Informatiebrochure
Groen & Detentie

Gedetineerden scoren slechter op alle domeinen van welzijn en
gezondheid
(UGent, 2015)

Leven in een gevangenis kenmerkt zich door verveling en stress
(Nieuwsblad, 2015)

Een monotone gevangenisomgeving met weinig prikkels doet de
cognitieve capaciteiten snel achteruitgaan en leidt tot meer agitatie
(Univ A’dam, 2015)

To survive in prison, one must develop ways to take satisfaction in
one’s daily life… To plant a seed, watch it grow, to tend it and then
harvest it, offered a simple but enduring satisfaction. The sense of
being the custodian of this small patch of earth offered a taste of
freedom…

(Nelson Mandela, 1982).
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Voorwoord

Deze brochure biedt een inkijk in de mogelijkheden van groen binnen detentie. In hoofdstuk 1
definiëren we de termen ‘Tuintherapie en Therapeutische Tuinen’ om vervolgens in te zoomen op
hun betekenis binnen detentie. Welke de mogelijkheden zijn van groen binnen detentie vormt het
onderwerp van de hoofdstukken 2 en 3.
Via enkele concrete voorbeelden vertalen we de theorie van de voorgaande hoofdstukken naar het
terrein. Hoofstuk 4 behandelt achtereenvolgens ‘Tuintherapie in Wortel’ en de ‘Therapeutische Tuin
van Leuven Centraal’. We eindigen met de gevangenis van Hasselt waar beide disciplines
samenkomen.
Voor wie wil starten met ‘Groen binnen detentie’ reiken we in hoofdstuk 5 een aantal tips aan.
Waarop moeten we letten bij de introductie van ‘Tuintherapie en Therapeutische Tuinen’ binnen de
muren van een penitentiaire instelling.
Wat voor u ligt is niet het standaardwerk ‘Groen en detentie’ maar een eerste stap en inspiratiebron
om op het vlak van welzijn en gezondheid via groen aanvullend te werken op alle bestaande
initiatieven binnen detentie.

Dankwoord
Iedereen nominatief bedanken is onmogelijk. Wat zich toont op het terrein kan enkel maar slagen
dankzij het enthousiasme en engagement van velen:
Het personeel werkzaam binnen detentie, gaande van directie, penitentiair bewakingsassistenten tot
alle ondersteunende diensten op het vlak van welzijn en gezondheid en niet te vergeten de
gedetineerden en vrijwilligers.
De docenten en studenten van Hogeschool PXL die via projectstages, afstudeerwerken en
onderzoekswerk veel mogelijk hebben gemaakt en hun woorden omgezet hebben in concrete
realisaties op het terrein.
Al degenen die zorgden voor de logistieke en financiële ondersteuning zoals CERA, De Vlaamse
Landmaatschappij, Cellmade…
Tot slot een speciale vermelding voor Limburg.net, onze partner sinds het ontstaan van
Terra-Therapeutica.

1. Tuintherapie en therapeutische tuinen
a. Tuintherapie1
Tuintherapie is een professioneel uitgevoerde behandelingsmethode die gebruik maakt van groen
(activiteiten) om tegemoet te komen aan specifieke therapeutische noden of behoeften van
personen met een zorgnood.
De focus ligt op het maximaliseren van het sociaal, cognitief, fysiek of psychologisch functioneren
en/of het verbeteren van het algemeen welzijn en gezondheid. Hoofdoel is de gezondheid en het
welzijn van de cliënt en natuur en planten vormen hiertoe een middel.
Tuintherapie is een aanvullende therapie die zich inschakelt in een bestaand zorgtraject.
De “American Horticultural Therapy Organisation” kent voor tuintherapie onderstaande indeling.
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Tuintherapie is niet te verwarren met ‘Psychotherapy outdoors’ waarbij de psycholoog en de cliënt de vier
muren van de therapieruimte met zijn duidelijk afgebakend kader verlaten en buiten aan psychotherapie doen.
Deze vorm is heilzaam voor cliënten die
✓ zich minder goed voelen in nauwe contact face-to-face binnen een gesloten ruimte en zich bv al
wandelend in een natuurlijke omgeving beter voelen
✓ een affiniteit hebben met natuur vanuit hun verleden, …
Buiten is een minder formeel en meer ontspannen kader vol symboliek en metaforen. Via werken in de tuin of
gewoon vanuit de groene en veilige omgeving worden bepaalde thema’s bespreekbaar gemaakt dit via het rijke
materiaal dat een tuin en de natuur aanbieden. De therapeut en cliënt werken hier in en samen met de natuur,
een veilige en niet-bedreigende omgeving die een derde partner vormt in de therapie.

Bij gebrek aan andere terminologie gebruiken we het woord ‘tuintherapie’. Hierbij dienen we te
beseffen dat ‘therapie’ vaak te hoog gegrepen is. De redenen hiervoor zijn divers:
✓ Omwille van de doelgroepen kan het accent verschuiven van therapie naar betekenisvolle
(groen)activiteiten en het scheppen van een aangename leefomgeving.
✓ Omwille van de praktisch werking binnen een (zorg)organisatie is therapie niet altijd haalbaar
(geen therapeuten aanwezig, personeelstekort…)
Om te kunnen spreken van tuintherapie dienen volgende elementen aanwezig te zijn:
✓
✓
✓
✓

De cliënt moet een zorgnood hebben
Er moeten doelstellingen gesteld worden
Men dient methodisch te werken volgens bepaalde protocollen/methodieken
(Groen)activiteiten worden aangewend voor het bereiken van de doelstellingen

b. Therapeutische tuinen
Een therapeutische tuin is ingericht met het oog op het bereiken van welbepaalde doelstellingen
voor mensen met een zorgnood. Het ontwerpen gebeurt via een participatief proces waarbij de
tuinontwerper de wensen en verwachtingen van de zorginstelling vertaalt in een tuinontwerp en
beplantingsplan dat beantwoordt aan de vereisten van een therapeutische tuin.
Een therapeutische tuin staat niet los van de instelling maar wordt gedragen door de organisatie.
Vanuit de instelling is er het besef dat de tuin geen last maar een meerwaarde vormt, dat de
omgeving impact heeft op welzijn en gezondheid.
Het ontwerp is een mengvorm van ‘Evidence Based Design’ en ‘participatief ontwerpen’.
Evidence-Based Design (EBD) wordt omschreven als een proces waarbij beslissingen over
(bebouwde) omgevingen gebaseerd zijn op betrouwbare kennis, om zo de best mogelijke resultaten
te bereiken. Toegepast op de buitenomgeving betekent dit dat deze worden ontworpen en ingericht
op basis van de actuele wetenschappelijke kennis over de invloed van omgevingsfactoren op
gezondheid en welzijn.
Participatief ontwerpen houdt in dat alle betrokken partijen betrokken zijn bij het ontwerpproces
van de therapeutische tuin. Een zo breed mogelijk draagvlak creëren is de hoofdvereiste voor het
succes van een therapeutische tuin. Hoe minder men erbij betrokken is, hoe minder slaagkansen en
hoe minder de tuin gebruikt zal worden. Een therapeutische tuin die uit de hemel valt verplettert
iedereen.
Alle diensten dienen betrokken te zijn bij het voorbereidend denkwerk (bewoners, latere gebruikers,
directie, groendienst, vrijwilligers, (zorg)personeel, …).

Ondersteunings
-groep
- projectleider
- tuinontwerper

Denkgroep
- directie
-vertegenwoordiger(s)
van alle betrokken
partijen
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In een therapeutische tuin proberen we de omgeving aan te passen aan de vooropgestelde
doelstellingen en de noden van de gebruikers en organisatie. Het ontwerp is een combinatie van
tuinarchitectuur, omgevingspsychologie en tuintherapie.

Het participatief ontwerp is een lang en traag maar noodzakelijk proces wat ertoe leidt dat:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
1
2
3
4
5

Het project beantwoordt aan de verwachtingen van de toekomstige gebruikers
Het project kan groeien bij eenieder
Het verhoogt de betrokkenheid van eenieder
Het wordt een tuin met een lang bestaan
Een project dat zich inpast in de bestaande overlegcultuur van de organisatie
•Doelstellingen: ideeënuitwisseling
•Zonering aan de hand van de doelstellingen
•Eerste ontwerp: zones & paden
•Tweede ontwerp: beplantingsplan & constructies,…
•Definitief ontwerp: voorstelling aan directie

Bij het participatief ontwerp laat men een
tuin geleidelijk aan groeien. Via een proces
van overleg en terugkoppeling komt men
tot een ontwerp waarin eenieder zich kan
terugvinden.
De tijdspanne die hiervoor uitgetrokken
wordt varieert maar men mag toch rekenen
op een drietal maanden.
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Dit proces vergroot de kansen om een tuin te ontwerpen die beantwoordt aan de
verwachtingen en verzuchtingen van de betrokkenen en waarbij de latere gebruikers een
gevoel van ‘owner- and stewardship’ kennen: “Het is onze tuin waarvoor we zorgdragen en
trots op zijn”.
Wat onderscheidt een therapeutische tuin van tuintherapie?

Waar men in tuintherapie uitgaat van
activiteiten in de natuur/met planten
(doing), vertrekt men bij een
therapeutische tuin vanuit het helende
van de tuin zelf, vanuit het contact met
de natuur (being).

Schema Terra-Therapeutica

Vanwaar dit onderscheid? De effecten van groenbeleving op een persoon spelen zich af op
verschillende niveaus. Bepaalde personen ervaren de natuur op een gevoelsmatige manier, zoeken
er rust en bezinning en staan open voor de sfeer van een tuin (therapeutische tuin). Een andere
groep heeft andere verlangens en wil bezig zijn met planten, met bloemen en zal zich de natuur toeeigenen via activiteiten (tuintherapie). In de praktijk is er geen strikt onderscheid tussen beide
benaderingen en vloeien ze in mekaar over.
In een ideale situatie vindt tuintherapie plaats in een therapeutische tuin. Omgekeerd is een
therapeutische tuin die niet gebruikt wordt een ‘alibi’ tuin. Voorkeuren verschillen maar een
samenspel tussen beide dimensies, doing (betekenisvolle groenactiviteiten) en being (genieten,
beleven…) leidt tot de beste resultaten op het vlak van welzijn en gezondheid.

2. Schema ‘Groen en Detentie’
Voor de duidelijkheid worden tuintherapie en therapeutische tuinen hier afzonderlijk behandeld. In
de praktijk is er geen scheiding. Een therapeutische tuin waarin geen activiteiten plaatsvinden is een
dode tuin en omgekeerd verliest tuintherapie op een betonnen binnenkoer veel van zijn waarde.

1. Horticultural Therapy:
Therapie
Individuele doelstellingen

2. Therapeutic Horticulture:
Welzijn/gezondheid
Groepsdoelstellingen

Tuintherapie
DOING
3. Vocational horticulture
Beroepsvaardigheden

4. Social Horticulture
Tuinieren

Groen en
detentie

5. Therapeutische
Tuin

Buiten
6. Zicht op groen
vanuit cel

Therapeutisch
groen
BEING

7.
Gemeenschappelijke
ruimten

Binnen
8. Op cel
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Het schema verklaard
1. Horticultural Therapy: Therapie, individuele doelstellingen
Hierbij wordt gewerkt binnen een individueel uitgestippeld
zorgtraject waar groen ingeschakeld wordt voor het bereiken
van bepaalde doelstellingen
De moestuin van Wortel is hiervan een voorbeeld. Doel is het
bereiken van gedetineerden die niet in aanmerking komen
voor het reguliere opleidingsaanbod en zelden hun cel
verlaten. Via de moestuinwerking is men erin geslaagd deze
groep te bereiken. (Foto Wortel)

2. Therapeutic Horticulture: Welzijn/gezondheid, groepsdoelstellingen
Het in groep tuinieren en uitoefenen van aanverwante
betekenisvolle groenactiviteiten hebben als doel het welzijn en
de gezondheid te verhogen.
De werking is minder formeel dan bij ‘Horticultural Therapy’
maar men betracht zowel groeps- als individuele doelstellingen.
De activiteiten zijn geprogrammeerd en vinden plaats binnen
een gestructureerd kader (bepaalde methodieken en evaluatie)
(Foto Hoogstraten)

3. Vocational horticulture: Beroepsvaardigheden
Een waardevolle piste binnen tuintherapie is ‘Vocational
Therapy’.
Het bijbrengen van beroepsvaardigheden en arbeidsattitude
kan perfect aansluiten op de re-integratie na detentie.
Medewerkers in de tuinbouw en tuinaanleg horen al geruime
tijd bij de knelpuntberoepen.
(Foto Hoogstraten)

4. Social Horticulture: Recreatief tuinieren
Afhankelijk van het gevangenisregime kunnen de
gedetineerden recreatief tuinieren als hobby.
Er worden geen bepaalde doelstellingen aan gekoppeld maar
de indirecte voordelen zijn niet te verwaarlozen.
Een aantal afspraken over toegankelijkheid, gebruik van de
oogst … zijn wel noodzakelijk. (Foto Hoogstraten).

5. Therapeutische Tuin
Betekenisvolle groenactiviteiten hebben het grootste effect in
een therapeutische tuin. In een stressvolle omgeving zoals een
gevangenis, is een therapeutische tuin een meerwaarde op
diverse levensdomeinen.
Idealiter verlaten we het idee van ‘beluchten’ en de ‘wandeling’
op een betonnen binnenplein om over te stappen op een
‘therapeutische tuin’ op maat van het gevangenisregime en het
re-integratie traject. (Foto Leuven Centraal)

6. Zicht op groen vanuit cel
Gedetineerden die vanuit hun cel uitkijken op groen (outside
cells) hebben minder medische klachten, kennen minder stress
en vragen minder doktersbezoek aan dan degenen die uitkijken
op beton en steen (inside cells).
Uit : A Prison Environment's Effect on Health Care Service
Demands, E.O. Moore, 1981
(Foto Hoogstraten)

7. Gemeenschappelijke ruimten

Planten hebben positieve effecten op diverse aspecten van het
fysieke en sociale klimaat op de afdelingen: hierbij gaat het met
name om luchtvochtigheid, veiligheid en sociale samenhang.
Planten hebben geen meetbare effecten op de zelf gerapporteerde
gezondheid en het ziekteverzuim.
Uit: Planten in justitiële inrichtingen, A. van den Berg, 2014
(Foto Hoogstraten)

8. Op cel

Door planten wordt het aantoonbaar gezelliger, huiselijker, mooier en
prettiger in detentiecentra. De positieve effecten van planten op de
inrichting en het klimaat scheppen een ‘healing environment’ waarin
veel aandacht is voor het welbevinden van gedetineerden en
personeel.
De wens van bewoners en personeel is vooral lichte, kleurige en
bloemrijke planten. Dit vereist een participatieve aanpak, waarbij
gedetineerden vanaf het begin bij de selectie en verzorging van de
planten worden betrokken, waardoor een grotere betrokkenheid bij
de planten en hun verzorging gecreëerd wordt.
Uit: Planten in justitiële inrichtingen, A. van den Berg, 2014
(Foto Hoogstraten)

3. Tuintherapie en therapeutische tuinen binnen detentie
a. Tuintherapie & detentie
Er bestaat een oude traditie van het ‘werken in het groen’ binnen het gevangeniswezen, teruggaand
tot de 19e eeuw. Hierbij dienen we het onderscheid te maken tussen landbouwactiviteiten en
werken in de tuin als therapeutisch gegeven.
✓ Bij de landbouwactiviteiten onderscheidt men 2 invalshoeken:
o Monotoon en zwaar werk, gericht op productie en uitgevoerd op de landerijen
verbonden aan gevangenisboerderijen en/of dwang koloniën. Deze vorm bestaat nog
steeds in een aantal buitenlandse gevangenissen waar gedetineerden worden
ingezet als goedkope werkkrachten.
o De gevangenis als een zelfvoorzienende gemeenschap. Hiervoor beschikt de
gevangenis over de een eigen boerderij, vee, moestuinen, vaak buiten de muren van
de gevangenis2
✓ Tuinieren als therapie heeft een andere betrachting:
o Resocialisatie: morele heropvoeding
o Aanleren van professionele vaardigheden en een arbeidsattitude voor re-integratie
o Aangename activiteiten, gekoppeld aan het dagelijkse leven
o Verveling tegengaan via het aanbieden van betekenisvolle activiteiten
De landbouwactiviteiten buiten de gevangenismuren zijn momenteel schaars binnen het
gevangenislandschap.
In deze brochure richten we ons op de tweede piste: tuintherapie en betekenisvolle groenactiviteiten
binnen de muren van de gevangenis.
Een studie van Thrive3 uitgevoerd in 5 detentiecentra in Groot-Brittannië toont aan dat bij het
‘tuinieren’ therapie niet echt de hoofddoelstelling is binnen de detentiecentra. Aandacht ging eerder
uit naar activiteiten gericht op:
✓
✓
✓
✓

het ontwikkelen van beroepsvaardigheden en arbeidsattitude
productie en voedselvoorziening
relaxatie (minder stress, agressie…)
aanbieden betekenisvolle groenactiviteiten als tegenwicht tegen verveling

Als er sprake is van gedetineerden met een ‘mentale beperking’ is een tuintherapeutische
benadering (HT) gewenst. Hierbij wordt er liefst gewerkt in een één-op-één benadering en dit op
basis van een uitgewerkt programma (in samenspraak met het ganse zorgteam).

2

Outside Time, a personal history of prison farming and gardening, Wright H, Placewise, 2017
Horticulture in secure settings; a study of horticultural activities in prisons and secure psychiatric facilities,
Thrive, Dr Roger Grimshaw ea, 2003.
3

b. Therapeutische tuinen en detentie
Kenmerkend voor een gevangenis is een beeld van beton, omheiningen, prikkeldraad, kale
oppervlakken, … Het weinige groen beperkt zich tot grasvlakten met af en toe een eenzame boom.
Men moet steeds zichtbaar zijn. Het is een functionele omgeving gericht op veiligheid, snelle
verplaatsingen … Maar niets belet deze functionaliteit te koppelen aan groen dat mooi is, waarvan
men kan genieten en in kan ontspannen.
Bijkomend voordeel is dat het binnenbrengen van leven binnen de gevangenismuren (werken of
vertoeven in het groen, wandelen en/of uitzicht op groen…) een weldoend effect heeft op het
welbevinden van zowel gedetineerden als personeel (minder stress, agressie…).
Vooral in een omgeving die zich vanuit haar structuur en opdracht weinig leent tot groenbeleving,
kan ‘groen’ een weldadig effect hebben.
Momenteel wordt bij het ontwerp van nieuwe gevangenissen, vaak het resultaat van een publiekprivaat samenwerkingsproject, aandacht besteed aan de inrichting van de buitenomgeving als een
‘humane’ omgeving.
Enkele tips bij de plantenkeuze binnen detentie
✓ Laat gedetineerden zelf planten, struiken, uitzoeken en voorstellen. Betrek er eveneens
bewakingspersoneel en directie bij.
✓ Kies voor planten die zich inpassen in de werking van de instelling
o Onderhoudsarme beplanting als er weinig activiteiten aan gekoppeld zijn
o Plantenkeuze voor een intensief beheer om gedetineerden veel in de tuin te laten
werken. Het intensief beheer (snoeien, oogsten, wieden, bladverliezende planten…)
zorgt voor een zinvolle dagbesteding of mogelijkheden voor beroepsopleiding.
✓ Noodzaak van een veiligheidsanalyse: geen plaatsen of planten die een veiligheidsrisico kunnen
vormen. Geen planten die
o omgevormd kunnen worden tot wapen (bamboe…)
o toxisch zijn
o gevaarlijk zijn (doornen, stekels…)
o een massief en ondoorzichtig blok vormen (kies voor transparante beplanting)
✓ Liefst planten die een gevoel van tijdsbesef bijbrengen (ganse jaar door betekenisvol):
o Het einde van de winter kan men aankondigen via bloembollen
o Begin van de lente laten inluiden door fruitbloesems
o De zomer kenmerkt zich door een kleurenpracht van bloemen
o Kenmerkend voor de herfst zijn de herfstbloemen en de herfstverkleuring

Plantengelaagdheid en opmerkingen
Soort
Sier- en
fruitbomen

Definitie
Vrije stam
van 2 meter

Struiken en
kleinfruit

Van onderuit
vertakken en
vertakking gaat
steeds verder

Hagen

Coniferen of
bladverliezende

Vaste planten

Struik vertakt
steeds verder,
vaste plant niet;
grootste deel
bovengronds sterft
af in winter

Grassen

Kruiden
Bloembollen

Eentweejarigen

Levenscyclus
binnen 1 of 2 jaar

Bodembedekkers

Vaak tussen grote
planten zoals
bomen en struiken
Al of niet
met klimhulp

Klimplanten

Gazon

Pro
- schaduw
- opbrengst fruitbomen
- groenbeleving op hogere
verdiepingen
- esthetische en symbolische
waarde
- maatregelen tegen heli’s die op
de binnenkoer kunnen landen
- scheppen privacy
- geven structuur aan de tuin
- verbergen ongewenste
elementen (airco…)
- kleurschakeringen, vormen...,
- relatief lage kost
- eetbare sneukelhaag van
bessen
- afscheiding
- windscherm
- nestplaats

- grote variëteit in kleur, vorm, …
- prikkeling van zintuigen
- aantrekken vlinders, …
- snijgroen en snijbloemen voor
activiteiten
- onderhoud in beginperiode
- contrast met bloemen
- zintuigenprikkelend (geluid bij
beweging door de wind, voelen)
- transparantie
- zintuigenprikkelend
- geschikt voor vele activiteiten.
- eerste getuigen lente
- prachtige kleuren
- herkenbaar
- prachtig in bloei
- op plaatsen die veel bezocht
worden
- geschikt voor activiteiten

Contra
- kostprijs volwassen boom
- zichtbaarheid (kies voor zuilbomen
met recht opgaande groei en
takvrije stam ipv dichte
ondoorzichtige kruin)
- bomen niet in de buurt van
beweging sensoren plaatsen
- zichtbaarheid: beperken in hoogte
en transparant

- soms gevoelig voor ziektes
- onderhoud (beperken in hoogte)
- zichtbaarheid
- opletten voor soorten met
doornen/stekels
- zichtbaarheid

- opletten met scherpe en snijdende
bladrand
- trekken geen insecten aan
- bepaalde kruiden hebben een
hallucinerend en bedwelmend effect

- onderhoud
- arbeidsintensief (opkweken,
uitplanten…)

- mooi op minder bezochte
plaatsen (hoekjes, …)
- begroende gevels werken
positief op de gemoedstoestand

- Ideaal voor bepaalde
activiteiten, reservezone voor
toekomstige activiteiten
(moestuin…)

- opletten met verhouting bij
bepaalde soorten (kunnen gebruikt
worden als klimstructuur)
- geen stevige klimstructuur
aanbrengen
- therapeutisch niet zo interessant
- onderhoud

c. Effecten van groen binnen detentie
Tuintherapie sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de sociale hulpverlening aan gedetineerden,
zowel het bevorderen van de re-integratie als de detentieperiode op een humane wijze laten
verlopen. Het binnenbrengen van natuur en leven binnen de muren heeft een positief effect.
Planten, vlinders, vogels, … verzachten de leefomgeving, wat leidt tot minder stress, agressie, … bij
zowel bewoners als personeel. Hiernaast is het voor gedetineerden van groot belang tijd buiten door
te brengen, dit voor hun lichamelijk en geestelijk welbevinden. Meer specifiek heeft bezig zijn met
groen volgende effecten:
Domein
Psychisch en
emotioneel

Lichamelijk

Sociaal en
communicatief

Cognitief en educatief

Praktisch en
professioneel
Filosofisch en spiritueel

Effecten
Gevoel van trots en tevredenheid: eigenwaarde
Stemming bevorderend
Minder angst en agressie
Een geestelijke rustpauze: stress reducerend en relaxerend
Gevoel van vrijheid, frisse lucht, even uit de (vaak) drukke en stressvolle
institutionele setting te zijn
Buitenzijn plaatst de achterliggende problematiek even op de achtergrond
Een levensbevestigend project dat buiten normale gevangenisroutine valt
Oproepen sfeer van vertrouwdheid, herkenbaarheid … vanuit dagdagelijkse
Vinden van grond onder de voeten: structurerende ritmes
Verstrooiing en betekenisvolle activiteiten die alom gewaardeerd worden
Zich nuttig en gewaardeerd voelen
Verhogen zelfvertrouwen
Leren zorg - en verantwoordelijkheid dragen
Autonomie: doorbreken afhankelijkheidspositie, gevoel het leven terug in handen
te nemen
Zintuiglijke prikkeling
Gezondheid bevorderend (aandacht voor gezonde voeding)
Ontspanning en beweging
Minder medicatiegebruik
Beter slaappatroon, herstel waak- en slaapritme
Groter honger- en dorstgevoel
Niet-bedreigende vorm van communicatie
Eenvoudige en heldere communicatie
Functionele communicatie
Sociale contacten
Geen druk of verplichting tot communicatie
Deel uitmaken van een groep vanuit een gedeelde interesse
Flexibel en probleemgericht leren denken
Heel laagdrempelige activiteit
Taakgericht leren werken
Nieuwe begrippen vanuit een nieuwe zinvolle tijdsbesteding
Aanboren oude en opdoen nieuwe kennis
Praktisch aanwenden voor taallessen, rekenen …
Aanleren werkattitude en beroepsvaardigheden
Zinvolle bezigheid voor achterblijvers, herintreders …
Mogelijkheid voor vormingen: tuinieren, groenarbeider …
Vormingen laten aansluiten op re-integratie traject
Zinvolle en betekenisvolle activiteiten in een mooie en aangepaste omgeving
De natuur kent een grote symbolische betekenis (groei, bloei, afsterven …)
Innerlijke kalmte en sereniteit
Een immense symboliek voor de eigen problematiek (wieden, snoeien…)

3. Enkele realisaties in Vlaanderen
Onderstaande voorbeelden zijn niet de ‘inventaris’ van al wat er groeit en bloeit binnen de
gevangenismuren. In vele detentiecentra lopen mooie projecten, vaak nog onder de radar, die het
verdienen voor het voetlicht te treden. Vandaar een warme oproep om jullie ervaringen met ons te
delen, deze te bundelen en gezamenlijk te ijveren voor meer groen binnen detentie.

a. Tuintherapie in de gevangenis van Wortel: ‘t Peike
De huidige moestuin bestaat sinds 2016 en past binnen het
“Decreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden”. Het
inrichten van de moestuin is gericht op de eerder zwakkere
gedetineerden die met het onderwijs-, hulp- en
dienstverleningsaanbod van de Vlaamse Gemeenschap en
gevangenisarbeid van Justitie niet of moeilijk bereikt
worden. Met zwakke gedetineerden bedoelen we
personen met een verstandelijke/psychiatrische beperking,
gedragsproblemen, psychosociale problematiek.
Foto Wortel

De tuin situeert zich binnen de muren van de gevangenis en heeft een bewerkbare oppervlakte van
130 vierkante meter. De tuin is onderverdeeld in onderstaande zones.

Schema Wortel

Maximaal nemen vijf deelnemers deel per sessie. In de lente- en zomermaanden zijn er wekelijks
twee sessies van telkens drie uur. In de wintermaanden is er een sessie om de 14 dagen. Naast het
werken in de moestuin zijn er diverse groen gerelateerde activiteiten, onder meer het maken van
naambordjes van planten, zitbanken, compostbakken, … Deelnemers worden gebracht én terug
opgehaald door de cipiers. Materiaal wordt geteld voor én na elke sessie. Er mag niet gerookt
worden tijdens het werken in de tuin en elke sessie wordt begeleid door een student ergotherapie
(in de opstartperiode) en door een vrijwilliger.
Externe partners binnen dit project zijn het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen, vzw
Terra-Therapeutica en Hogeschool PXL (opleiding Ergotherapie).

Begeleiders verbonden aan de Psychosociale Dienst van de inrichting zijn verantwoordelijk voor de
selectie van de deelnemers. De Beleidscoördinator ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ is
verantwoordelijk voor de praktische organisatie. Laatstgenoemde is ook stagementor van de
studenten ergotherapie. Het project wordt mee ondersteund door Cellmade. Binnen de Federale
Overheidsdienst Justitie is Cellmade de afdeling die bevoegd is voor de gevangenisarbeid. Een van de
bedoelingen daarvan is om gedetineerden beroepsvaardigheden bij te brengen met het oog op hun
re-integratie.

Frans is als vrijwilliger sinds het begin betrokken
bij het project en constante factor doorheen de
tuinwerking.
Waar in het begin het accent lag op de moestuin
is dit doorheen de jaren geëvolueerd naar
andere aspecten van groenbeleving: een mooie
zitplaats, een bloementuin, kookactiviteiten, …

Foto Wortel

‘t Peike is een samenwerking van

De onderzoeker aan het woord over ’t Peike: Johan Lemmens, Praktijklector Ergotherapie
Hogeschool PXL
Uit diverse onderzoeken blijkt dat gedetineerden kampen met mentale gezondheidsproblemen
dewelke te wijten zijn aan psychologische stress door sociale isolatie, het verlies aan autonomie en
het gebrek aan betekenisvolle activiteiten. Daarnaast is een gevangeniscontext een stressvolle
omgeving met een negatieve invloed op de executieve functies waaronder gedragsinhibitie,
zelfregulatie, werkgeheugen, flexibiliteit en (volgehouden) aandacht.
Literatuurstudie toont aan dat tuintherapie binnen detentie een positieve impact heeft op diverse
domeinen, met name: welzijn (minder agressie en stress), welbevinden (zich rustiger voelen), minder
verveling (door het aanbieden van betekenisvolle activiteiten) en een betere re-integratie (aanleren
van gedrags- en beroepsattitudes en vaardigheden).
Vanuit deze bevindingen werd in 2016 in de penitentiaire inrichting (PI) te Wortel een tuinproject
opgestart. Voor de methodiek werd gekozen voor een praktische toepassing van de betekenisvolle
activiteiten methode (BAM). Doel was om betekenisvolle groenactiviteiten aan te bieden voor
kwetsbare en geïsoleerde gedetineerden als opstap naar het reguliere vormingsaanbod, ter
bevordering van welzijn én re-integratie in de maatschappij.
De eerste resultaten van het onderzoek zijn hoopvol. De BAM blijkt een bruikbaar instrument te zijn
voor het zoeken naar betekenisvolle activiteiten en het opstellen van individuele doelstellingen. De
weerstand van gedetineerden tegenover groenactiviteiten bouwde snel af ongeacht het aantal
gevolgde tuinsessies. Reactie-inhibitie, zelfregulatie, werkgeheugen en aandacht evolueerden
gunstig. De gedetineerden gaven aan dat groenactiviteiten hen een hoger gevoel van eigenwaarde
zelfwaardegevoel, een zinvolle dagbesteding, een hogere participatiegraad en opnieuw aangeleerde
gedrags- en werkattitudes bezorgden.
Ondanks het voorzichtig positief resultaat dienen, om de volledige potentie van tuintherapie binnen
een gevangeniscontext te benutten, nog enkele stappen ondernomen te worden.
✓ Een vrijwilligerswerking is een te zwakke basis om doelgericht aan tuintherapie te doen. Een
doelgerichte inzet van (professionele) mensen, financiële en materiële middelen is
aangewezen.
✓ De integratie van tuintherapie in de organisatiecultuur dient door de volledige organisatie
gedragen te worden, top-down én bottom-up.
✓ Een aantal structurele barrières dienen weggewerkt te worden. Tussen de werknemers van
justitie en deze van de Vlaamse Gemeenschap is er nagenoeg geen informatieoverdracht
over de gedetineerden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een geheimhoudingsplicht is tussen
de diensten afzonderlijk. Hierdoor beschikken we binnen het project niet over (medische)
gegevens van de betrokkenen, het re-integratietraject, …

De vrijwilliger aan het woord over ’t Peike: Frans De Bie
Frans is in de gevangenis als vrijwilliger gestart na een oproep van TuinHier, ongeveer drie en een
half jaar geleden. Bij aanvang in Wortel was er alleen een pad. De grond zat vol bouwafval. In het
begin waren het vooral teelten die gemakkelijk waren en weinig verzorging vroegen. Hij wou
resultaten kunnen laten zien want in de instelling kijkt iedereen mee. De eerste oogst was goed en
nu zijn er verschillende teelten afhankelijk van wat de jongens willen en wat ze graag doen.
“De jongens mogen de oogst aan tomaten en paprika’s meenemen op cel. Ik had hun gezegd de
zaadjes van de paprika mee terug te brengen naar de tuin. Ze geloofden me niet als ik zei dat daar
nieuwe planten van kunnen gekweekt worden. Ze deden het toch en in het voorjaar hebben ze in
potten de zaadjes voor-gezaaid. Na 2 weken waren er plantjes van een enkele cm hoog, nu geloofden
ze me wel.”
Als Frans thuis planten over heeft brengt hij die mee naar Wortel. De mannen stellen dat op prijs.
Voor de tomaten werkt hij ook zo. Je moet geen 10 planten tegelijk uitplanten want dan heb je op
een bepaald moment een veel te grote oogst en die kan je niet verwerken. Daarom leert hij de
mannen: Koop 2 planten en als die ongeveer 50cm hoog zijn komen er in de oksels van de bladeren
‘diefjes’. Die halen ze eruit en herplanten ze waardoor het weer volwaardige planten worden. Zo is
de productie en oogst verdeeld. Vorig jaar hadden ze 50 tomatenplanten uit eigen gewin. Hij wil hen
bijbrengen dat een potje zelf gewonnen zaden op het eind van het seizoen een ganse maaltijd kan
geven.
“Tot nu toe zijn er 36 jongens in de tuin gepasseerd. Na enkele maanden schrijven ze zich in voor
andere projecten en ateliers wat voordien niet gebeurde. Hun zin in het leven was weg. Ik heb
geluisterd naar hen. De kleine dingen die in mijn mogelijkheden liggen, die paar werkpuntjes, dat
weten de jongens te appreciëren. Op de duur dwing je respect af. Een Slovaakse jongen die
meewerkte kwam vrij en ik had het nooit verwacht, hij omhelsde mij.”
“Ik luister steeds, geef ze de kans hun verhaal te doen. De studenten heb ik ook de kans gegeven, mij
niet constant bemoeid. Als er iets fout gaat wijs ik hen daar wel op maar niet telkens weer. Ik had een
goede tot zeer goede band met de studenten.”
“Ik ben een boerenzoon en het werk in de duin moet ergens toe leiden, iets opbrengen. Via een
begeleidster is de mogelijkheid van de voedselbank in Hoogstraten ter sprake gekomen. Ik vond dat
goed maar heb als voorwaarde gesteld dat degene die de groenten ophaalt ook echt in de tuin komt.
Zo beseffen de jongens dat er nog een wereld is buiten de muren. Die werelden liggen ver uit elkaar
en dat kan een beetje dichterbij komen. Het was geen probleem voor de vrijwilliger die de groenten
ophaalde en hij maakte een babbeltje met de mannen.”
“Hier kwam een jongen die niet kon lezen of schrijven. Hij heeft zijn verhaal verteld. Ik heb dan een
foto van Afrikaantjes op een doos geplakt en aan de hand daarvan kon hij dan toch zaden oogsten. Ik
heb aan die jongen gezegd dat als hij bleef komen hij ervoor zou zorgen dat hij kon leren lezen en
schrijven. Spijtig genoeg is hij overgeplaatst. Maar toen ik eens niet kon komen hebben de jongens
een insectenhotel gemaakt en die jongen heeft toen gezegd, dat is voor Frans.”

b. De therapeutische tuin in de Centrale Gevangenis van Leuven
In de Centrale Gevangenis van Leuven werd in
2018 in overleg met alle betrokken partijen
een ‘therapeutische tuin’ aangelegd. Het is
geen moestuin voor enkele tuiniers maar een
mooie buitenomgeving gericht op de 100
bewoners van de gerenoveerde vleugel. Het
achterliggend idee was af te stappen van het
‘beluchten’ tijdens een wandeling op een
eentonige kale vlakte om te komen tot een
‘therapeutische tuin’ die een meerwaarde is
op diverse levensdomeinen.
Foto Leuven Centraal

Het ontwerp van de tuin berustte bij een
ontwerpgroep bestaande uit de gedetineerden,
personeel van Leuven Centraal, versterkt met een
student groenmanagement van Hogeschool PXL
en medewerkers van VZW Terra-Therapeutica.
Dankzij de inspanningen van de gedetineerden en
directie is sinds 2019 de tuin een realiteit.

Foto Leuven Centraal

In een volgende stap werd bekeken hoe de nieuwe tuin kan aangewend worden voor het welzijn en
de gezondheid van de gedetineerden. Specifiek werd nagegaan welke groen(activiteiten) mogelijk
zijn ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de gedetineerden, dit binnen de specifieke
context van hun afdeling (vrij regime).
Naast de tuin wil de directie een aantal ongebruikte grasvelden tussen andere afdelingen omvormen
tot bloemenweide.
Een therapeutische tuin voor Leuven Centraal, een samenwerking van

Het ontwerpproces van een therapeutische tuin

Ondersteuningsgroep
- projectleider

Denkgroep

- tuinontwerper

- directie
-vertegenwoordiger(s)
bewakiningspersoneel
- vertegenwoordiger(s)
gedetineerden
- technische en
groendienst

Schema Terra-Therapeutica

Elke bijeenkomst, een stapje vooruit
1

• Doelstellingen: ideeënuitwisseling

2

• Zonering aan de hand van de doelstellingen

3

• Eerste ontwerp: zones & paden

4

• Tweede ontwerp: beplantingsplan & constructies,…

5

• Definitief ontwerp: voorstelling aan directie
Schema Terra-Therapeutica

Bij elke stap in de ontwerpfase wordt teruggekoppeld met de betrokken partijen en gebeurt een
bijstelling in functie van eenieders inbreng (wensen en verlangens gedetineerden,
veiligheidsvereisten directie…)
Doel is te komen tot een gedragen ontwerp waarin allen zich terugvinden (participatief ontwerp) dat
beantwoordt aan de vereisten voor een therapeutische tuin binnen detentie (evidence based
design).

Het ontwerpproces toegepast op de Centrale Gevangenis van Leuven (Jasper Broos)
Stap 1. Doelstellingen
Uit het overleg met vertegenwoordigers van de gedetineerden kwam duidelijk tot uiting dat genieten
in een mooie tuin centraal stond. Ze willen genieten van de geur, de kleur en het leven in de tuin. De
tuin moet rust uitstralen, een gevoel bezorgen van even weg zijn uit de drukte binnen. Belangrijk is
het gevoel zich even vrij te voelen en ongestoord tot rust te kunnen komen.

Schema Terra-Therapeutica

Verschillende elementen waren gewenst in de tuin: bloemen, struiken, bomen, kruiden, groenten en
fruit zoals appels, peren, druiven, frambozen, …

Schema Terra-Therapeutica

Stap 2. Zonering
Nadat iedereen het eens was over de doelstellingen van de tuin en de aanwezige elementen, werden
deze ideeën door de gedetineerden geschetst. Welke zones zagen de latere gebruikers als plaatsen
om te genieten, welke voor activiteiten,….
In twee groepen tekenden de gedetineerden de zones en vormden zich de eerste contouren van de
tuin. Wonderwel kwamen beide schetsen in grote lijnen overeen.

Tekeningen Leuven Centraal

Wat duidelijk aan bod komt zijn de circulaire wandelpaden en een centrale overdekte plaats om te
ontmoeten, om activiteiten te doen, …
Hun beeld is een iets wildere tuin met kronkelende paadjes. Verder moet de tuin voor hun niet
overzichtelijk zijn, ze willen immers af en toe afgezonderd kunnen zitten zonder gestoord te worden.
Als contructies willen de gedetineerden graag volgende elementen in de tuin: pergola, rokerszone,
bakoven, zitplaatsen, …

Stap 3. Eerste ontwerp

Met al deze gegevens maakte een student groenmanagement
een eerste ontwerp. Er is voor gezorgd dat alle wandelpaden
vloeiend in elkaar overlopen. De wandelpaden volgen
meerdere routes zodat de bewoners geen rondjes moeten
wandelen.
Gekozen wordt voor lange smalle paden met bochten. Zij
worden niet te breed gemaakt om een aantal redenen:
✓ Smalle paden betekenen minder verharding. Zo is er
meer plaats voor planten.
✓ Smalle paden kunnen langer gemaakt worden. Op een
kleinere ruimte kan door de lange paden en brede
bochten toch meer gewandeld worden.

Schema Jasper Broos

Langs de wandelpaden wordt er genoeg gazon voorzien om op te zitten of voor algemeen gebruik. In
een latere fase zal er met de bewoners overlegd worden welke grasvelden veel gebruikt worden en
welke minder tot niet gebruikt worden. De grasvelden die niet veel gebruikt worden, zullen dan een
andere bestemming krijgen. Deze bestemming kan een moestuin of een bloemenweide zijn.
De plaats die voorzien moet worden voor verharding is 154m², goed voor zitplaatsen voor ongeveer
77 bewoners.
In de zitrotondes wordt door de groenschermen het gevoel gecreëerd dat men afgeschermd zit. Het
zicht van binnen naar buiten wordt grotendeels afgeschermd, het zicht vanop de wandelpaden
achter het groenscherm wordt daarentegen maar gedeeltelijk afgeschermd. Dit behoud van
zichtassen is nodig voor de veiligheid.

A: grasvelden
B: wandelpaden
C1: Pergola
C2: zitrotondes

Schema Jasper Broos

Stap 4. Tweede ontwerp: beplantingsplan en constructies

Aan de hand van de suggesties van de gedetineerden heeft de tuinontwerper een beplantingsplan
uitgewerkt. Dit omvat een detailweergave van de soorten en aantallen planten per plantenvak. In de
tuin is een grote hoeveelheid en variatie aan planten vereist, dit op vraag van de instelling zelf. Het
doel van de beplanting is o.a. een zo intensief mogelijk beheer op te stellen, inzetten op
biodiversiteit en voor extra beleving in de tuin te zorgen.
Nr plantenvak
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
5
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
11
12
13
13
13
13
13
13
13
13
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14
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
22
23
23
24
25
26
27
27
28
28
29
29
30
31
32
32
32
32

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D
E
F
A
A plus
B
B plus
C
C plus
D
D plus
A
B

A
A plus
B
B plus
A
A plus
B
B plus
A
B
C
D
E

A
A plus
B
B plus
C
C plus
D
D plus
A
A plus
B
B plus
plus
plus

plus
plus
A
B
C
D

plus

plus
plus
plus

Aantal planten/plantvak
2
3
3
22
36
8
8
7
20
15
15
2
22
7
16
15
19
19
4
6
11
26
47
22
0
12
14
12
14
14
16
14
16
3
3
10
1
2
4
6
4
6
3
27
4
13
8
33
21
40
2
5
33
31
22
82
18
67
22
82
18
67
67
76
67
76
34
50
56
55
12
62
77
9
99
20
8
12
4
13
8
29
54
5
16
12
31
66
24
59
8
40
20
1
3 Kg
4 Kg
5 Kg
7 Kg

A
B
C
D
boom
1

B1

Wetenschappelijke naam
Senecio 'Sunshine'
Phlomis fruticosa
Alchemilla mollis
Geranium cinereum 'Ballerina'
Gentiana sino-ornata
Helleborus foetidus
Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'
Sedum spectabile
Origanum vulgare 'Aureum'
Nepeta 'Six Hills Gaint'
Diascia rigescens
Cornus alba 'Elegantissima'
Linaria purpurea
Deutzia gracilis
Salvia officinalis 'Purpurascens'
Argyranthemum gracile 'Chelsea Girl'
Verbena 'Sissinghurst'
Genista lydia
Acer palmatum 'Dissectum'
Weigela florida 'Nana Variegata'
Matteuccia pensylvanica
Luzula Nivea
Peltoboykinia watanabei
Arisarum proboscideum
moestuin
Hypernicum indorum 'Autumn Blaze'
Waldsteinia ternata
Hypernicum indorum 'Autumn Blaze'
Waldsteinia ternata
Hypernicum indorum 'Autumn Blaze'
Waldsteinia ternata
Hypernicum indorum 'Autumn Blaze'
Waldsteinia ternata
Vitis 'Boskoop Glory'
Vitis 'Boskoop Glory'
Vitis 'Muscat d'Alexandrie'
Actinidia arguta 'issai'
Ficus carica 'Ice Crystal'
Paeonia lactiflora
Acaena novae-zelandiae
Paeonia lactiflora
Acaena novae-zelandiae
Rheum rhabarbarum
Anethum graveolens
Rheum rhabarbarum
Melissa officinalis
Hydrangea petiolaris
Hydrangea petiolaris
Hydrangea petiolaris
Hydrangea petiolaris
Hydrangea petiolaris
Rubus idaeus 'polka'
Lysimachia clethroides
Actea simplex 'Wite pearl'
Hosta sieboldiana'Elegans'
Galanthus Elwesii
Hosta sieboldiana'Elegans'
Galanthus Elwesii
Hosta sieboldiana'Elegans'
Galanthus Elwesii
Hosta sieboldiana'Elegans'
Galanthus Elwesii
Corylopsis pauciflora
Galanthus Elwesii
Corylopsis pauciflora
Galanthus Elwesii
Forsythia intermedia 'Flojor'
Waldsteinia ternata
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
Waldsteinia ternata
Ribes uva-crispa 'Captivator'
Aruncus dioicus 'Kneiffii
Vinca minor
Hydrangea quercifolia 'Sikes Dwarf'
Vinca minor
Clematis 'Hagley Hybrid'
Clematis 'Jackmanii'
Clematis 'Niobe'
Clematis 'The President'
Ribes uva-crispa 'tatjana'
Sedum 'Herbstfreude'
Polygonatum x hybridum 'Weihenstephan'
Anemone nemorosa 'Robinsoniana'
Sorbaria sorbifolia
Diervilla splendens
Vaccinium corymbosum 'Ozark bleu'
Symphytum officinale
Galanthus Elwesii
Hosta hybrid 'Krossa Regal'
Galanthus Elwesii
Macleaya cordata
Galanthus Elwesii
Hemerocallis 'Fulva'
Gr5
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Lolium perenne
Gleditsia triacanthos 'Skyline'

toepasing *

Nederlandse naam
Viltkruid
Vrouwenmantel
Ooievaarsbek
Gentiaan
Stinkend nieskruid
Prachtkaars
vetkruid
Marjolein
Kattekruid
Witte kornoelje
Vlasleeuwebek
Bruidsbloem
Meelsalie
Zomermargriet
Ijzerhard
Verfbrem
Japanse esdoorn
Weigelia
Amerikaanse struikvaren
Veldbies

Hertshooi
Goudaarbei
Hertshooi
Goudaarbei
Hertshooi
Goudaarbei
Hertshooi
Goudaarbei
Druivelaar
Druivelaar
Druivelaar
Kiwibes
Vijgenboom
Pioensroos
stekelnootje
Pioensroos
stekelnootje
Ranarber
Dille
Ranarber
Citroenmelisse
Klimhortensia
Klimhortensia
Klimhortensia
Klimhortensia
Klimhortensia
framboos
Wederik
Kristoffelkruid
Hartlelie
Sneeuwklokjes
Hartlelie
Sneeuwklokjes
Hartlelie
Sneeuwklokjes
Hartlelie
Sneeuwklokjes
Schijnhazelaar
Sneeuwklokjes
Schijnhazelaar
Sneeuwklokjes
Chinees klokje
Goudaarbei
Ganzerik
Goudaarbei
kruisbes
Geitenbaard
Maagdenpalm
Maagdenpalm
Bosrank
Bosrank
Bosrank
Bosrank
kruisbes
Vetkruid
Salomonszegel
Bosanemoon
Lijsterbes-spirea
Diervilla
bosbes
Smeerwortel
Sneeuwklokjes
Hartlelei
Sneeuwklokjes
Schijnpapaver
Sneeuwklokjes
Daglelie
Graslandmengsel binnen de bebouwde kom
Engels raaigras
Engels raaigras
Engels raaigras
Engels raaigras

vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
heester
bodembedekker
heester
bodembedekker
heester
bodembedekker
heester
bodembedekker
klimplant
klimplant
klimplant
plukfruit
plukfruit
solitair
bodembedekker
solitair
bodembedekker
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
bodembedekker
klimplant
klimplant
klimplant
klimplant
klimplant
plukfruit
vakbeplanting
vakbeplanting
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
heester
tijdelijke bodembedekker
heester
tijdelijke bodembedekker
heester
bodembedekker
heester
bodembedekker
plukfruit
vakbeplanting
bodembedekker
heester
bodembedekker
klimplant
klimplant
klimplant
klimplant
plukfruit
vakbeplanting
bodembedekker
vakbeplanting
vakbeplanting
plukfruit
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
vakbeplanting
tijdelijke bodembedekker
solitair
bloemenweiden
gazon
gazon
gazon
gazon

Doornloze valse Christusdoorn

solitair

rozemarijn
tijm
salie
basilicum
dragon
Bladpeterselie
koriander
kervel
lavas

solitair

kruidentuin
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hiernaast werden de tekeningen van de constructies uitgewerkt4.

Schema Jasper Broos

4

De kiosk is bij de aanleg vervangen door een groot afdak met waterrecuperatie.

solitair

De directie aan het woord over de therapeutische tuin van Leuven, Myriam Coucke, Directeur
Er is een groot verband vastgesteld tussen de infrastructuur en de omgeving waarin je leeft en hoe je
je voelt. Zo’n tuin kan veel rust brengen in een instelling zoals de gevangenis.
Er werd eerst gepolst bij de gedetineerden hoe zij de binnentuin zagen. De Hasseltse hogeschool PXL,
die ook onderzoek doet naar het belang van groen in een gevangenis, heeft stagiairs
groenmanagement gestuurd en die hebben samen met de gedetineerden een ontwerp van de tuin
gemaakt. Een groep gedetineerden heeft vervolgens handmatig het beton uitgegraven en de tuin
aangelegd.
De reacties binnen de gevangenis zijn enorm positief. Het is een grote binnentuin geworden met
fruitbomen en bloemen, een prieeltje voor als het regent en verschillende zitbanken. De
gedetineerden onderhouden nu ook zelf de nieuwe tuin. De gevangenis is een kleine samenleving
binnen muren. Je kan mensen niet zoveel jaren afzonderen en dan naar buiten sturen. Daarom
volgen we de actualiteiten rond klimaat en meer groen en proberen we bij te blijven.
De gedetineerden aan het woord over de therapeutische tuin van Leuven
Belangrijk is de verandering: vroeger was het een saaie omgeving en braak stuk land, nu een goed
ontwerp en mooie tuin, ontstaan door bespreking en overleg met medegedetineerden en ontwerpers.
Nu is het een verschil van dag en nacht. Geen vierkante meter is nog hetzelfde. De tuin is aangelegd
door medegedetineerden op vrijwillige basis, er is hard gewerkt
De cipier is altijd de eerste die ergernissen of spanningen moet opvangen. In de tuin kan je tot rust
komen en spanningen afbouwen.
Normaal hebben we geen contact met andere verdiepingen. In de tuin kom je elkaar tegen. Door het
contact zie je dat mensen anders zijn dan hoe je ze inschat als je ze niet kent. Ik ervaar dat als positief.
Er is over nagedacht. Het was fijn om gehoord te worden. Over voorstellen kon gepraat worden en er
werd gezegd waarom iets wel kon en iets niet kon. Ik vind het een geslaagd project en ik denk dat het
nog gaat groeien, de ene trekt de andere mee!
In de tuin kan je tot rust komen en spanningen afbouwen. Het is hier goed, gezellig en rustig om bv
een boek te lezen. De sfeer is rustig en daardoor kunnen we rustig met elkaar praten. De tuin is een
‘rustgevend park’
Er worden dingen gemaakt in de ateliers en die kunnen gebruikt worden in de tuin. Zo wordt er van
recuperatiehout een tuinbank gemaakt. Zo hergebruik je dingen en vermijd je afval. Iedereen wil het
proper houden, rokers doen hun peuken in de voorziene bakjes, blikjes en papiertjes gaan in de
vuilbak. Dit zegt iets over wat de mensen van de tuin vinden
De tuin zorgt voor een beter tijdsbesef in de zin dat het anders is dan de dagelijkse sleur. We zijn
allemaal langgestraften en missen de natuur wel
Vroeger heb ik nooit in de tuin gewerkt maar ik zie dit als iets nieuws. Ik vind het geweldig! Het is
rustgevend. Niet dat ik gestresseerd of gespannen ben, het is een andere wereld.
Er staan nu tomaatjes en rabarber. De rabarber is wel eens uitgetrokken. Naar het schijnt was die
heel lekker!
Er zijn geen rechte paden, alles is gebogen. Dat werkt ontspannend. In vergelijking met de klassieke
wandeling waar je rondjes loopt is dit ontspannend.

c. Tuintherapie en therapeutische tuin in de gevangenis van Hasselt
In Hasselt komen beide disciplines, tuintherapie en therapeutische tuinen, samen. In eerste instantie
worden de wandelingen van de drugsvrije en vrouwenafdeling bekeken. Via een participatief
ontwerpproces en op basis van evidence based design zullen de wensen en behoeften van alle
betrokkenen omgezet worden in een tuinontwerp, beplantings- en beheersplan.
Momenteel bevinden we ons in fase 1 van het ontwerpproces. Studenten ergotherapie van
Hogeschool PXL begeleiden de opstart en inventariseren de wensen en behoeften van de betrokken
partijen van beide afdelingen.
In een volgende fase zullen de andere afdelingen een groene facelift krijgen en zal de buitenzone aan
de bezoekersafdeling kindvriendelijk ingericht worden. Aansluitend zullen de niet-toegankelijke
zones (grasvelden tussen binnen- en buitenmuur) aangelegd en beheerd worden als bloemrijke
graslanden met accent op natuurontwikkeling en biodiversiteit.

Foto Google Maps

Bij de herinrichting wordt een onderscheid gemaakt tussen:
✓ +: toegankelijke ruimten aanleunend bij de afdelingen (de wandelingen, bezoekersplaats en
voetbalveld) waar de klemtoon ligt op 'therapeutisch groen'. De gezondheid en het welzijn
van de gedetineerden staan hier centraal.
✓ X: niet toegankelijke ruimten (gras tussen binnen- en buitenmuur) met het accent op
biodiversiteit en natuurontwikkeling. Omwille van de veiligheid is een gelaagdheid met
struiken en bomen niet aan de orde. Vandaar dat gekozen wordt voor bloemrijke graslanden.
Een therapeutische tuin voor Hasselt, een samenwerking van

4. Aanbevelingen
a. Aandachtspunten bij het opstarten van een tuinwerking binnen detentie en
de plaats van tuintherapie hierin

1. Analyse

2. Tuinwerking

3. Tuintherapie

4. Evaluatie
en bijstelling

1. ANALYSE
a. Analyse omgevingsfactoren en hulpmiddelen
✓

Serre/kwekerij

✓
✓

Leslokaal

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hoe groter het terrein, hoe meer mogelijkheden
(kruiden, kleinfruit, kippen…) doch hoe meer zorg
Zijn er waardevolle groenelementen die behouden
kunnen blijven
Belang van uitzichten omwille van toezicht
Bodemanalyse5: is bodem geschikt voor een moestuin
(zoniet, werken in bakken niet verbonden met de
grond)
Voor een moestuin, 6 uur zon dagelijks (op 21/03 en
21/09)
Laat toe het ganse jaar door te werken met planten
Opkweken van planten voor intern gebruik of voor
instanties buiten gevangenis
Schuilplaats bij regen, theoretisch onderricht...
Mogelijkheid voor activiteiten bij slecht weer
PC, kleine bib, kleine maaltijd, …
Maken plantenbakken, vogelhuisjes, insectenhotels, …
Onderbrengen van gereedschap en diverse materialen
Contacteer intercommunales, compostmeesters…

✓

Wat is aanwezig en wat is vereist

Welk stuk grond

✓
✓
✓

✓

Werkplaats, groenlokaal
Bekomen van compost, mulch, houtsnippers,
compostbakken, …
Gereedschappen

b. Kennis doelgroep van gedetineerden
De groep van gedetineerden is zeer gemengd en geen eenvoudige doelgroep omwille van de complexe
problematiek op:
o Sociaal vlak: kans armoede, laaggeschoold, werkloos, slechte huisvesting, schulden, …
o Fysiek en psychisch vlak, slechtere gezondheid, verslavingsproblematiek …
Gevangenisregime
✓ Gesloten, open of gemengd.
Langdurige detentie
✓ Mogelijkheid om een volledig programma met
professionele geschiktheid uit te bouwen (attest…) (Cfr
Syntra opleiding tuinaanleg/ tuinonderhoud)
Korte detentie of arrest
✓ In contact brengen met diverse facetten gericht op
korte doelgerichte projecten
✓ Inbouwen van merkbare resultaten op korte termijn
Jongvolwassenen vertegenwoordigen in
✓ Duidelijke structuren
bepaalde settings een grote groep. Het is niet
✓ Fysiek werk (spitten…) als mogelijkheid
evident om jongvolwassenen, overwegend uit ✓ Korte-termijn projecten die creatief zijn en voldoening
een stedelijke omgeving, warm te maken voor
schenken
tuinieren
✓ Linken aan andere vormingen, scholing
5
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Andere culturen: diverse culturen en
achtergronden doch buiten bezig zijn met
planten, natuur, … overstijgt ras, cultuur…

✓
✓

Mentale beperking

✓
✓
✓

Ouderen

✓
✓
✓

Vrouwen

✓
✓

Gemengde bevolking

✓

Geïnterneerden

✓

Aandacht voor specifieke interesses qua groenten,
fruit, kruiden, … (eventueel apart perceel aanleggen)
Medegedetineerden laten onderrichten als ze een tuin
technische achtergrond hebben
Taalonderricht inbouwen via tuinieren
Minder aandacht voor beroepsvaardigheden
Therapeutische doelstellingen formuleren in overleg
met ganse behandelende team en deze evalueren
Liefst één-op-één benadering
Minder begeleiding vereist
Inschakelen bij lange-termijn projecten of als
onderrichter
Gebruik maken aanwezige ervaring en vaardigheden
Uitwerken betekenisvolle activiteiten op maat van de
doelgroep
Kort- en langdurig verblijf, jong en oud: flexibel
programma met de nodige creativiteit waarbij
langdurig gestraften en ouderen de anderen
begeleiden.
Zie mentale beperking

c. Analyse van het project
Betrokken partijen

Doelstellingen
project

Het gedetailleerd in kaart brengen van alle partijen. Wie
zijn:
✓ De initiatiefnemers: beginidee en vragende partij
✓ De trekker van het project
✓ De partners:
o Die het project mogelijk maken op financieel-,
materieel-, tuintechnisch-, … vlak
o Wat is de duur van hun engagement
o Staat er iets tegenover dit engagement
✓ Begeleiding: bepalen van de personeelsinzet en tijd die
professionele begeleiders, vrijwilligers, … ervoor
kunnen uittrekken op:
o Tuintechnisch vlak
o Therapeutisch vlak
✓ Deelnemers tuiniers:
o Met hoeveel en is er voldoende werk voor
hen
o Selectiecriteria: hoe worden deelnemers
geselecteerd?
o Zo vroeg mogelijk betrekken bij project
✓ De doelstellingen bepalen van het project. Betrachting
is een consensus te vinden tussen de verschillende
visies zodat eenieder zich kan identificeren met de
doelstellingen.
✓ Naargelang de betrokken partij kunnen deze
doelstellingen verschillen, naargelang het stadium van
het project kunnen ze veranderen
✓ Verschillende niveaus van doelstellingen:
o Algemene visie: zeer breed geformuleerd,
mag ambitieus zijn
o Algemene doelstellingen: bv re-integratie
bevorderen, zinvolle dagbesteding, …
o Operationele doelstellingen: hoe deze
algemene doelstellingen vertalen naar

Terreinstudie
met de tuiniers

Kader voor
tuinwerking

haalbare doelstellingen of resultaten (binnen
welke tijdsperiode, hoe meten, …)
✓ Kijken naar de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid van
de doelstellingen binnen het bestaande kader (terrein,
middelen, budget, …).
✓ Om frustraties te vermijden: beperkt starten met
realistische doelstellingen en nadien uit te breiden.
Zijn deze doelstellingen realistisch en haalbaar? Is het
bestaande terrein ervoor geschikt qua grootte, …? Terrein
bekijken vanuit de mogelijkheden, mindere kanten, …
Eventueel beroep doen op specialisten.
✓ Plus- en minpunten van het terrein
✓ Voldoende zon voor groenten (6 Hr zon op 21/03 &
21/09)
✓ Bodemanalyse vertalen naar het terrein
✓ Mogelijke problemen: Water? Vraat? Katten?
✓ Wat was het vroegere gebruik van het terrein?
✓ Nog andere activiteiten buiten tuinieren: vorming,
feest, …
✓ Wat is er van materiaal, gereedschap, zaden,
bemesting, compost, … nodig om de starten?
o Individuele set gereedschap per deelnemer?
o Waar zaden, plantgoed, … aanschaffen
(zaadcatalogi)
✓ Welke technieken, bewerkingen, … aanwenden:
vruchtwisseling, compostwerking, …: eenvormigheid
eenmaal afgesproken
✓ Hoe: individuele percelen of alles gemeenschappelijk
✓ Hoe de tuin doen draaien?
o Beslissingen nemen: stemming, consensus,
informele of formele overlegmomenten
o Werken met hele groep, deelgroepen,
individueel, …
o Tuin enkel open voor deelnemers?
o Wanneer wordt er gewerkt? Groeiseizoen of
winterwerking? Welke uren? Weekend?
o Wat bij slecht weer?
o Wat met oogst? Vermijd dat de gewonnen
groenten en gemaakte creaties niet gebruikt
worden.
o Taakverdeling? Wie doe wat?
o Is het gevangenisarbeid (verloning)? Vorming
of opleiding? Hobby?
✓ Opstellen afspraken/tuinreglement

2. TUINWERKING
Realistisch

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Gedragen programma

✓
✓
✓
✓

✓
✓
Veiligheid

Inbouwen onderricht
en vorming

✓
✓
✓
✓
✓

Scheppen van een
werkomgeving die
vooropgestelde doelen
bevordert

Belang van
onderrichter/
begeleider

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
Groepsgerichte
benadering

✓

✓
✓

Stel realistische doelen voor gedetineerden en organisatie
Betrek ganse instelling erbij (keuken, bewaking…)
Haalbare doelen op korte termijn (gevoel van voldoening, doorbreken
cirkel van mislukken)
Opletten met losse activiteiten: kaderen binnen geheel
Projectmatig en laagdrempelig starten en in functie van
mogelijkheden en interesses verder uitbouwen
Aangeboden activiteiten op maat. Al te vaak wordt beslist boven het
hoofd van de deelnemers zonder rekening te houden met hun wensen
en behoeften
Onderschat het werken met groen niet! Het idee wordt overal
welwillend onthaald maar veel directies onderschatten de werklast
die er mee gepaard gaat
Belang van voorafgaand denkproces: analysefase
Aantonen dat programma meerwaarde is voor iedereen
Structureel gedragen. Integratie in werking/programma
Werking mag niet berusten op de schouders van 1
persoon/vrijwilliger, de tuinwerking is niet het werk van één persoon
maar een gedragen project vanuit de ganse instelling.
In verlengde van de cultuur van de instelling; de directie heeft laatste
woord doch niets belet een creatief plan in te dienen
Tracht jaarprogramma uit te werken met betekenisvolle (groen)
activiteiten (ook in winter en bij slecht weer)
Veiligheidsinschatting deelnemers; geen gevaar voor zichzelf en
anderen.
Veiligheidsanalyse werk (gereedschappen inventariseren, …)
Op maat van doelpubliek (leer- en leesmoeilijkheden…); geen
langdurige theoretische uiteenzettingen.
Gebruik medium tuinieren om andere v aardigheden aan te leren
(taal, rekenen…)
Flexibel curriculum dat overstap naar andere vormingen, ateliers, …
mogelijk maakt. Rol van het praktische, het doen, …
Er externen bij betrekken
Modulaire vorming (eenvormig binnen gevangeniswezen)
Wat is het doel dat je betracht?
o Is therapie het doel, schep een 1 op 1 werkrelatie van
vertrouwen, respect, …
o Zijn beroepsvaardigheden het doel, creëer een omgeving die
de werksituatie benadert (gereedschappen…)
o Bij betekenisvolle activiteiten, schep een aangename
omgeving waar men gevoel van ‘buiten zijn’ verkrijgt
Evenwicht tussen
o Behoeften tuiniers
o Regels van de instelling
o Formele en informele overdracht
Belang van goede band met veiligheidspersoneel
Goed opgeleid op tuintechnisch en tuintherapeutisch vlak
Een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking is een meerwaarde maar
professionele ondersteuning vanuit detentie is essentieel
Elke dag beginnen en afsluiten met informeel moment voor ganse
groep (koffie…)
o Overlopen werk vorige dag
o Overlopen taken dag zelf
Gemeenschappelijke percelen
Geen te grote groep (5 personen)

Duidelijke instructies
en programma

✓

✓
✓

Activiteiten gericht
op leven na detentie

✓
✓
✓

✓

Netwerk opbouwen

✓
✓
✓
✓

Wees creatief

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Elke tuinier ondertekent contract met daarin de
verantwoordelijkheden van elkeen en gedragsregels (uurregeling,
kledij, …)
Gestructureerd programma (liefst ganse jaar door)
Bied activiteiten aan op gestructureerde wijze en vaste tijdstippen.
o Op gestructureerde wijze: het inbouwen van een herkenbare
routine (verwelkomen deelnemers, drinken van een kop
koffie, prikkelen deelnemers, …)
o Op vaste tijdstippen: het eenmaal per maand organiseren
van een groenactiviteit is onvoldoende om te spreken van
tuintherapie
Beroepsmogelijkheden tonen via uitnodigen werkgevers, …
Kijken welke vaardigheden toekomstige werkgevers vragen
Contacten met
o Diverse organisaties, firma’s werkzaam in groenonderhoud,
…
o Scholen die vorming aanbieden
Werkattitudes & beroepsvaardigheden bijbrengen (micro-economie,
…)
Betekenisvolle activiteiten uitwerken (geen bezigheidstherapie)
Voor ondersteuning op financieel en materieel vlak (niet enkel voor
opstart maar ook werkingsbudget)
Publieke bekendmaking
Gericht op buitenwereld
o Woon- en zorgcentra, scholenwerking, via maken
insectenhotels, vogelhuisjes……
o Planten opkweken voor parken, …
o Deel opbrengst voor voedselbank, …
Uitbouwen vrijwilligerswerking, …
Benutten van:
o diverse hulpbronnen
o recyclagematerialen
Onderricht door externen (gastdocenten, …)
Extraatje via oogst: gezonde salade klaarmaken
Vergeet zeker niet de tuin in te schakelen bij bepaalde gelegenheden
o Feestelijke opening
o Familiebijeenkomsten
o Groenten gekoppeld aan bepaalde perioden (pompoen &
Halloween,)
Micro-economie met kruiden, zalven, … (verkoop in kantine)
Eigen inbreng toelaten (groenten eigen aan bepaalde culturen, …)
Zinvolle en niet te monotone activiteiten
Creatief in ontwerp: lage beplanting kan ook mooi ogen.

3. TUINTHERAPIE
Gegevensverzameling

Doelstellingen

Keuze
activiteit

Evaluatie

De gegevensverzameling is geen diagnosestelling maar een verzameling van alle gegevens
van een potentiële deelnemer, nodig voor de werking in de tuin. Het is erop gericht om in
overleg met de betrokkene en anderen (Psychosociale Dienst, …) een beeld van de tuinier
te verkrijgen.
Doel is de gedetineerde zo goed mogelijk in te schakelen binnen tuintherapie. De
beoordeling dient te gebeuren op een informele wijze (gesprek, observatie, …), niet door
de tuinier te onderwerpen aan ellenlange testen en vragenlijsten. Volgende punten komen
hierbij aan bod:
✓ Persoonlijke gegevens (relevante informatie voor tuinwerking)
o Leeftijd
o Achtergrond: stedelijk of landelijk milieu
o Competenties, opleiding, ervaring, kennis Nederlands, …
✓ Noodzakelijke (medische) informatie: sensorisch (zicht, gehoor…), motoriek, cognitief,
(psycho)sociaal, bepaalde allergieën, …
✓ Voorgeschiedenis met betrekking tot groen
o Relatie tot en affiniteit met tuinieren, wandelen en groen
o Vroegere hobby
o Verwachtingen en voorkeuren van de bewoner rond groen en tuinactiviteiten
Vertrek van duidelijke doelstellingen op groeps- en individueel niveau.
Het is belangrijk om per tuinier te komen tot individueel geformuleerde doelstellingen.
Enkele aandachtpunten hierbij zijn:
✓ Bepaal de doelstellingen in overleg met betrokkene en de begeleiding.
✓ Best is te werken aan niet meer dan 3 à 4 doelstellingen tegelijk.
✓ Uitwerken van een zin- en betekenisvol programma gericht op individuele
mogelijkheden en de noden en wensen van de groep of het individu.
Nu we de doelstellingen en beoogde resultaten hebben geformuleerd kunnen we kijken
hoe we het medium ‘groen/natuur’ inschakelen om deze doelstellingen te realiseren.
De geplande activiteiten moeten op maat zijn van de deelnemers. Tijdens de sessies zal je
moeten bijsturen naargelang het individueel functioneren zodanig dat een succesvolle
uitvoering mogelijk is. Dit kan via:
✓ Aanpassen gereedschap
✓ Aanpassen omgeving
✓ Meer begeleiding
✓ Aanpassen activiteit (meer tijd uittrekken, minder complex maken, stapsgewijze
benadering, verlichten of verzwaren van de activiteit, …)
Dit vereist een goede voorbereiding, grote flexibiliteit en oplettendheid tijdens de sessie
zelf.
Om te kijken wat het effect is van tuintherapie dient er een permanente evaluatie te
gebeuren.
✓ Tijdens de sessie, de nodige flexibiliteit hebben om je activiteit aan te passen aan de
groep
✓ Na de sessie terugblikken en eventueel de doelen bijstellen
✓ Eindevaluatie om te kijken of de doelstellingen bereikt zijn

4. EVALUATIE EN BIJSTELLING
✓
✓

Een globaal kritisch onderzoek van de werking van de tuin (overlopen hierboven opgesomde punten)
Kijken wat gerealiseerd is en wat bijgesteld moet worden).

b. Aandachtspunten bij het ontwerpen van een therapeutische tuin in een
detentiecentrum
1. Analyse

2. Ontwerp

3. Tuinaanleg

4. Opening

5. Erna

6. Evaluatie

1. ANALYSE (in kaart brengen)
a. Vraag en middelen
Vraag

Middelen

✓
✓
✓
✓
✓

Wat is de vraag? Een tuin om te…?
Van wie komt de vraag?
Aanleg nieuwe tuin of renovatie bestaande?
Welk is het budget?
Welke middelen zijn er intern beschikbaar op vlak van materiaal en personeel?

b. Terrein
Wandelingen

Corridors

Grote open
ruimtes

Terreinanalyse

Buurt
Constructies
Andere

Historiek
Arresthuis
Strafhuis
Geïnterneerden

✓
✓
✓

Vaak ‘harde’ sites (beton, verhardingen…) waar gewandeld wordt
Aanwezigheid van sportfaciliteiten (fitness, sportterrein…).
Omvorming tot ‘zachtere’ sites mogelijk via aanbrengen groenelementen
(klimplanten, bakken bij verharding…)
✓ Diverse mogelijkheden bij aanwezigheid grasperken
✓ Zitgelegenheid en afdak
✓ Voor bewegingen tussen cellulaire gedeelte en werkplaatsen, leslokalen, … (snelle
verbinding, geen halte of interactie met anderen)
✓ Wel decoratieve randbeplanting mogelijk
Overvloedig aanwezig tussen blokken, muren, …
✓ Diverse mogelijkheden op vlak van groenbeleving (zicht op groen…) en/of
groengebruik, dit In functie van gevangenisregime.
✓ Onderscheid zones gelegen tussen blokken en zones die aansluiten op
buitenomheining (voorzien van veiligheidsperimeter, een brede zone zonder
beplantingen)
✓ Bodemanalyse, ondergrond, waterhuishouding, verhardingen, microklimaat,
zoninval, waterhuishouding, schaduw gebouwen, aanwezige vegetatie,
brandgangen, …
✓ Ligt de tuin in de stedelijke omgeving of sluit hij aan op een groene omgeving
✓ Afdaken, (fitness)toestellen, sportvelden, zitbanken, nutsvoorzieningen (sanitair,
water en elektriciteit)
✓ Indien buitenzone aan bezoekersafdeling, buiteninrichting (hoekje voor kinderen,)
✓ Locaties voor personeel (cafetaria, …)
✓ Platte daken (groendaken)
✓ Vroeger gebruik van het terrein
c. Gevangenis-type (mengvorm mogelijk)
✓ Verdachten, waarbij een onderzoek loopt of gedetineerden die veroordeeld zijn en
wachten op het definitief worden van hun straf
✓ Veroordeelden met gekende strafmaat die hun straf uitzitten
✓ In Forensisch Psychiatrisch Centra of Psychiatrische Annex van bepaalde
gevangenissen.
✓ Forensische psychiatrie verleent geestelijke gezondheidszorg in een strafrechtelijk
kader.

d. Gevangenisregime
Gesloten
gevangenissen
Halfopen
gevangenissen

✓

Gedetineerden brengen hier het grootste deel van hun tijd in de cel door

✓

Gedetineerden hebben de mogelijkheid om een deel van de dag buiten de cel door
te brengen in werkplaatsen, leslokalen en sportvoorzieningen

Open
gevangenissen

✓

Er gelden minder strenge veiligheidsmaatregelen omdat de gedetineerde als nietvluchtgevaarlijk worden beoordeeld. Zij aanvaarden hun straf en hebben zicht op
een werkbare reclassering: Penitentiair Schoolcentrum (Hoogstraten) Penitentiair
Landbouwcentrum (Ruiselede)

Gebruikers
Betrokken
partijen

✓
✓

Partners

✓
✓

Hoe wordt terrein momenteel gebruikt (aantal personen, activiteiten,)
Wensen en verlangens van alle partijen in kaart brengen (directie, logistieke
diensten, penitentiair personeel, gedetineerden, diensten voor hulp- en
dienstverlening, … )
Wie moet op de hoogte gebracht worden voor goedkeuring? (Regie der gebouwen)
Wie kan het project ondersteunen (sponsors, lokale overheden, intercommunales,
tuinbedrijven, serviceclubs, KBS, CERA, ANB, scholen via afstudeerwerken en
stages, vrijwilligers, compostmeesters, kringloopkrachten, …)

e. Wie is betrokken?

2. ONTWERP
a. Stappen (voorbeeld zie 3. b. ontwerp tuin Centrale Gevangenis Leuven)
Doelstellingen

Zonering

Eerste ontwerp
Tweede ontwerp
Definitief ontwerp

De wensen en verlangens worden hierbij afgetoetst aan het haalbare (middelen, terrein,
regime, …). Resultaat is een compromis over de invulling van de tuin (priorisering van de
doelstellingen) waarin elkeen zich kan terugvinden.
✓ Genieten (zintuiglijke beleving)
✓ Rust, even alleen zijn, uit de gevangeniscontext
✓ Activiteiten, doen
✓ Aanleren beroepsvaardigheden en arbeidsattitude
✓ Ontmoeten, sociale contacten
✓ De doelstellingen ruimtelijk vertalen, hoe zien gebruikers de verschillende zones
gerealiseerd op het terrein. Zorg voor een schets van het terrein met afmetingen,
gebouwen en oriëntatie.
✓ Tuinontwerper maakt een eerste ontwerp aan de hand van alle input en legt dit voor.
✓ Aanpassingen aan de hand van de opmerkingen
✓ Beplantingsplan en constructies voorleggen, bespreken en corrigeren
✓ Voorleggen en bespreken definitief ontwerp met kostenraming, bestekken, …
✓ Gebruikers leggen alles voor aan de directie

b. Algemene ontwerprichtlijnen
Comfortabel
Toegankelijk
Gebruik
Eenvoudig

Overzichtelijk

Geborgenheid

Veiligheid
Afleiding

Uitnodigend

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voldoende ruimte en aanpassingen bij handicap, beperking
Afficheren openingsuren
Contacten toelaten met planten, de natuur, medebewoners, …
Functioneel groen: rusten, bewegen, …
Tuin verklaart zichzelf qua gebruik, zonder ingewikkelde uitleg of bewegwijzering
Een plaats waar men zich meester over voelt
Geen tuin volgens laatste rage, hype, maar gericht op gebruikers
Gebruikers kunnen zich steeds situeren: duidelijke structuur
Duidelijk waarvoor bepaalde zone dient (activiteiten, rust…)
Overzicht vanuit beveiligingsoogpunt
Een omgeving waar men zich thuis voelt
Bescherming tegen gure wind, zon, …
Eventueel tuinkamers doch geen kakofonie: tuin = 1 samenhangend geheel
Geen schadelijke of toxische planten, geen hindernissen
Oefenplek: mislukkingen zijn toegelaten en eenvoudig te verbeteren
Zich even bevrijd voelen van de binnen omgeving
Aanvoelen als tuin, geen gevangenisomgeving
Rijke omgeving met vele zintuiglijke mogelijkheden (ruiken, zien, …)
Doorheen de hele tuin werken met kleuren en vormen die harmonie en contrast
geven.
Reden om naar buiten te gaan (aantrekkelijk groen)

Zichtbaarheid
Netheid

✓
✓
✓
✓

Contact

✓
✓

Belang van ingang = visitekaartje: zo aantrekkelijk mogelijk via planten, …
Op ontdekking gaan (keuzemogelijkheden)
Aanwezige groen binnen en buiten zoveel mogelijk zichtbaar maken
Geen verwaarloosde tuin (geen peuken…). Tuin die treurt en er verwaarloost bij ligt
zal iemands emotionele toestand nog versterken.
Vaste plaats voor tuingereedschap
Met natuur en anderen toelaten

c. Opletten voor

Inkijk

✓
✓
✓
✓

Verborgen hoeken

✓

Drukkere en rustige
plaatsen

Tuinkamers

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Constructies

✓

Stoorzenders

Passageplaatsen (karren, …)
Lawaai: werkplaats, …
Geuren: ventilatie keuken
Inkijk in cellen vermijden doch uitzicht op de tuin vanuit cel leidt tot psychologisch
welbevinden (toelaten dat de ramen van de cellen open kunnen richting tuin: geuren,
geluiden…).
Werken met transparante beplanting en halfhoge hagen bij semi-private hoekjes

d. Aandachtspunten

Gazon
Zonlicht
Belang van de
ingang =
visitekaartje
Verzoenen
paradoxen

Ruimtegevoel
Paden

Plaatsen waar passage is, veel activiteiten en beweging dicht bij ingang
Rustige zones voor privacy, rusten, genieten, … (niet in de buurt van activiteiten)
Denk ook aan groeninrichting voor het personeel (cafetaria…)
Geen immense grasvelden (eventueel grasvelden als reservezone)
Kleine graszones nuttig om te gaan zitten bij mooi weer, voor bepaalde activiteiten, …
Ochtendzon is meest aangenaam
Voor moestuin en bepaalde fruitsoorten: 6 Hr zon/dag op 21/03 & 21/09
Zachte overgangen van binnen naar buiten
Uitnodiging voor verkenning van de tuin
Plaats waar sociale contacten meest plaatsvinden
Privacy - sociale contacten
Toezicht-gevoel vrijheid
Omgeving die prikkelt en aanzet tot handelen doch rust uitstraalt
Tuinkamers en aparte zones doch samenhangend geheel
Harmonie en contrast
Geen te beklemmende/duistere plaatsen
Geen te uitgestrekte ruimten (grasveld, …)
Recht pad = snel verplaatsen (voor corridors, bewegingen) = functioneel
Kronkelend = traag, uitnodigend… (genieten, in tuin) = esthetisch
Opletten met bepaalde losse of uitbreekbare materialen (kasseien, klinkers…)
Moestuin, fruittuin, kruidentuin, bloementuin, bloemenweide (natuurlijker dan
bloementuin): geen kakofonie, belang samenhang en tuingevoel
Pergola’s, klimstructuren…: risicoschatting van bepaalde materialen (metalen
roosters of stalen kabels als klimstructuur)

e. Duurzaam ontwerpen
✓

Aandacht voor:
o Recyclage van materialen
o biodiversiteit

3. TUINAANLEG
✓

✓
✓
✓

Wat uitbesteden en wat in eigen beheer van constructies, aanleg en beplantingen. Als er een mengvorm
is van inschakeling eigen mensen (personeel, gedetineerden…) en uitbesteding aan een tuinaannemer
moeten de modaliteiten van samenwerking en verantwoordelijkheid contractueel duidelijk bepaald
worden.
Bij aanleg met gedetineerden, veiligheidsinschatting bij gebruik van bepaalde gereedschappen en de
samenstelling van de ploeg
Waarvoor zijn machines nodig, wat kan handmatig
Opvolging der werken

4. FEESTELIJKE OPENING
Project voorstellen (rondleidingen door gedetineerden, …) aan betrokken partijen (sponsors, …)

5. ERNA
Tuinreglement
Beheers- en
onderhoudsplan

Budget

Afspraken wat betreft openingsuren, rookbeleid, wat met opbrengst, beheer
gereedschap, …
✓ Een beheersplan geeft
o Op lange termijn: een gewenst eindbeeld van de therapeutische tuin
en hoe het beheer moet gebeuren om dit eindbeeld te bereiken.
o Op korte termijn: welke zijn de onderhoudswerkzaamheden om dit te
realiseren en met welke frequentie?
✓ Haalbaar onderhoud, zowel van planten als van de verharde materialen, is de
sleutel tot een goed ontworpen therapeutische tuin die maximaal wordt benut.
✓ Wie doet onderhoud?
o Gebruik maken van professionele kennis gedetineerden en personeel
(vormingen voorzien door externen of inschakeling vrijwilligers)
o Wie komt in aanmerking voor welke gereedschappen
Er is een onderscheid tussen het budget
o Bij de opstart (gereedschappen, kledij, …)
o Jaarlijks om de tuin draaiende te houden (bemesting, zaden, …)
Een tuin binnen detentie zal zelden zelf bedruipend zijn. Wel kunnen bepaalde
onkosten gedekt worden via verwerking van de oogst of eigen creaties
(insectenhotels, confituur, …)

6. EVALUATIE EN BIJSTELLING
Doelstellingen en ontwerp. Evalueren van:
✓ In hoeverre komt het ontwerp tegemoetkomt aan de wensen van gebruikers, personeel, …
✓ Of de tuin evolueert in de richting van het in het beheerspan gesuggereerde eindbeeld
✓ Hoe doen de planten het en waar is vervanging nodig
✓ Hoe gebeurt het onderhoud
✓ Hoe wordt de tuin gebruikt (door wie, door wie niet, …)
✓ Welke verbeteringen aangeraden zijn
✓ Kunnen de grasvelden omgevormd voor een andere bestemming
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