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ZUURSTOF VOOR 

DE GEVANGENIS



Vergader-hygiëne

• Vragen in de chat (1)
Belangrijkste vragen worden op het einde behandeld
Aan wie is je vraag gericht? 

• Camera (2) en microfoon (3) uitschakelen

• Presentatie wordt opgenomen

• Einde: ten laatste 17u30

(1) (2)   (3)



Programma

1. Inleiding 

2. Voorstelling project ‘Zuurstof voor de gevangenis’

a. achtergrond en belang

b. stap 1: bevraging

c. stap 2: terreinwerk

d. stap 3: beleidswerk en vervolg

3. Getuigenis gevangenistuin Leuven 

4. Getuigenis pilootproject Hasselt

5. Slotreflecties

6. Q&A



Programma

1. Inleiding 

2. Voorstelling project ‘Zuurstof voor de gevangenis’

a. achtergrond en belang

b. stap 1: bevraging

c. stap 2: terreinwerk

d. stap 3: beleidswerk en vervolg

3. Getuigenis gevangenistuin Leuven 

4. Getuigenis pilootproject Hasselt

5. Slotreflecties

6. Q&A



Penitentiair 

centrum Brugge





Beeld: PrisonGear







Beeld: PrisonGear









Halden Prison, Noorwegen



Penitentiaire inrichting Beveren







• Gemiddeld 14% van de gevangenissites is ingericht als 
toegankelijke, groene buitenruimte

• 59% van de gedetineerden kijkt uit op groen vanuit de cel
• Aanwezige groenvormen zijn vooral gazons en weide, in mindere 

mate biodiverse graslanden en eetbaar groen, en zeer beperkt 
bos en bomen, water, gevelgroen of groendaken

• In 75% van de inrichtingen worden gedetineerden ingeschakeld 
in het groenbeheer

• In 40% van de inrichtingen worden specifieke groenactiviteiten 
georganiseerd

• 90% van de participanten is geïnteresseerd in de opstart van een 
participatief vergroeningsproject

• Meest genoemde drempels zijn veiligheidsvoorschriften, 
personeelsomkadering, budget, gebrek aan ruimte, contractuele 
verplichtingen en overbevolking



Leuven Brugge Hasselt 

terreinwerk



uitgangspunt: kwalitatieve groeninrichting en -gebruik

1. welzijnsbevorderende aspecten
○ zichtgroen: natuurrijke en diverse zichten vanuit cellen en gebruiksruimtes

○ gebruiksgroen: groene zones die actief gebruik stimuleert

○ zorggroen: waar gedetineerden zelf zorg dragen en beheren, voor intensief natuurcontact, 

beleving of betekenisvolle groenactiviteiten.

○ Samen ontwerpen, aanleggen & beheren .

2. ecologische aspecten
○ biodivers groen: verhogen van natuurwaarde

○ klimaatadaptief en klimaatrobuust groen: wapenen tegen hitte-eilanden en 

klimaatverandering

3. beheeraspecten
○ extensief beheer (grote groenzones):

biodiversiteitsbevorderend en tijdsbesparend voor personeel

○ intensief beheer (specifieke en beperkte groenzones): betekenisvolle groenactiviteiten 

en/of opleidingen voor gedetineerden



Leuven



Leuven: scan met de opportuniteiten



Leuven: 1ste stap subsidie natuur in je buurt



Brugge: scan



Brugge: scan



Brugge: 1ste stap subsidie natuur in je buurt



Wijers

Herkenrode

Prinsbeemden

Kapermolen

Bokrijk

Gevangenis Hasselt - macro - relaties omgeving

bos+ -  fris in het landschap - terra therapeutica

BWMSTR Label 2020

Gevangenis

link met groengebieden

link met bomen- en 
groenstructuurplan Hasselt

link met klimaatplan Hasselt

link met watergebonden 
natuur

Hasselt: scan met de opportuniteiten
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Hasselt: scan



Hasselt: 1ste stap subsidie natuur in je buurt



1. Voorbereiding en traject: wie te betrekken (gebruikers, 
(zorg)personeel, management, …), wanneer en hoe?

tips:
○ samenstelling projectteam met kennis van

- landschapsontwerp
- ecologische groenaanleg en beheer
- participatief ontwerp
- specifieke doelgroep (gedetineerden en gevangeniswerking)

○ participatief traject met minimaal 2 participatierondes (1 bij de aanvang van het project en 1 
na het voorontwerp) met
- gedetineerden
- gevangenispersoneel
- directie
- psychosociale dienst en justitieel welzijn

○ gradatie in detaillering van ontwerp buitenruimtes bij bouw > zones open laten voor 
participatief ontwerp en zorggroen!

drempel:
○ trekkers vinden binnen gevangenis is moeilijk (capaciteit ontbreekt)

Geleerde lessen



2a. Inrichting van het zorggroen: infrastructuur, beplantingen, 
circulatie, toegankelijkheid, beheer…
Inbrengen van natuurlijke elementen: bv. natuurvriendelijke speelinfrastructuur, 

natuurvriendelijke toegankelijke paden, wegnemen van verharding, waterinfiltratie, 

gemengd inheems groen, natuurontwikkeling gericht op natuurlijke ecosystemen, 

bescherming van soorten.

drempels:
• veiligheidsaspecten! (en de verschillende interpretaties daarvan) o.m. 

brandstichting, radars en camera’s, meubilair verankeren, etc.
• beperkte budgetten en beperkte ruimte
• rekening houden met intensief gebruik (overbevolking)

tips:
• voorkeuren van gedetineerden: bv. liever ‘vrije, kronkelende paadjes’ dan 1 

enkele ronde
• ruimte voor verschillende activiteiten, i.h.b. sport!
• biodiversiteit versterken door extensief beheer, kleine ingrepen zoals 

insectenhotels, inheemse soorten, …
• ...



2b. Inrichting van het zorggroen: infrastructuur, beplantingen, 
circulatie, toegankelijkheid, beheer…
Planning van beheer achteraf: bv. goedgekeurd natuurbeheerplan, door gemeenteraad 

goedgekeurd groenplan, samenwerkingsverband met derden voor het beheer, beheer 

door eigen diensten

tip:
• aanleg én beheer kan worden opgenomen door gedetineerden 

(kostenbesparend)
• als daginvulling/activiteit voor een groep/afdeling of als job voor enkelen?
• samenwerking met opleidingen (bv. groenmanagement?)

drempel:
• contractuele verplichtingen van sommige gevangenissen



3. Gebruik van het zorggroen: activiteiten (hoe gebruik promoten, 
welke beperkingen in rekening brengen) en evaluatie (hoe impact 
meten)

○ drempel: personeelstijd (begeleiding) als belangrijkste beperking
○ tip: interessante activiteiten zijn therapeutische gesprekken, 

bezoekmomenten, daginvulling/activiteiten
○ tip: ook vrij gebruik van tuinen voorzien!



Wordt vervolgd?

• Verderzetting pilootprojecten

• Inrichting nieuwe gevangenissen

• Activiteiten/gebruik

○ Opleidingen/trajecten groenbeheer 

voor gedetineerden

○ focusproject PXL

• Communicatie/disseminatie

• Internationaal
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Een therapeutische tuin in Leuven 
Centraal



Leuven Centraal
▪Strafhuis voor langgestrafte gedetineerden.

▪5 vleugels met 380 veroordeelden waaronder:
• 102: straf van +10 jaar.

• 47: levenslange straf.

▪Specifiek regime:
▪ 1 man = 1 cel.

▪ Celdeuren open tijdens de dag.

▪Accent op dynamische veiligheid



Ontstaan idee van therapeutische tuin 

▪Begin 2018 voltooiing renovatie van  vleugel B met 100 cellen.

▪Start van differentiatie gedetineerden verspreid over de 5 vleugels.

▪Vleugel B voor:
• Groep gedetineerden zonder gedragsproblemen.

• Groep gedetineerden met psychiatrische problematiek.

• Groep ‘zwakke’ gedetineerden.

▪Verspreid over drie secties met aansluitend een aparte luchtplaats, de 
‘wandeling’



Ontstaan idee van therapeutische tuin 

▪Groeperen van gedetineerden met specifieke problematieken met aansluitende   
wandeling aan vleugel.

▪Omvorming van deze overwegend betonnen wandeling.

▪Kennismaking met Terra Therapeutica en PXL via project Wortel.

▪Beslissing tot therapeutische tuin in overleg met zijn gebruikers:

de gedetineerden.



Werkwijze : Participatief proces

Participatief model op 3 niveaus:

• Ontwerp door gedetineerden.

• Aanleggen van de tuin door een tiental gedetineerden.

• Onderhoud door bewoners/gedetineerden van  vleugel B.



Participatief proces: Ontwerpfase
▪Tussen januari en april 2018:

▪5-tal vergaderingen:
• 6 gedetineerden die verkozen werden uit gevangenisbevolking.

• Terra Therapeutica : ondersteuning van participatief proces

• PXL groenmanagement : afleveren plan en onderhoudsplan

• Directie en personeel Leuven Centraal

▪Leiden tot ontwerp door  gedetineerden.

▪Afgetoetst aan haalbaarheid en veiligheid.



Tuinontwerp  gedetineerden



Tuinontwerp van de gedetineerden



Eindontwerp Jasper, student PXL
➢ Ontwerp gedetineerden ➢ Ontwerp Jasper PXL



Eindontwerp Jasper, PXL



Participatief proces: Aanlegfase

▪ 4 maanden intensief gewerkt tussen juli 2018 en oktober 2018

▪ door 10 gedetineerden.

▪ dagelijkse werking onder leiding van één personeelslid.



Participatief proces: Aanlegfase
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Participatief proces: Aanlegfase



Participatief proces: Aanlegfase



Participatief proces: Aanlegfase



Eindresultaat



Eindresultaat



Eindresultaat



Participatief proces: onderhoud bewoners 

▪Sinds oktober 2018:

▪Onderhoudsschema opgemaakt door Maxime , student PXL.

▪Bewoners vleugel B onderhouden zelf tuin.

▪Bedoeling om duurzame, therapeutische tuin te ontwikkelen.



Toekomst Tuin
▪Tuin is niet “af”:
• Moestuinieren gestart
• Aanleg petanquebaan
• Workshop ‘composteren’
• Wandelcoach
• Picknick in tuin…

▪ Deelname aan nieuw project Natuur en Bos:
• Beton en gras binnen veiligheidsperimeter vervangen door bomen en 

bloemenweides

• Bijenproject



Bewoners zelf aan het woord
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Herinrichting 
bezoekerscomplex 

PI Hasselt 



Kadering 

• Goedgekeurde aanvraag ‘natuur in 
je buurt 2020’

• Opgemaakt door PI Hasselt i.s.m. 
PXL, Bos+, FiHL en Te-Th

• Startfase voor de vergroening van 
de gevangenis 



Doelstellingen 

Primaire doelstellingen 

• Verbeteren ouder-kind relatie

• Gemoedelijke sfeer 

• Aangename en uitnodigende omgeving 

Secundaire doelstellingen 

• Beroepsvaardigheden

• Arbeidsattitudes

• Trots 

• Beweging 



Wat hebben we hiervoor nodig? 

• Participatief gedragen ontwerp 

• Aanlegdraaiboek

• Werfbegeleiding

• Projecttoezicht 



Participatie  



Participatie bijeenkomsten 



Vooruitgang 
Analyse doelstellingen en omgeving

• Speelruimte

• Rustige babbelruimte

• Zitplaatsen

• Speelparcours

• Schaduwplekken

• Uitnodigende beplanting

ONTWERP 



Na het ontwerp 

• Starten met de aanleg

• Overeenstemmen van het tuingebruik

• Evaluatie en bijsturing 



Dank aan de partners 
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