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‘Zuurstof voor de 
gevangenis’: 
kwalitatieve vergroening 
van penitentiaire centra



INHOUD PRESENTATIE

1. Introductie en afspraken (10’)

2. Presentatie project en cases ‘Zuurstof voor de gevangenis’ (15’)

3. Discussie (20’)

a. Voorbereiding en traject

b. Inrichting van groene gevangenisomgevingen

c. Gebruik van groene gevangenisomgevingen

d. Financiering en bijkomende referenties

4. Afsluitende vragen (5’)



DIGITALE ETIQUETTE

● Microfoon uit tijdens presentaties en als u niet aan het woord bent.

● Vragen stellen kan altijd via het chatvenster, de moderator zal dan de meest voorkomende 

vragen voorleggen aan de spreker(s). Start geen parallelle discussie in dit chatvenster, zodat 

deze helder blijft voor de moderator. 

● Als u tijdens de discussie het woord vraagt, steek dan het handje op.

● De webinars zullen opgenomen worden. Na de inspiratiesessies zal u de link ontvangen naar de 

opname van de webinar.

● De presentatie, een overzicht van de vragen en antwoorden en de webinar worden achteraf ter 

beschikking gesteld.

● In geval van eventuele problemen bij aanmelding, kan je terecht op één van onze hulplijnen:

Rilind Prekadini : 0473 33 32 14 en Katrien Weyn 0474 86 10 07









Leuven Brugge Hasselt



Visie: kwalitatieve groeninrichting en -gebruik in penitentiaire centra

1. welzijnsbevorderende aspecten
○ zichtgroen: natuurlijke en diverse zichten vanuit cellen en gebruiksruimtes
○ gebruiksgroen: structuurrijke groenaanleg die actief gebruik stimuleert
○ zorggroen: waar gedetineerden zelf zorg dragen en beheren, voor intensief 

natuurcontact, beleving of betekenisvolle groenactiviteiten. Bij voorkeur 
participatief ontworpen en aangelegd.

2. ecologische aspecten
○ biodivers groen: verhogen van natuurwaarde
○ klimaatadaptief en klimaatrobuust groen: wapenen tegen hitte-eilanden en 

klimaatverandering

3. beheersaspecten
○ extensief beheer (grote groenzones):

biodiversiteitsbevorderend en tijdsbesparend voor personeel
○ intensief beheer (specifieke en beperkte groenzones): betekenisvolle 

groenactiviteiten en/of opleidingen voor gedetineerden





Co-creatief proces









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

○ tip: samenstelling projectteam met kennis van
- Landschapsontwerp, ecologische groenaanleg en beheer
- participatief ontwerp
- specifieke doelgroep (gedetineerden en gevangeniswerking)

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

○ tip: 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)

DISCUSSIE



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.

○ drempel: veiligheidsaspecten! (en de verschillende interpretaties daarvan) 
o.m. brandstichting, radars en camera’s, meubilair verankeren, etc.

○ drempel: beperkte budgetten en beperkte ruimte
○ drempel: rekening houden met intensief gebruik (overbevolking)
○ tip: voorkeuren van gedetineerden: bv. liever ‘vrije, kronkelende paadjes’ 

dan 1 enkele ronde
○ tip: ruimte voor verschillende activiteiten, i.h.b. sport!
○ tip: biodiversiteit versterken door extensief beheer, kleine ingrepen zoals 

insectenhotels, inheemse soorten, …
○ tip voor blijvende betrokkenheid: het ‘nooit af’-principe, waar blijvend 

mogelijkheden zijn voor initiatief



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

○ drempel: contractuele verplichtingen van sommige 
gevangenissen

○ tip: een beheerplan zorgt voor een continuïteit in beheer + geeft 
duidelijkheid over wie wat doet (gedetineerden, personeel, 
externen,..)

○ 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?)



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: betrek van bij het begin de eindgebruikers (gedetineerden, 

technisch personeel, cipiers, zorgpersoneel)
○ tip: interessante activiteiten zijn therapeutische gesprekken, 

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



4a. Andere good practices en referenties in de literatuur

○ Gevangenismoestuin Wortel
○ Informatiebrochure Groen en Detentie - Terra Therapeutica & 

Limburg.net https://www.derodeantraciet.be/wp-
content/uploads/2020/07/Publicatie-groendetentie-2.pdf

○ Halden Prison Noorwegen 
https://www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/the-radical-
humaneness-of-norways-halden-prison.html

4b. Financieringskanalen

○ Startfinanciering BWMSTR label (voor onderzoek)
○ Natuur in je Buurt (voor deelprojecten)
○ CERA projectsubsidies
○ Gevangeniswezen en/of Regie der Gebouwen
○ VIPA oproep maatregelen agressiepreventie

https://www.derodeantraciet.be/wp-content/uploads/2020/07/Publicatie-groendetentie-2.pdf
https://www.nytimes.com/2015/03/29/magazine/the-radical-humaneness-of-norways-halden-prison.html


Volgende stappen of vragen
⇨ laure.devroey@bosplus.be

⇨ annelies.sevenant@frisinhetlandschap.be

⇨ natuuroplossing.anb@vlaanderen.be

mailto:laure.devroey@bosplus.be
mailto:annelies.sevenant@frisinhetlandschap.be
mailto:natuuroplossing.anb@vlaanderen.be


Overgang naar pauze en volgende 
workshop
• Je keert automatisch terug naar het Teams 

live event door deze workshop te sluiten

• Tenminste als je Teams live event nog open 
staat. Indien dat niet zo is, opnieuw op de 
toegestuurde link klikken


