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zijn de controlezone (het zogenaamde 
panoptische centrum) en de vier cellen-
vleugels ondergebracht.

Het project beantwoordt aan de ver-
eisten van de BREEAM-certifi catie, de 
standaardnorm op het gebied van duur-
zaam bouwen. Het principe van duur-
zame ontwikkeling komt aan bod bij de 
keuze van de materialen, het plan voor 
afvalbeheer, het gebruik van hemelwa-
ter, de installatie van zonnepanelen, de 
landschappelijke integratie en het ge-
bruik van duurzaam isolatiemateriaal.

Licht en kleur
Zodra je het hart van de gevangenis bin-
nenstapt, is het meteen duidelijk dat het 
niet om een ‘banale’ gevangenis gaat. Op-
vallend zijn het licht dat overal naar bin-
nen schijnt en het gebruik van kleuren en 
kunstwerken. Vooral het toegangsgebouw 
en de ruimtes op de eerste verdieping zijn 
licht, ruim en toegankelijk. In het bezoe-
kersgebouw is alles in het werk gesteld 
om de ruimtes gezelliger te maken. In de 
circulatiegangen, die toegang geven tot 
de verschillende bezoekersruimtes, be-
vinden zich ronde vensters. Ook al zijn 
deze versterkt met tralies, dankzij de dak-
ramen is de volledige ruimte toch verlicht. 
Door de transparante structuur is de be-
zoekerszaal heel licht en open. 

Er is een patio en de kinderen die op be-
zoek komen, beschikken over een inge-
richte tuin. Bovendien is de vloer van de 
bezoekerszaal verfraaid met tekeningen. 
In het hoofdgebouw is het panoptische 
centrum eveneens heel ruim en kleurrijk 
uitgebouwd. Hier maken de oranje kleur, 

Positieve invloed
Deze penitentiaire omgeving wil een 
minder zwaar en meer ‘open’ gevoel cre-
eren. Ze wil de achteruitgang van de zin-
tuiglijke prikkels van de gedetineerden 
beperken tijdens hun verblijf in deze af-
gezonderde wereld. 

De reïntegratiemaatregelen kunnen 
geen succes hebben zonder een totaal-
aanpak tijdens de opsluiting. Naast hun 
leven in hun cel kunnen de gevange-
nen via korte, open circulatieassen in 
de gebouwen rondwandelen, naar bv. de 
sportzaal, de werkplaatsen enz.

Een aangename 
werkomgeving
Er is ook aan het personeel gedacht. De 
vlotte omgang en de communicatie tus-
sen de verschillende diensten was een 
prioriteit om de interne uitwisseling te 
vereenvoudigen en een gebouw zoals dit 
meer ergonomisch te maken. Bovendien 
wilde men de ongeveer driehonderd 
personeelsleden een aangename werk-
omgeving bieden. - EC

De oranje kleur, het hout tegen het plafond, de zachte maar indrukwekkende verlichting en het 
opvallende fresco in het hart van de commandopost maken de ruimte zo menselijk mogelijk.

De ongeveer driehonderd mensen die hier dagelijks werken, komen terecht in een aangename 
werkomgeving.

Het toegangsgebouw is opge-
trokken uit glas en metaal en 
fungeert als ontvangstzone.
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