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Complexe pénitentiaire  
de Haren
UN VILLAGE PÉNITENTIAIRE AVEC DES INFRASTRUCTURES HUMAINES

En Belgique, de nombreuses prisons datent de la 
fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Les 
prisons de la Région de Bruxelles-Capitale ne font 
pas exception.

Ces prisons ne répondent plus aux normes actuelles de 
confort, tant pour les détenus que pour le personnel, et ne 
correspondent plus non plus à la vision moderne de l'incarcé-
ration et de la réinsertion dans la société. Un mouvement de 
rattrapage avec un renouvellement a donc été lancé et un plan 
directeur pour des infrastructures pénitentiaires humaines a 
été élaboré.

La conception de la nouvelle prison de Haren repose sur le 
principe d'un village pénitentiaire d'une capacité d'environ 
1.190 détenus. Il ne s'agit donc pas d'un seul édifice gigan-
tesque, mais de plusieurs bâtiments répartis sur le site.

Le complexe pénitentiaire comprendra, d'une part, un certain 
nombre de bâtiments avec des installations communes telles 
que des parloirs, des ateliers, une salle de sport, d'autre part, 
plusieurs bâtiments hébergeant les détenus. Les détenus 
peuvent se déplacer sur le site d'une manière sûre et contrôlée 
de leur bâtiment jusqu'aux bâtiments disposant d'installa-
tions communes.
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Gevangeniscomplex  
van Haren 
EEN GEVANGENISDORP MET EEN HUMANE OMGEVING

Veel gevangenissen in België dateren uit het einde van de 19e en  
begin van de 20e eeuw. De gevangenissen in het Brussels Gewest zijn 
hierop geen uitzondering.

Deze gevangenissen voldoen niet meer 
aan de hedendaagse standaard voor 
comfort, en dit voor zowel de gedeti-
neerden als voor het personeel. Daar-
naast passen ze niet meer in de moderne 
inzichten over opsluiting en re-integratie 
in de maatschappij. Er is daarom een 
vernieuwende inhaalbeweging gestart, 
waarbij een masterplan werd opgesteld 
voor een gevangenisinfrastructuur in 
humane omstandigheden.

Het ontwerp voor de nieuwe gevangenis 
van Haren gaat uit van het principe van 
een gevangenisdorp, met een capaciteit 
van circa 1.190 gedetineerden. Het gaat 
dus niet om één groot gebouw maar om 
verschillende gebouwen die over de site 
zijn verspreid.

Het gevangeniscomplex zal enerzijds 
bestaan uit een aantal gebouwen met 
gemeenschappelijke faciliteiten zoals 

Overzicht op het gevangeniscomplex

Vue d'ensemble du complexe pénitentiaire 
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bezoekzalen, werkateliers, een sportzaal 
en anderzijds uit meerdere gebouwen 
waar gedetineerden worden gehuisvest. 
Gedetineerden kunnen zich over de site 
op een beveiligde en gecontroleerde 
manier verplaatsen van hun verblijfs-
gebouw naar de gebouwen met gemeen-
schappelijke faciliteiten.

Ook aan de interne beleving wordt veel 
aandacht besteed. De leefeenheden 
krijgen elk een duidelijke plaats binnen 
het gevangeniscomplex en zullen tegelij-
kertijd ook duidelijk herkenbaar zijn. De 

sociale interactie tussen de gevangenen 
onderling en met de bewakers wordt 
bevorderd door af te stappen van de typi-
sche oude gevangenismodellen met lange 
gangen. Deze worden vervangen door leef-
vormen uit het normale dagelijks leven die 
het leven in groep stimuleren. Zo wordt 
onder meer een aangename gemeen-
schapsruimte voorzien die gelinkt is met 
de gemeenschappelijke voorzieningen 
van de leefeenheid en die vanop de pas-
serellen te overschouwen is. n

Une grande attention est également portée à la perception 
interne. Les unités de vie ont chacune une place claire dans 
le complexe pénitentiaire, et seront en même temps claire-
ment reconnaissables. L'interaction sociale entre les détenus 
et avec les gardiens est favorisée en s'éloignant des anciens 
modèles de prison typiques avec leurs longs couloirs. Ceux-ci 
sont remplacés par des formes de vie issues de la vie quoti-
dienne normale, qui stimulent la vie en groupe. Il y a ainsi, 
entre autres, une agréable zone commune reliée aux installa-
tions communes de l'unité de vie, et qui est surplombée par 
des passerelles. n
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