoning Vervaenestraat,
Ledeberg 340

340

Hoekwoning Vervaenestraat, Ledeberg. Geraadpleegd op de website van het VAi op 23/07/2018

via: https://www.vai.be/nl/project/hoekwoning-vervaenestraat-ledeberg
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De verschillende grenzen bij een gevangenis: 342
Wat is een goede beveiliging?
Beveiliging is een prioritair gegeven in een gevangenis, in een high security
detentiehuis

is

dit

niet

anders.

Desalniettemin

kunnen

niet

-

Draadafsluiting van 4m hoog

-

6m verder een omheiningsmuur van 6m hoog

-

6m verder opnieuw een draadafsluiting van 4m hoog

-

7m verder bevindt zich de gebouwgrens (inkomgebouw mag hiervan

alle

afwijken)

veiligheidsmaatregelen voor gevangenissen zomaar gekopieerd worden naar

-

18m verder bevinden zich de wandelingen

detentiehuizen. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen de beveiliging
en een aansluiting van het detentiehuis op de buurt. Uit de kritische reflectie van
Hans Claus op de ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’341 blijkt het vinden
van dit evenwicht geen gemakkelijke opdracht te zijn. De algemene conclusie van
het geleverde werk binnen het atelier is dat er te veel ontsnappingsmogelijkheden
zijn in de detentiehuizen.
-

Via daken van aanliggende huizen

-

Opengaande ramen aan de straatkant

-

Niet hoog genoeg voorziene of geperforeerde omheiningen

Wanneer de eisen omtrent te respecteren grenzen voor gevangenissen worden
aangeduid op de plattegrond van de site, wordt duidelijk dat deze grenzen gezien
het schaalverschil onmogelijk over te nemen zijn voor de beveiliging van
detentiehuizen.
Figuur 73: Eisen omtrent te respecteren grenzen voor gevangenissen

341

Het ontwerpstudio ‘architectuur en constructie’ uit de 1ste master ingenieurswetenschappen:
architectuur werd begeleid door prof. dr. Ronald De Meyer, ir-architect Jeroen Beerten en irarchitecten-stedenbouwkundigen Frank Van Hulle en Ruben Verstraeten.

342

Kindt, J., Verduyn, A., Vancoppenolle, L., Van Lerberghe, B. (2008-2009). Ontwerpmatig onderzoek
naar een gevangenis in een stedelijke omgeving, Masterproef Ingenieurswetenschappen: architectuur,
Universiteit Gent, Gent. (Blz. 152).
343

103

343

Cfr. Supra. (Ibid.).

surplus genereren voor zowel de buurt als voor de detentie. In deze zone wordt
er gesproken van een dynamische perimeter zodat de bufferruimtes dubbel
gebruikt kunnen worden. Deze bufferzones bieden plaats aan functies zoals
bijvoorbeeld een kunstenaarsatelier, een sportruimte of een leslokaal. Het
implementeren van bufferfuncties zorgt ervoor dat de buurt niet rechtstreeks
geconfronteerd wordt met detentie en dat er ruimtes zijn die een gecontroleerde
interactie tussen beide kunnen mogelijk maken. In het schema hieronder wordt
links de harde confrontatie tussen detentie en de omgeving voorgesteld door een
perimeterlijn als een ondoordringbare muur zoals meestal het geval is in de
conventionele Belgische gevangenissen. In het rechterdeel van het schema wordt
de perimeterlijn ontdubbeld tot een zone waarin bufferfuncties een modererende
rol spelen in deze confrontatie. In dit geval wordt er ook van een dynamische
perimeter gesproken die kan verschuiven in de tijd en die op bepaalde momenten
doordringbaar kan worden gemaakt.
Figuur 74: Grenzen voor gevangenissen aangeduid op de plattegrond van de site

Op

de

bovenstaande

plattegrond

zijn

de

verschillende

grenzen

voor

gevangenissen aangeduid. Het is duidelijk dat de eisen omtrent grenzen voor
gevangenissen niet letterlijk overgenomen kunnen worden voor kleinschalige
detentie. Na het aanduiden van de buitenste drie grenzen blijft er slechts een klein
driehoek over voor de bufferzone en de eigenlijke gebouwen.
Om kleinschalige vormen van detentie toch veilig te maken, dient er op een andere
manier ontworpen te worden.
Terwijl vroeger automatisch voor een ondoordringbare, hoge en zwaarbeveiligde
perimetermuur gekozen werd, is het nu zinvol om te na te denken over een
perimeterzone in de plaats van een perimeterlijn. Als deze perimeterzone, ook wel
bufferzone genoemd, op een goede manier ontworpen wordt, kan deze een

Figuur 75: Schema evolutie perimeter kleinschalige detentie
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Analyse Standaertsite – deel 2

115

116

117

118

119

120

121

Hek William H. Seward Park
344

344

Hek William H. Seward Park. Geraadpleegd op 23/07/2018 via:
http://michaelminn.net/newyork/urban-renewal/seward-park-urban-renewal-area/sewardpark/2008-10-10_14-23-55.jpg
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Algemene conclusie Standaertsite
Uit de analyses van de verschillende voorstellen blijkt dat de site geschikt is voor
een detentiehuis van maximum 20 bewoners. Wanneer enkel het (kleine) deel
van de site langs

de Hoveniersstraat

herbestemd wordt, bedraagt

het

maximumaantal bewoners 10 personen.
Wanneer de site in zijn geheel herbestemd wordt voor kleinschalige detentie (in
combinatie met een meerwaarde voor de buurt), zijn alle vier de detentieregimes
die in dit onderzoek behandeld worden mogelijk:
-

Low security – short stay (transitiehuis)

-

Low security – long stay

-

High security – short stay (crisishuis)

-

High security – long stay

Wordt slechts het deel aan de Hoveniersstraat herbestemd dan is er maar één
detentieregime mogelijk, namelijk low security – short stay ofwel een transitiehuis.

132

Figuur 76: Faciliteiten in de nabijheid van de site

345

Kaart op basis van info verkregen via stadsplan Gent. Geraadpleegd op 1/08/2018 via
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/over-gent/kaarten-cijfers-en-data/gentkaart/stadsplan
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In het ontwerp wordt ervoor gekozen om slechts één loods op de site te

Samenvatting
Via de analyse van de Standaertsite te Ledeberg in Gent wordt een aanzet tot een
methode ontwikkeld voor het onderzoeken van de potenties van omgevingen
betreffende kleinschalige detentie. De methode van dit hoofdstuk bestaat net zoals
in het vorige hoofdstuk uit verschillende analyses met elk een specifiek thema. Bij

herbestemmen. De muren van de andere loodsen worden wel behouden. Er wordt
enkel nog een luifel toegevoegd en de rest van de site wordt omgevormd tot een
publiek park. (Het ontwerp van AE architecten wordt in de inleiding van dit
hoofdstuk uitvoeriger besproken.)

elk van de analyses wordt terug een aantal criteria overlopen en ook voor
omgevingen

worden

er

vanuit

de

criteria

richtlijnen

uitgeschreven

en

ontwerpoplossingen bedacht. De volgorde van deze analyses en de bepaling van
de potentiële detentieregimes wordt net zoals in hoofdstuk 5 in een tool, namelijk
in een flowchart georganiseerd.
Er zijn enkele belangrijke verschillen met hoofdstuk 5. Voor omgevingen zijn er
vier analyses in de plaats van drie, namelijk ‘basiscriteria’, ‘beveiliging’,
‘programma’ en ‘nuttige vrijetijdsbesteding’. (In het vorige hoofdstuk zit ‘nuttige
vrijetijdsbesteding’ vervat in het thema ‘programma’ omdat er zonder context
geanalyseerd wordt.) Ook al wordt er vanuit hetzelfde punt vertrokken (vzw De
Huizen), zijn de criteria niet dezelfde. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen
aangezien het over een ander schaalniveau gaat. Toch zijn er veel parallellen op
te merken tussen de criteria van beide hoofdstukken, zij het met andere nuances.

Figuur 77: Ontwerp AE architecten voor de Standaertsite

346

Aangezien de overgebleven loods (de enige interieurruimte van het ontwerp) heel

Toetsing
Er wordt nagegaan of het ontwerp van AE architecten voor de Standaertsite een
voorstel voor kleinschalige detentie kan zijn. Hiertoe worden alle analyses opnieuw
uitgevoerd zoals dat voor de andere voorstellen ook het geval was.

346

Stad Gent. (2017). Naar een nieuwe invulling voor de Standaertsite. Geraadpleegd op 25/07/2018
via https://stad.gent/ledeberg-leeft/de-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/naar-een-nieuwe-invullingvoor-de-standaertsite

139

bescheiden is van schaal, wordt verwacht dat er een extra volume nodig zal zijn
om het volledige detentieprogramma op te nemen.
Via de flowchart wordt onderzocht of het ontwerp kan ingezet worden voor
(bepaalde regimes van) kleinschalige detentie en wat de maximumcapaciteit is.

Analyse van ontwerp AE architecten op Standaertsite

Figuur 78: Analyse basiscriteria op plan AE architecten

347

347

Cfr. Supra. (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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1. Basiscriteria

2. Beveiliging

Eerst wordt er nagegaan of er aan de basiscriteria wordt voldaan. Wanneer dit niet
het geval is dient het voorstel bijgestuurd te worden.

Het thema van de tweede analyse is beveiliging. Er wordt onderzocht voor welke
beveiligingsniveaus het voorstel geschikt is.

Brandveiligheid
Er wordt een route vrijgehouden voor de brandweer van minimum 4 meter breed
en 4 meter hoog.
Privacy problemen
Er zouden privacy problemen kunnen ontstaan tussen detentiehuis en park. Door
de individuele verblijfsruimtes niet rechtstreeks te laten uitgeven uit op het park
kan dit voorkomen worden. De ontwerpoplossing wintertuin als bufferzone zou
hierbij ook kunnen helpen, maar de beperkte breedte van het volume laat dit niet
toe. Tussen de woningen rond de site en het detentiehuis kunnen ook privacy
problemen optreden. Daarom blijven de muren van de oude loodsen bewaard.

Lichtinval
Er is overal in het detentiehuis voldoende natuurlijke lichtinval en de hoge muren
rondom

de

site

van

het

schaduwproblemen voor de

detentiehuis

Cfr. Supra. (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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niet

voor

bijkomende

aangrenzende percelen aangezien deze er

oorspronkelijk ook al stonden.

348

zorgen

Figuur 79: Analyse beveiliging op sfeerbeeld AE architecten
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Er zijn twee overbouwde toegangen aan de buitenruimte van het detentiehuis.

Perimeter
Het bouwen van nieuwe, hoge perimeter muren wordt vermeden. Bestaande

Deze dienen gesloten te worden met een poort.

muren worden hergebruikt of de configuratie van gebouwen wordt ingezet als
grens.

Toegangscontrole
De toegangscontrole bevindt zich naast de personeelsruimte op het gelijkvloers.

Ontwerpoplossing:

(naast de poort)

Ramen
De ramen zijn beveiligd en kunnen niet opengemaakt worden door de bewoners.

Het balkon op de eerste verdieping aan beide zijden van het detentiehuis
zorgt voor een privacy probleem en voor verschillende beveiligingsproblemen.
-

Er kunnen voorwerpen uitgewisseld worden met mensen die het park
bezoeken

-

Er kan van het balkon naar beneden gesprongen worden en/ of
omhooggeklommen worden. (langs de parkzijde)

-

Langs de zijde van de private tuin vormt het balkon ook een
beveiligingsprobleem. Daar kan men via het balkon de daken van de
naastliggende woningen bereiken om zo te ontsnappen.

Oplossing: balkon vervangen door interieurruimte.
Figuur 80: Perimeter buitenruimte detentiehuis op plan AE architecten
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De private buitenruimtes bevinden zich dan op het gelijkvloers uitgevend op de
moestuin.

349

Cfr. Supra. (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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3. Programma

Meerwaarde voor de buurt
De collectieve ruimtes in het extra volume dat grenst aan het park kunnen ook
door de buurt gebruikt worden.
Oppervlakte
Figuur 81: Ingreep in functie van de beveiliging aangeduid op sfeerbeeld AE architecten
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Dynamische beveiliging
De personeelsruimte bevindt zich aan de ingang van het detentiehuis zodat men
gemakkelijk kan zien wie het gebouw nadert.
490 m2

Uit de analyse over beveiliging wordt geconcludeerd dat met enkele aanpassingen
het gebouw beveiligd kan worden voor high security.

Figuur 82: Oppervlaktes aangeduid op plan AE architecten

350

Cfr. Supra. (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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351

Cfr. Supra. (Bewerkt door Swaenepoel S.)
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Interieur

Standaertsite en blijven uiteraard ook voor dit voorstel geldig. Het voorstel is net

De bruikbare oppervlakte van het gebouw bedraagt slechts 532 m2. Dit is veel te

zoals de andere voorstellen op deze site ook geschikt voor een transitiehuis.

weinig om een van de detentieprogramma’s in op te nemen.
Extra interieurruimte kan worden gevonden in het extra volume dat in de plaats
van de luifel komt. (Cfr. beveiliging) Dat volume heeft twee bouwlagen en een
totale oppervlakte van 573 m2.
De oppervlaktes van beide gebouwen samengeteld is 1105 m2. Dit zou moeten
volstaan voor een detentieregime met short stay op voorwaarde dat er slechts 10
bewoners in het detentiehuis verblijven. De geschatte benodigde interieurruimte
inclusief circulatieruimte bedraagt voor short stay 1242,3 m2. 1105 m2 is dus net
iets te weinig oppervlakte.
Dit kan worden gecompenseerd door ruimtes voor verschillende functies dubbel

Na het beantwoorden van deze laatste vraag komt de flowchart uit bij:
-

Low security – short stay

-

High security – short stay

te gebruiken. Een keuken kan een crearuimte worden, een zithoek een
therapieruimte enzoverder.

Het detentiehuis is dus geschikt voor zowel een crisishuis als een transitiehuis met
maximum 10 bewoners. Op voorwaarde dat de nodige ingrepen op vlak van

Daarnaast kan ook de circulatieruimte tot een minimum beperkt worden door

beveiliging gebeuren en dat het extra volume bijgeplaatst wordt.

circulatieruimte ook een andere functie te geven.
Exterieur
De oppervlakte van de collectieve buitenruimte bedraagt 490 m2. Dit is te weinig
voor long stay, maar ruimschoots voldoende voor short stay.
4. Nabijheid
In deze analyse worden de bereikbaarheid en de nabijheid van de site
overgeslagen. Deze thema’s komen al aanbod in de eerste analyse over de
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Conclusie
Hieronder wordt nog eens de volledig ingevulde flowchart voor het ontwerp van
AE architecten op de Standaertsite gegeven.

Figuur 83: Volledig ingevulde flowchart voor het ontwerp van AE architecten (met de info uit de
analyses)

145

Besluit
Het ontwerp van AE architecten voor de Standaertsite is niet eenvoudig te vertalen
naar een voorstel voor kleinschalige detentie. Er zijn enkele substantiële
aanpassingen nodig voor de beveiliging en voor het programma. Om de loods
van het ontwerp te beveiligen voor high security dienen alle balkons vervangen te
worden door binnenruimte omdat er gemakkelijk ontsnapt kan worden via de
balkons. (Zeker aan de kant van de publieke ruimte is dit een groot risico.)
Daarnaast dient er omwille van de beveiliging en het programma een extra volume
bijgeplaatst te worden. Zowel als begrenzing als voor extra oppervlakte.
Zelfs met het extra volume is de oppervlakte nog steeds nipt, zelfs voor een short
stay detentieregime. Deze analyse toont aan dat, wanneer er creatief wordt
omgegaan met de oppervlakte, het detentieprogramma ook kan doorgaan op een
iets kleinere oppervlakte.
Door het dubbel gebruiken van ruimtes kan heel wat plaats bespaard worden. Er
dient wel goed nagedacht te worden over welke ruimtes meerdere functies kunnen
opnemen. Een zitruimte kan bijvoorbeeld op vlak van inrichting wel functioneren
als een therapieruimte, maar er moet ook gedacht worden aan een akoestische
afscherming om de privacy te kunnen respecteren. Ook kunnen ruimtes die slechts
op bepaalde tijdstippen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld de collectieve keuken,
op andere momenten van de dag een andere functie krijgen. (Bijvoorbeeld
crearuimte, workshops…) Een andere manier van ruimte besparen kan door
monofunctionele

circulatieruimte

te

vermijden.

Op

die

manier

worden

circulatieruimtes dubbel gebruikt door andere functies.
Tenslotte moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat de begroting
van de programma’s slechts een schatting is en dat het aandeel circulatieruimte
sterk afhankelijk is van de configuratie van het gebouw of de gebouwen.
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worden er verschillende analyses uitgevoerd met specifieke thema’s. De bedoeling

Literatuur
Detentie, zoals in België georganiseerd, biedt weinig toekomstperspectieven voor
gedetineerden en voor de maatschappij waarin ze uiteindelijk terug in
terechtkomen. Niemand wordt beter van een eenzame opsluiting afgezonderd van
de invloeden dan de maatschappij. Het huidige gevangenismodel blijkt te falen en
is niet meer van deze tijd. Toch worden problemen in de gevangenissen nog
steeds binnen dezelfde structuur opgelost. Een fundamentele verandering binnen
het

gevangeniswezen dringt

zich op.

In een tijd van specialisatie en

individualisering vormt een kleinschalige, gedifferentieerde aanpak een constructief
vertrekpunt voor een nieuwe penitentiaire structuur. Vzw de huizen stelt voor dat
alle 35 gevangenissen van België vervangen worden door honderden kleine
detentiehuizen.352 Enkel op deze manier krijgt elke gedetineerde zorg op maat en
een persoonlijk traject met oog op de uiteindelijke re-integratie doorheen de
strafuitvoering. De laatste jaren zijn al enkele stappen in deze richting gezet. In
2019 wordt er onder minister Koen Geens een proefproject opgezet voor
transitiehuizen waarvoor de wet recent gestemd werd.353
dienen

te

beantwoorden

aan

de

visie

van

vzw

Deze transitiehuizen

De

Huizen,

namelijk

kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid.

Onderzoek
Onderhavige masterproef gaat in op de derde voorwaarde, namelijk nabijheid. Er
wordt getracht een methodiek op te stellen voor een zinvolle integratie van
kleinschalige detentie in de woonomgeving. Het onderzoek is opgedeeld in twee
verschillende schaalniveaus: typologie en omgeving. Voor elk schaalniveau

352

Concept vzw De Huizen. Geraadpleegd op 31/07/2018 via http://www.dehuizen.be/concept.htm

353

Geens, K. (6/07/2015). Geens wil mini-gevangenissen. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op
2/07/2018 via https://www.koengeens.be/news/2015/07/06/geens-wil-mini-gevangenissen; Bron:
Belga. (07/10/2017). Geens wil in 2019 starten met transitiehuizen voor gevangenen. Knack.

hiervan is om een methodiek en een tool op te stellen om de potenties van
typologieën en omgevingen te achterhalen betreffende kleinschalige detentie.
Zowel voor typologieën en omgevingen wordt vertrokken uit de visie van De
Huizen. Hieruit worden in de literatuurstudie enkele criteria gedestilleerd. Deze
criteria worden gegroepeerd in vier thema’s.
-

Basiscriteria

-

Beveiliging

-

Programma

-

Vrijetijdsbesteding (Voor typologieën is dit geen apart thema, maar zit dit
vervat in het thema ‘programma’)

Voor elk van deze thema’s wordt een analyse uitgevoerd waaruit bijkomende
criteria voortkomen en waarmee de lijst met de criteria van De Huizen verder
aangevuld kan worden. Voor elk criterium wordt vervolgens een richtlijn
uitgeschreven. Gaandeweg het onderzoek treden er ook enkele moeilijkheden op
die in bepaalde gevallen aanleiding geven tot een beperking van detentieregimes,
maar in andere gevallen ontwerpoplossingen genereren.
Na de analyses in hoofdstukken 5 en 6 wordt een overzicht gegeven van de
bekomen methode en worden de richtlijnen en ontwerpoplossingen veralgemeend
zodat ze generisch inzetbaar worden.

met-transitiehuizen-voor-gevangenen/article-normal-909645.html; Wetsontwerp houdende diverse
bepalingen in strafzaken. (12/03/2018). Geraadpleegd op 2/07/2018 via
http://www.ordeexpress.be/UserFiles/ArtikelDocumenten/54K2969001_DIVERSEBEPALINGENSTRAFRE
CHT.pdf

Geraadpleegd op 6/07/2018 via http://www.knack.be/nieuws/belgie/geens-wil-in-2019-starten-
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De methode kan voor zowel typologieën en omgevingen samengevat worden in

deze thema’s en criteria hebben een invloed op hoe een kleinschalige en

een flowchart. Deze tool is een hulpmiddel bij het analyseren van de potenties

gedifferentieerde strafuitvoering architecturaal vertaald kan worden. In bepaalde

van een typologie of een site. Aan de hand van ja/nee-vragen wordt weergegeven

gevallen zorgen ze voor een beperking van de mogelijkheden, maar soms komen

welke analyses er dienen uitgevoerd te worden en in welke volgorde bij het

er net potenties uit voort.

achterhalen van de mogelijke detentieregimes. Tijdens elk van deze analyses zijn
er een aantal specifieke criteria waaraan beantwoord dient te worden. Wanneer

Daarnaast kan ook verder onderzoek gedaan worden naar de parallellen tussen

dit niet het geval is, kan er gezocht worden naar een ontwerpoplossing. Als ook

verschillende typologieën voor samenhuizen. Dankzij dit typologisch verwantschap

dit geen oplossing biedt, wordt er een beperking opgelegd voor het

kan daaruit inspiratie gehaald worden voor bepaalde aspecten van het programma

detentieregime of voor de bewonerscapaciteit.

van detentiehuizen. Een gedetineerde die voor een lange periode in een
detentiehuis moet verblijven, heeft er bijvoorbeeld alle voordeel bij dat er bij het

Op het einde wordt er zowel voor ‘typologie’ als ‘omgeving’ een toetsing

vormgeven van de individuele verblijfsruimte aandacht is gegaan naar de

uitgevoerd om na te gaan of de methode een bruikbaar instrument is. Daaruit blijkt

ruimtebeleving. Relaties met aangrenzende collectieve ruimtes en een eigen

al snel dat de lijst met criteria en ontwerpoplossingen niet eindig is, maar steeds

buitenruimte

verder aangevuld kan worden. De flowcharts daarentegen blijven wel dezelfde.

verblijfsruimtes in typologieën uit de (recente) architectuurgeschiedenis kan hierbij

spelen

hierin

een

grote

rol.

Een

analyse

van

individuele

de nodige inzichten verschaffen.
Deze methode is dus geen afgewerkte tool, maar een proces die verder aangevuld
dient te worden. Gaandeweg in het onderzoek is de methode verder verfijnd, maar

Tenslotte kan de methode verder veralgemeend te worden door een breed scala

er zijn nog veel bijkomende analyses nodig om deze methode op punt te zetten.

van typologieën en omgevingen te testen zowel in het centrum van de stad, aan

Binnen het bestek van onderhavige masterproef kunnen er onvoldoende analyses

de rand van de stad als op het platteland. Deze testen dienen voor verschillende

uitgevoerd worden om een definitieve versie voor de tool op te stellen, maar het

detentieregimes en bewonerscapaciteiten uitgevoerd te worden. Interessant zou

is ook niet de bedoeling dat de tool volledig afgewerkt wordt. Dit thema is

zijn dat hiermee aangetoond kan worden dat bepaalde omgevingen en

voortdurend aan verandering onderhevig en het is daarom net goed dat de tools

typologieën totaal niet in aanmerking komen voor kleinschalige detentie en andere

die gehanteerd worden een dynamisch gegeven blijven die zich snel kunnen

juist een wederzijdse meerwaarde genereren voor het detentiehuis en de buurt.

aanpassen bij nieuwe ontwikkelingen.

Suggesties voor verder onderzoek

Tot slot
Het detentiemodel van vzw De Huizen dat als alternatief voor de huidige

Voor elk van de thema’s (basiscriteria, beveiliging, programma en nuttige

grootschalige gevangenisinstituten wordt voorgesteld, begint een steeds groter

vrijetijdsbesteding) alsook voor de verschillende criteria die in onderhavig

draagvlak te krijgen in de samenleving. Voor het eerst worden er ook stappen

onderzoek aanbod komen, kunnen bijkomende analyses gemaakt te worden. Al

gezet naar een praktische toepassing van het nieuwe gedachtengoed. Vooral de
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begrippen ‘kleinschaligheid’ en ‘differentiatie’ kunnen al op veel steun rekenen. De
voorwaarde ‘nabijheid’ ondervindt wel nog veel weerstand. Vooraleer de eerste
proefprojecten voor transitiehuizen in 2019 geopend worden dient er nog verder
nagedacht te worden over hoe kleinschalige detentie op een zinvolle manier
geïntegreerd kan worden in de woonomgeving. Wanneer er meer inzicht komt in
de geschikte typologieën en omgevingen voor kleinschalige detentie kan voor
zowel de buurt als het detentiehuis een voldoende grote surplus gecreëerd
worden dat de weerstand op termijn vanzelf gaat liggen. Op dat moment vormt
het begrip ‘nabijheid’ niet langer een onoverkomelijk probleem voor het verdere
ontplooien van een kleinschalige en gedifferentieerde strafuitvoering.
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