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SAMENVATTING 
De re-integratie machine geeft een eigentijds 

en verfrissend beeld over hoe om te gaan 

met gesloten jeugdzorg in relatie met de 

positiewijziging binnen de samenleving, zoals 

deze momenteel gaande is. We gaan terug naar 

de 18de eeuw. 

Jeugdinrichtingen zijn een relatief nieuw 

fenomeen in detentieland (zeker als we kijken 

naar de beperkt beveiligde inrichtingen) als we dat 

vergelijken met gevangenissen. De vraag op welke 

manier omgegaan moet worden met jongeren 

in detentie is voortdurend aan verandering/ 

verbetering onderheven. Professionals zijn het 

erover eens dat deze groep kwetsbare jongeren 

niet -zoals nu- achteraf op bedrijventerreinen 

moeten herintegreren, maar dat voor deze 

herintegratie juist de aanwezigheid van de 

samenleving van wezenlijk belang is. 

Dit leidde in het noorden van het land in 

combinatie met de definitieve scheiding in 2010 

tussen civielrechtelijke en strafrechtelijkejongeren 

tot het uitwerken van een nieuwe gesloten 

(strafrechtelijke)jeugdinrichting in Heerenveen 

die zou moeten voldoen aan de huidige tijdgeest 

qua deliquenten opvang. 

Private jeugdzorgorganisaties voeren in de 

ontwikkeling van vernieuwende huisvesting 

de hoofdrol. Jeugdzorgorganisatie Het Poortje 

met reeds twee vestigingen in Groningen en 

Veenhuizen wil in Heerenveen een nieuwe 

vestiging openen die vernieuwend is qua 

positionering binnen de samenleving. Hierdoor 

zouden clienten zich minder buitengesloten 

voelen wat het herintegratiebeleid positief zal 

be'invloeden. 

Hiervoor is het dus van be lang datde inrichting zich 

openstelt naar de woonwijk en dat de woonwijk 

op zijn beurt z6 wordt ingericht dat dit mogelijk 

wordt. In het plan zoals die er nu ligt gebeurd dit 

mijn inziens te weinig (zie bijlage 1). Wanneer men 

wil komen met een juiste vorm van huisvesting 

voor jonge deliquenten binnen woonkernen, is 

er een totaal andere kijk op jeugdinrichtingen 

nodig. Hohensinn architecture heeft in Wenen 

een aantal zeer interessante projecten uitgevoerd 

waar glas de hoofdrol vormt. In Nederland is het 

verschijnsel in verzachting van detentiegebouwen 

(no g) niet aanwezig en dat is opmerkelijk alsje kijkt 

naar de veranderingen in het herintegratiebeleid 

van justitie voor jonge deliquenten. 

Daarom luidt de probleemstelling: 

"hoe kan een introvert gebouw voor gesloten 

jeugdzorg worden ingepast in een (Iicht) 

verstedelijkt (woon)gebied". 



Om hier antwoord op te krijgen zal een definitie 

moeten worden geleverd voor het begrip 

'inpassing'. 

lnpassen, is het toevoegen van een object -in dit 

geval een jeugdinrichting- waarop de omringende 

bebouwing kan worden aangesloten of waarbij 

het object aansluiting zoekt bij de omringende 

bebouwing. Door deze maatregel ontstaat voor 

aan de samenleving), anderzijds zorgen 

deze omheiningsmuren voor overbodige 

angstgevoelens en is hierbij dus opgelost.ln plaats 

van de omheiningsmuren wordt gebruik gemaakt 

van het vele water, de programmatische opdeling 

en de ge·lntegreerde beveiliging in de bebouwing 

zelf. 

heiden (het object en de omringende bebouwing) Blijft nag een punt open staan die van het 

geen nade/ige hinder. wegnemen van de nadelige effecten op de 

woonwijk. 
Om gehoor te geven aan deze definitie zijn 

een aantal zaken van belang die zeker terug 

moeten keren in het concept. Als eerste zullen 

de angstgevoelens bij omwonenden moeten 

worden weggenomen, deels bepaald door 

de omheiningsmuren en prikkeldraad. Ten 

tweede zullen nadelige elementen moeten 

worden geelimineerd, te weten lawaai-, 

Iicht- en verkeersoverlast. En ten derde zal de 

inrichting moeten worden gefragmenteerd 

om enclavevorming binnen de woonkern te 

voorkomen. 

In het concept worden twee bestaande 

gevangenistypologien (open lay-out typologie 

en de telefoonpaaltypologie) letterlijk op elkaar 

gelegd waardoor de individuele krachten van 

de twee typologien worden gebundeld tot een 

nieuwe typologie. De telefoonpaa !typologie vormt 

de ontsluitingslaag en bevindt zich onder het 

maaiveld. Hierop -dus op maaiveldniveau- ligt de 

open lay-out typologie met zijn losse bebouwing. 

Door deze koppeling is het mogelijk 

omheiningsmuren of hekken als overbodig aan 

te merken wat enerzijds het grondoppervla k 

dat ter beschikking staat van de jeugdinrichting 

verkleint (restgroen wordt teruggegeven 

Dit wordt opgelost door de jeugdinrichting op 

te splitsen in drie delen, verblijven, facilitair en 

entree. Waarbij de twee delen facilitair en entree 

in deze een rol spelen. Door ze de vorm van een 

haak te geven vormen ze een barriere voor geluid 

en Iicht richting de woonwijk. De verkeersoverlast 

wordt buiten de wijk gehouden door het entree 

gebouw tussen het parkeren en de woonwijk in 

te plaatsen, waarbjj de parkeerplaats direct wordt 

ontsloten naar de rondweg. 

Hierdoor ontstaat een wijkvriendelijk maar 

tach gesloten jeugdinrichting die door 

zijn ge·lntegreerde beveiliging en verdiepte 

ontsluitingslaag gefragmenteerd is komen te 

liggen binnen de woonkern. Het introverte 

karakter is aanzienlijk verminderd door de 

ge·lntegreerde beveiliging die taken als zonwering 

en blindering in zich hebben. Het facilitaire deel is 

zelf behoorlijk extrovert te noemen. 
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Le Corbusier propageerde rand 1924 de machine De term 'autonome objecten' in relatie met de 

a habiter, ofwel de woonmachine. woonmachine bleef me bezighouden. Misschien 

Hij vond dat woningen net zo zouden moeten zijn zulke objecten/gebouwen makkelijker te 

functioneren als auto's en onderzeeers. Zij waren 

ontwikkeld voor een bepaald doel, niks geen 

poespas en waren in staat adequaat te reageren 

op veranderingen. Gebouwen worden evenzo 

geboren om hun doel te dienen. Dit doel wordt 

vervolgens vertaald in een uniek gebouw. In 

tegenstelling tot machines bezitten gebouwen 

altijd overbodigheden en fungeren ze verre van 

geolied. 

Oat was de context waarin op zoek gegaan 

moest worden naar een ontwerpopgave. lk 

heb mezelf de vraag gesteld op welke manier 

het doel 'wonen' geolied kan worden in een 

maatschappelijk relevante context. Le Corbusier 

vergeleek zijn machine a habiter met auto's en 

onderzeeers. Autonome objecten die niks met 

de omgeving te maken hadden. Oat gebouwen 

qua standaardisatie achterblijven bij bijvoorbeeld 

de auto-industrie is hierdoor misschien deels te 

verklaren. Er zijn altijd locatie gebonden factoren 

die een uitzondering maken op de standaardisatie. 

Maar dit ter zijde. 

alien. In samenhang met een maatschappelijke 

relevantiewerd ikgefascineerd door hetfenomeen 

gesloten jeugdzorg. Dit is/was een autonoom 

object, bezat een zeer maatschappelijke context 

en er stonden belangrijke veranderingen te 

gebeuren binnen deze woonvorm. 

Zou je deze gesloten jeugdinrichtingen kunnen 

inpassen in de context van machine a habiter? 

Enerzijds zitten er veel overbodigheden aan 

(althans zo leek het me), anderzijds hebben we 

hier te maken met een introvert gebouw waar 

24-7 in geleefd wordt, een echte woonmachine 

als je het mij vraagt. 

Steeds bleef de vraag bij me hangen of al die 

beveiligingsmiddelen nag wei van deze tijd zijn, 

kunnen we deze bestempelen als overbodig? Oat 

zou dejeugdinrichting meer luchtgeven, wat prima 

zou passen in het idee van jeugdzorgorganisaties 

om jeugdinrichtingen meer dee I uit te Iaten maken 

van de samenleving. Door deze bestempeling 

kunnen laze stukken gras worden teruggegeven 

aan de samenleving, wordt de footprint verkleint 



en zal inpassing met de woonwijk mogelijk zijn. 

Deze vraag heeft geresulteerd in een uiteindelijk 

nieuw concept voor jeugdinrichtingen binnen 

de bebouwde kom. Dit is tot stand gekomen in 

nauwe samenwerking met mevrouw Janssen, 

directrice jeugdzorgorganisatie Het Poortje, waar 

ik haar hartelijk voor wil bedanken. 

Verder wil ik dhr. R. Tjokroatmo van de JJI De 

Hartelborgt, dhr. M. Beekman, Teammanager GGZ 

Project Forensische Psychiatrie en dhr. J. Vellenga, 

GGZ Project Forensische Psychiatrie 

bedanken voor het geven van rondleidingen en 

de plaatsgevonden gesprekken (de interviews zijn 

als bijlage toegevoegd aan deze scriptie). 
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INLEIDING 
Het herintegratiebeleid van justitie is drastisch 

aan het veranderen. Met veel gebeurtenissen is 

het zo dat oude tijden herleven, niet in val ornaat 

maar de hoofdzaak keert terug. Zo oak in het 

geval van het herintegratiebeleid van justitie. 

Aan het eind van de 18de eeuw maakten 

gevangenissen (jeugdinrichtingen bestonden 

toen nag niet) -of eigenlijk de rechtspraak- een 

essentieel onderdeel uit van onze maatschappij. 

De afschrikfunctie speelde een belangrjjke rol. In 

de tijd dat steden als maar expandeerden werd 

stedelijk grondgebied schaars en kostbaar met 

tot gevolg dat gebouwen voor vrijheidsberoving 

buiten de samenleving kwamen te liggen. Eind 

19de eeuw werden jongeren voor het eerst 

afgescheiden van volwassenen door de oprichting 

van de eerste jeugdinrichting. Jeugdinrichtingen 

hebben dus nooit in de samenleving gestaan 

en hier moet verandering in komen, vinden 

jeugdzorgorganisaties. 

Het meest recente herintegratiebeleid voor 

(strafrechtelijke)geslotenjeugdzorg is er op gericht 

om de drempel naar de individuele samenleving 

te verlagen door het aanbieden van diverse 

gradaties (regimes) in het re-integratieproces op 

llocatie en het liefst gelegen in de maatschappij. 

Hiermee gaan we qua positie - die gebouwen 

voor vrijheidsberoving innemen - binnen de 

samenleving terug naar de 18de eeuw. 

Daarom zouden bestaande jeugdinrichtingen 

eens kritisch onder de loep moeten worden 

genomen om het simpele feit dat een fors 

introvert gebouw -met zijn duidelijk aanwezige 

beveiligingsmiddelen- niet als enclave wordt 

gepositioneerd binnen de morfologie van een 

woonwijk, dat over het algemeen een grate 

versnippering in bouwvolumes kent. 

Deze generieke vraagstelling berust op een 

vraagstelling vanuit de maatschappij waarop ik 

wil inhaken met mijn afstuderen om te zorgen dat 

de jeugdinrichting op een juiste manier - door 

gebruik te maken van het herintegratiebeleid van 

jeugdzorginstelling Het Poortje- wordt ingepast in 

een (licht)verstedelijkt (woon)gebied. 

Daarom luidt mijn probleemstelling: 

Hoe kan een introvert gebouw voor gesloten 

jeugdzorg worden ingepast in een (Iicht} 

verstedelijkt (woon)gebied. 



Deze probleemstelling wordt beantwoord op basis 

van een aantal deelvragen die ondergebracht zijn 

in thema's. 

2=1 
Welke voorwaarden moeten worden gesteld aan 

de naastliggende woonwijk om de twee werelden 

dichter bij elkaar te brengen. 

Gevangen in vrijheid 

Hoe kan een wijkvriendelijke buitengevel tot stand 

komen met in acht neming van ail-e verplichte 

beveiligingsmiddelen. 

Vrijheid in beslotenheid 

Hoe werkt het beperkt beveiligde dee I sa men met 

de wijk, welke elementen spelen mee en wat zijn 

de voorwaarden die hieraan gesteld worden. 

Leven in geslotenheid 

Hoe kan beveiliging worden ingezet om een 

extrovert karakter van binnenuit te benadrukken. 

Vrije ontsluiting 

Hoe kan een eenvoudige interne 

ontsluitingstructuur worden gevormd, die 

zowel eenduidig als flexibel is in het geval van 

calamiteiten . 
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In bedding 
Dat de huidige jeugdinrichtingen ge"lsoleerd 

liggen van de buitenwereld is de oorzaak van 

het herintegratiebeleid van de afgelopen 

eeuw(en). Dit beleid weerspiegelt het denkbeeld 

van professionals over hoe om te gaan met 

jongeren (vanaf nu clienten genaamd) in gesloten 

jeugdzorginrichtingen en welke weg acceptabel 

is voor re-integratie. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen strafrechtelijk en civielrechtelijk 

vervolgde clienten, respectievelijk veroordeeld 

door de rechtelijke macht en clienten die tegen 

zichzelf of de maatschappij tegen de ctient 

beschermd moet worden. 

" rechtspleging 
als wezenlijk 

onderdeel bij onze 
cultuur " 

Volgens de nieuwste inzichten op het gebied 

van gesloten jeugdzorg is een geleidelijke 

herintreding van clienten naar de samenleving 

van cruciaal be lang voor het Iaten slagen 

van de behandelperiode. Dit is in de huidige 

jeugdinrichtingen een heikel punt. Dit komt door 

een gebrek in aanbod van de diverse regimes 

-normaal beveiligde inrichting en beperkt 

beveiligde inrichting- op een locatie, door een 

ongeschikte locatie (buiten de stad) of door 

een combinatie van beiden. Waarom is hier tot 

nu toe dan geen antwerp voor gemaakt die de 

voortgang van de jongere centraal stelt en het 

nieuwe herintegratiebeleid volgt? Een typologie 

die naast de functies controleren en regelen de 

client ondersteunt met het re-integreren naar de 

'normale' individuele samenleving. 

Deze generieke vraagstelling is al jaren een 

discussiepunt in de Tweede Kamer. Kamerleden 

wijzenop de hogegrond kosten en op hetfeit dateen 

mooie stad niet moet worden opgeslokt door -in 

hun ogen- 'gesloten afzichtelijke gevangenissen'. 

Oak nu speelt deze kwestie een grate rol voor de 

nieuwe generatie jeugdinrichtingen. 

Naast de hoge grondprijzen speelt oak de 

beschikbaarheid van de grand, met het 

oogpunt op tijdrovende bezwaarprocedures, 

een doorslaggevende rol bij het ontwikkelen 

van nieuwe jeugdinrichtingen. Uit het oogpunt 

van 'gemak' wordt maar al te vaak gekozen 

voor goedkope en snel beschikbare locaties op 

achteraf gelegen bedrijventerreinen. Hierdoor 

komen jeugdinrichtingen buiten de samenleving 

te liggen, wat misschien op den duur juist duurder 

uitvalt. Jongeren zijn zeer be'invloedbaar en zullen 

snel het gevoel krijgen dat ze bu itengesloten 

worden, waardoor re-integratie Ianger kan duren 

of dat de kans op terugval toeneemt. Naast 

het feit dat zulke afgelegen locaties negatief 

kunnen werken op de clienten zelf, wordt oak 

het maatschappelijk belang van zichtbaarheid en 

preventiewerking onderkend. Net als rechtspraak 

hoort oak rechtspleging als wezenlijk onderdeel 

bij onze cultuur in het stedelijk Ieven aanwezig te 

zijn. 
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AVING Architecten 
B. B. I. Het Poortje, Groningen 

De rol van 
private 
eugdzorg 

organisaties 

_...,..,,~ .. het idee om de (toen 

stafrechtelijk) normaal 

beveiligde inrichting uit te 

breiden met een beperkt 

beveiligde jeugdinrichting tegen 

de (toekomstige) woonwijk 

Oranjewijk. Door deze 

woonwijk kreeg deze vestiging 

aile randvoorwaarden in zich 

die nodig waren om aansluiting 

te vinden bij het nieuwe 

herintegratiebeleid. Dit pilot

project heeft zich qua inpassing 

goed ontwikkeld voor zowel 

clienten als omwonenden. Dit 

project vormt in vele opzichten 

de basis die hebben geleid tot 

mijn visie op de huisvesting 

voor jonge clienten binnen de 

gesloten jeugdzorg. 



Een ander voorbeeld dat laat zien dat de In 2009 neemt we de rom jeugdzorgorganisatie Het 

huidige jeugdinrichtingen te afgelegen liggen 

is het Gezinshuis Lichtenvoorde van de private 

jeugdzorgorganisatie Rentray. Dit huis is 

specifiek (om)gebouwd om de gezinnen van de 

clienten te Iaten overnachten in de buurt van de 

jeugdinrichting. Hierdoor kunnen ze meer tijd met 

elkaar doorbrengen waardoor de behandeling 

sneller aanslaat. 

Poortje (met locaties in Groningen en Veenhuizen) 

het initiatief om een nieuwe strafrechtelijke 

jeugdinrichting (n.b.i. & b.b.i .) in de nabijheid van 

een woonwijk te situeren, om de recidive cijfers in 

de toekomst verder te doen verlagen (zie bijlage 

1, nieuwbouw in Heerenveen). Dit borduurt voort 

op het Groningsmodel. Hiermee zou een nieuwe 

periode aan moeten breken waarin de gedachte 

over het heropvoeden en behandelen van deze 

jonge groep clienten tot uitdrukking wordt 

gebracht. Zei het niet dat het voorlopige antwerp 

voor deze nieuwe locatie uit gaat van eenzelfde 

gesloten typologie naar de woonwijk. Wil je een 

jeugdinrichting ontwikkelen welke daadwerkelijk 

het herintegratieproces ondersteunt en dejongere 

begeleidt in zijn proces, zul je op een andere 

manier moeten kijken naar jeugdinrichtingen. 
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Positie binnen de samenleving 
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"Wanneer men spreekt over jeugdinrichtingen wordt direct negatief gereageerd. Dit beeld wordt 
ons voorgeschoteld door vooral de media. In berichten worden justitionele jeugdinrichtingen vee/a/ 
afgeschreven a/s jeugdgevangenissen waardoor clienten sterk worden gestigmatiseerd. Bovendien 
wordt pedagogisch geschoold personeel weggezet als gevangenispersoneel, ofwel cipiers, terwijl het 
een eervol beroep is." 

Ad van der Linden, kinderrechter Amsterdam en jeugdrechtdeskundige Universiteit Utrecht, Leeuwarder Courant 20-10-
2009 
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Op verschillende vlakken blijkt 

dat de samenleving nog niet 

klaar is voor veranderingen 

die momenteel gaande zijn 

binnen de gesloten jeugdzorg 

omtrent de positie van 

dergelijke jeugdinrichtingen 

binnen de samenleving. De 

(regionale)politiek stelt dat 

er geen wetenschappelijk 

aangepakt, dus het algemene 

denkbeeld. Dit beeld wordt 

grotendeels bepaald doorwat de 

media ons voorschotelt en het 

schrikbeeld bij overweldigend 

veel hekken, prikkeldraad en 

camera's. Logisch dat het beeld 

zo is. Maar de tijd heeft niet 

stil gestaan gelukkig. Met de 

huidige technieken moet het 

bewijs is dat de opvangideeen geriefelijk eenvoudig zijn om dit 

van de jeugdorganisaties negatieve beeld te doen keren. 

positief bijdragen aan de re-

integratie van clienten. In de 

praktijk is gebleken dat het 

Groningsmodel wei degelijk een 

verlaging van het recidivecijfer 

heeft weten te behalen van 

16%. Het recidivecijfer is daar 

-volgens eigen gegevens

gedaald van 70% naar 54%. 

Deze paar voorbeelden zijn 

enkele van de velen die wijzen 

op onwetendheid bij burgers 

en politici aan de ene kant 

en het zoeken naar negatieve 

aanknopingspunten voor 

vertraging aan de andere kant. 

De samenleving moet weer 

gaan inzien dat rechtspraak een 

wezenlijk onderdeel uitmaakt 

van de samenleving en dat 

door integratie de 'afschrik' 

functie wordt teruggebracht 

bij de inrichtingsgebouwen. 

Voor deze positiewijziging 

van jeugdinrichtingen in de 

samenleving - we gaan weer 

terug naar de 18de eeuw -

moet als eerste de bron worden 

" de bron moet 
eerst worden 
aangepakt " 

Men (burgers) vindt 

het maatschappelijk 

niet verantwoord 

jeugdinrichtingen 

om 

binnen 

woonkernen te situeren. "Wat 

gebeurt er als er een ontsnapt? 

Mijn kinderen spelen wei in 

die wijk ... " en "komt er ook 

meer politie om het zaakje in 

het gareel te houden?" allebei 

voorbeelden die aangeven 

dat men het hoofddoel van 

een jeugdinrichting niet 

doorgrondt. 

Clienten komen-uitzonderingen 

daargelaten- gewoon weer vrij, 

zeker bij deze jonge groep. 

Als we kijken naar het 

Groningsmodel integreren 

clienten na voltooiing van 

het normaal beveiligde deel 

via het beperkt beveiligde 

deel terug de samenleving 

in. Vooral deze laatste stap 

geeft enerzijds de jongere 

extra aanpassingsvrijheid/ 

bewegingsvrijheid (ten opzicht 

van het huidige model dat 

uitgaat van aileen normaal 

beveiligde inrichtingen) 

a nderzijds staat de jongere 

nog onder supervisor van de 

inrichting. Hiermee komt de 

client onder toezicht vrij, terwijl 

bij het huidige model de client 

op dit moment al voile dig vrij zou 

zijn geweest en in principe ook 

in de wijk zou kunnen wonen. 

In dat opzicht is het nieuwe 

model maatschappelijk meer 

verantwoord dan het huidige 

model. Daarnaast kunnen 

factoren als 'afschrikking' en 

een verlaging van recidivecijfer 

op den duur beter en goedkoper 

uitpakken voor de maatschappij 

dan nu het geval is. 
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Gesloten jeugdzorg 
en hun typologien 
Als we eens kritisch kijken naar de bestaande 

jeugdinrichtingen en hun typologieen dan zijn er 

direct duidelijke overeenkomsten te vinden met 

de gevangenistypologieen. Logisch of toeval? 

111111111111111111111111 llllllflllllllfllllllllll 

Sing-sing typologie 

Kruistypologie 

Radiaaltypologie 
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Panopticumtypologie Campustypologie 

Telefoonpaaltypologie 

Binnenplaatstypologie 
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Beide types -gevangenissen en jeugdinrichtingen

hebben vrijheidsontneming van delinquenten als 

hoofddoel, aileen resideren jongeren in groepen 

en volwassenen individueel. 

Jeugdinrichtingen zijn ontstaan nadat 

gevangenistypologieen reeds ver ontwikkeld 

waren. 

Dit is waarneembaar in de lbestaande vloot 

van jeugdinrichtingen. Veel jeugdinrichtingen 

zijn door de tijd heen aanzienlijk verbouwd. 

Dit is voor een deel toe te kennen aan het 

steeds veranderende herintegratiebeleid, 

maar misschien zijn de gevangenistypologieen 

-in hun bestaande vorm- niet bij uitstek 

geschikt voor gesloten jeugdzorg. Om te 

beginnen is er een duidelijk verschil in controle. 

Gevangenistypologieen zijn zo ontwikkeld, dat ze 

(de een beter dan de andere) goed te controleren 

en te regelen zijn. Dit controleren -waarbij vanaf 

1 punt (visueel) toezicht mogelijk moet zijn- is bij 

jeugdinrichtingen niet toepasbaar. De clienten 

Ieven in (afzonderlijke) leefgroepen, waardoor 

controle vanaf 1 centraal punt onmogelijk wordt. 

Het lijkt erop dat de gevangenistypologieen 

worden gedragen vanwege hun regelfunctie. Dit 

verklaart waarom vooral die typologieen worden 

toegepast welke hoog scoren op de punten van 

regelen en verblijven. 
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Hoofdgebruikers 

Sing-Sing typologie 

Radiaaltypologie 

Kruistypologie 

Panopticumtypologie 

Telefoonpaaltypologie 

Binnenplaats typologie 

Campustypologie 

Vrije of open lay-out typologie 

Hoogbouw typologie 

• Niet geschikt voor leefgroepen 

Hoofdfuncties 

Sing-Sing typologie 

Radiaaltypologie 

Kruistypologie 

Panopticumtypologie 

Telefoonpaaltypologie 

Binnenplaats typologie 

Campustypologie 

Vrije of open lay-out typologie 

Hoogbouw typologie 
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Voor aile hoofdgebruikers is de open lay-out 

of de campustypologie het meest geschikt 

vanwege de prettige werk/woonomgeving 

wat wordt bewerkstelligd doordat men via de 

buitenlucht een ander gebouwdeel betreedt. 

Deze vorm is weer minder geschikt voor de 

regelfunctie. Om die reden zie je deze typologien 

toegepast bij civielrechtelijke jeugdinrichtingen. 

Bij strafrechtelijke jeugdinrichtingen wordt 

grotendeels gebruik gemaakt van het radiaal-, 

kruis- of telefoonpaaltype vanwege de regelende 

werking. 
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REGIMES 
Clienten die een jeugdinrichting binnenkomen moeten weer leren gestructureerd te Ieven. Hierdoor 

zijn vaste dagprogramma's opgesteld (per regime) die nageleefd dienen te worden door de 

clienten. Hoewel er individuele behandelplannen zijn, is het uitgangspunt binnen de leefgroepen 

zoveel mogelijk: 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Tussen de leefgroepen is een variatie in het 

dagprogramma zichtbaar, om zodoende diverse bezigheden aan de leefgroepen toe te kennen en 

om ongewenst contact tussen leefgroepen te voorkomen. 

Het einddoel is het ontwikkelen van een "'aatschappelijk aanvaardbare persoonlijke levensstijl, die 

ervoor zorgt dat de client na vertrek niet weer terugkeert op het verkeerde pad. Hierdoor wordt in 

het wekelijkse programma onderscheid gemaakt tussen werkweek en weekend. 

In het programma bevinden zich verplichte en niet verplichte onderdelen. Onderwijs of werken en 

helpen met huishoudelijke taken zijn verplicht. 



Normaal 
beveiligd 

Beperkt 
beveiligd 

regime regime 
lndien er een ernstig delict is voorgevallen, of dat Deze beperkt beveiligde inrichting kent veel 

een client zich niet heeft kunnen houden aan zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Macht je je niet 

verkregen verantwoordelijkheden en vrijheden aan de gemaakte afspraken houden, dan loop je 

in de beperkt beveiligde inrichting, dan komt de de kans overgeplaatst ofteruggeplaatst te worden 

client in de normaal beveiligde inrichting. Je kunt naar het gesloten deel van de inrichting. 

er niet zo maar uit, iemand anders kan er niet zo De deuren in een beperkt beveiligde inrichting 

maar in. De deuren zijn altijd op slot. zitten altijd op slot, maar men mag de inrichting wei 

verlaten voor bijvoorbeeld werk of school. Hierbij 

Een voorbeeld van een doordeweekse dagindeling wordt je begeleid van en naar je bestemming en 

van een gesloten inrichting, in de pauzes sta je onder toezicht. 

07.15 - 08.30 uur Opstaan, douchen, ontbijt en Een voorbeeld van een doordeweekse 

corvee 

08.30- 09.00 uur Luchten 

09.00- 12.00 uur Onderwijs 

12.00- 13.00 uur Middagmaaltijd, corvee, extra 

luchtmomentje 

13.00- 15.00 uur Onderwijs 

15.00-16.00 uurVrije tijd en vorming/ Bibliotheek/ 

Leefgroep 

16.00- 16.30 uur Luchten 

16.30- 17.30 uur Verblijf op eigen kamer 

17.30- 18.30 uur Avondeten en corvee 

18.30-20.30 uurVrije tijd en vorming/ Bibliotheek/ 

Sport/ Soos/ Leefgroep 

20.30 uur ledereen gaat naar zijn/haar eigen 

kamer 

23.00 uur Licht en tv uit. 

Dik gedrukt = Positie buiten de leefgroep zelf 

dagindeling van een beperkt beveiligde inrichting 

is niet makkelijk in een voorbeeld uit te drukken, 

aangezien de dagindelingen individueel voor een 

client worden opgesteld . Het dagprogramma 

is afhankelijk van les- of werktijden, het 

verlofprogramma en de vrijetijdsbesteding. Op 

doordeweekse dagen begint het programma 

meestal om 07:00 uur en eindigt om 21:30 

uur. In het weekend begint het programma om 

09:00 uur en duurt tot 18:15 uur. Na school- of 

werktijd bevindt de client zich in een (gesloten) 

leefgroep van zo'n zes clienten. Deze hebben een 

eigen woonkamer met keuken. In de woonkamer 

kijken ze tv en eten gezamenlijk. 's Avonds gaan 

de clienten naar hun slaapkamer met gesloten 

deuren. Gemiddelde verblijfsduur is 4-5 maanden. 

lndien de behandeling vooraf Ianger wordt 

ingeschat, gaat de jongere eerst naar de gesloten 

inrichting. 
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Dat gebouwen voor vrijheidsontneming a liang niet 

meer gevormd worden door zwaarlijvige gesloten 

muren met kleine openingen- zoals onder andere 

de koepelgevangenis in Breda - bewijzen de 

laatste ontwikkelingen. In samenhang hiermee 

staat de ontwikkeling op gebied van elektronische 

beveiliging. 

In de tijd voorafgaand aan de 19de eeuw moesten 

hoofdzakelijk deze zwaarlijvige muren zorgen 

voor de beveiliging. In het huidige tijdperk zijn 

-door de ontwikkeling van elektronica- deze over 

gedimensioneerde muren overbodig geworden. 

Het is zelfs goedkoper om een en ander door 

middel van elektronica op te lassen. Dit geeft 

architecten meer vrijheid om zulke introverte 

gebouwen aan te passen aan hun omgeving. De 

hierna volgende voorbeelden liggen allen niet in 

een woonwijk maar achteraf. Desondanks maken 

ze duidelijk dat een vriendelijker karakter van 

jeugdinrichtingen (of gevangenissen) in de huidige 

tijdgeest mogelijk is. 



Hohensinn Architectuur 
Gevangenis Heidering, Wenen 
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FRIESLAND 
HEERENVEEN 
NOORD 

Jeugdzorgorganisatie Het Poortje heeft inmiddels vergevorderde plannen om in de gemeente 

Heerenveen een nieuwe vestiging te openen, die het huidige herintegratiebeleid volgt. 

Tegen een (toekomstige) woonwijk aan in de wijk Heerenveen-Noord. Zulke introverte en 

politiek beladen overheidsgebouwen kosten veel tijd en moeite om gemeenten (en politiek) 

zover te krijgen dat deze akkoord gaan, zeker als het concept toch een relatief nieuw 

fenomeen betreft. Om die reden neem ik de grondkeuze van de gemeente Heerenveen 

over, niet de locatiekeuze. Desondanks wordt de grondkeuze geanalyseerd op geschiktheid. 



Om zicht te krijgen op de 

noodzaak van een nieuwe 

jeugdinrichting in het 

noorden is een overzicht 

nodig van het huidige aanbod 

jeugdinrichtingen. Hierbij wordt 

tegelijkertijd aangegeven of 

dit straf- of civielrechtelijke 

inrichtingen zijn en welke 

regimes worden geboden 

(gesloten inrichting of beperkt 

beveiligde inrichting). 

De kaart laat zien dat in het 

oosten des lands een grote 

hoeveelheid civielrechtelijke 

inrichtingen zijn gelegen 

en rondom Utrecht een 

strafrechtelijke zone waarneem

baar is. 

Dat er in het oosten veel 

civielrechtelijke inrichtingen 

zijn, is te verklaren doordat 

deze groep jongeren ju ist rust 

nodig heeft voor behandeling, 

wat uitstekend gevonden kan 

worden in bosrijke gebieden. 

Strafrechtelijke jongeren 

zijn over het algemeen 

wereldvreemd en moeten 

om die reden dichter naar de 

samenleving worden gebracht. 

In Friesland, het zuiden van 

Zeeland en Noord-Brabant 

zijn de inrichtingen (nog) wat 

mager vertegenwoordigd. Dit 

Oo'1 1 ,, 1lln 

Dienst Justitionele lnrichtingen (DJI) en private jeugdinstellingen 

-welke in deze het voortouw nemen- hebben dit ook opgemerkt en 

willen in de komende jaren hier locaties aan gaan wijzen met het 

oog op de definitieve scheiding tussen strafrechtelijke clienten en 

civielrechtelijke clienten (ingevoerd begin 2010) . 

Zo is private jeugdzorginstelling Het Poortje in samenwerking met 

heeft nadelige gevolgen voor de D.J.I. een concrete locatie aan het zoeken voor strafrechtelijke 

jeugd uit deze provincies omdat 

deze niet in hun eigen omgeving 

behandeld kunnen worden (zie 

hoofdstuk 2, inbedding). De 

jongeren uit het noorden in de plaats Heerenveen. Heerenveen 

heeft volgens Het Poortje en DJI de juiste omvang, goede ligging 

en bereikbaarheid en voldoende voorzieningen om strafrechtelijke 

jongeren goed te behandelen. 
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Grondkeuze 
Nadat er bij de gemeente 

Heerenveen het verzoek 

binnen kwam dat Het Poortje 

in Heerenveen hun nieuwe 

behandelingscentrum ZOU 

willen openen, zijn door de 

gemeente een viertal locaties 

aangewezen, welke tegen 

elkaar weggestreept zijn door 

de politiek. De vier locaties zijn 

momenteel braakliggend en op ....... "" 

korte termijn beschikbaar. 

De vier locaties voldoen allen 

aan de eis die Het Poortje en 

DJI stel qua afstand van en naar 

voorzieningen en bevinden 

zich binnen de bebouwde kom. 

Dit is van groat belang voor 

een goede integratie naar de 

samenleving tijdens de laatste 

behandelingsfase (beperkt 

beveiligd). 

Spoedig viellocatie 1 afvanwege 

een te kleine voetplaat. De 

overige drie - verspreid over 

twee grondgebieden - waren 

voldoende qua voetplaat. 

locatie 2, tegen het NS station 

aan, viel even later af door de 

aanwezigheid van vervuilde 

grand. Deze was echter 

wei ideaal vanwege directe 

ontsluiting qua openbaar 

~ vervoer. 

Door het afvallen van keuzes 

1 en 2 staat het toekomstige 

grondgebied vast. 



Locatie 3 en 4 maken beiden deel uit van het 

ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost, een 

langgerekt gebied tussen grofweg de Weinmakker 

en de noordoostelijke rand van de wijk Noord. 

Van oudsher zijn hier twee duidelijk herkenbare 

elementen aanwezig: Hepkema's bas en de 

Pastorielaan. Kenmerkend voor de oorspronkelijk 

landschappelijke structuur is de opstrekkende 

verkaveling in noord-zuid richting. 

" patroon 
van sloten en 
houtsingels 11 

Deze verkaveling is nag steeds in bepaalde delen 

van het gebied te herkennen aan het patroon 

van sloten en houtsingels. De lange lijn van de 

Pastorielaan is inmiddels voor een groat deel 

verdwenen door de aanleg van achtereenvolgens 

de N-32 en de A-32 met de rondweg. Momenteel 

bestaat het gebied grotendeels uit groen. Vee I van 

dit groen is de laatste 10 jaar spontaan ontstaan, 

doordat het gebied braak ligt. Van natuurwaarden 

is echter nauwelijks sprake. Aileen het noordelijk 

deel van de voormalige ijsbaan is aangewezen als 

natuurgebied. 

Op 22 januari 2009 heeft de gemeenteraad 

besloten om te kiezen voor locatie 3, hier is 

niet echt een duidelijke reden te geven waarom 

de politiek hiervoor gekozen heeft. Laten we 

het erop houden dat hier de meerderheid voor 

was. Het grondgebied noord is -in de toekomst

bestemd voor woondoeleinden met diverse 

gradaties en specialisaties. In een van deze 

speciale woonvormen zou een jeugdinrichting 

prima passen. 
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Locatiekeuze 
Zojuist heb ik te kennen gegeven om juridische en 

politieke redenen mee te gaan in de gemeentelijke 

keuze voor grondgebied noord. Echter er zijn een 

aantal zaken waar ik vanaf stap. 

Het concept gaat uit van een opengetrokken 

jeugdinrichting - wat duidelijk wordt in het 

volgende hoofdstuk - waarbij gebruik gemaakt 

wordt van openbare verkeersstromen, om 

zo enclavevorming binnen een woonwijk te 

voorkomen. Hiervoor zie ik mogelijkheden binnen 

het door de gemeente gekozen grondgebied, 

echter niet in de locaties 3 en 4. 

lk ben van mening dat als er integratie - wat 

voorwaarde was van Het Poortje om tegen een 

Als we het grondgebied analyseren zien we dat 

het wordt gekruist door een openbaar en intensief 

gebruikt fietspad (rood). Dit fietspad vormt een 

aanknopingspunt in mijn locatiekeuze. 

Doordat het terre in al enige tijd braak ligt, gebruikt 

de lokale bevolking het terrein grotendeels om 

lekker te wandelen of de hand uit te Iaten. Dat 

dit niet incidenteel gebeurt bewijzen de natuurlijk 

ontstane loop- en wandel routes (oranje). Hieraan 

is klaarblijkelijk behoefte en deze wandelzones 

zullen terugkeren in het conceptontwerp. 

Hiermee is in feite de locatiekeuze op het 

grondgebied bepaald . In het concept zijn deze 

twee verkeersstromen cruciaal. Daarom volgt de 

woonwijk te bouwen- moet plaatsvinden tussen locatiekeuze op de kruising van deze twee. 

'<:t de woonwijk en de jeugdinrichting, dat deze 
CY) 

niet moet worden weggedrukt in het noorden 

(locatie 3) of helemaal in het zuiden (locatie 4), 

respectievelijk tegen een bas of tegen kantoren 

a an. 



~ c m 
2 
m 
0 c 
=E 



3: 
::J 
0 
m 
z 
w 
c 
w 
t; 
...... 
m ONTSTAAN 

VAN 
HEERENVEEN 
Heerenveen is het oudste veenkanaaldorp 

van Nederland en is ontstaan in 1551 op de 

kruising van de Heerensloot en de Schoterlandse 

Compagnonsvaart. Het graven van deze twee 

kanalen gebeurde op initiatiefvan drie heren: Van 

Dekema, Cuyck en Foeyts. Op 24 juli 1551 richtten 

ze een compagnie op met als doel grate stukken 

land te kopen om aan veenontginning te doen. 

Vandaar de naam de heeren -van het- veen, of te 

wei Heerenveen. 

Heerenveen werd lange tijd gekenmerkt door 

lintbebouwing. Noord-zuid was de totale 

lengte vijf kilometer, terwijl de breedte tussen 

de spoorlijn en de rijksweg niet meer dan 

een kilometer bedroeg. In de jaren '70 werd 

begonnen met bouwen van woonwijken ten 

westen van de spoorlijn tot aan de Engelenvaart, 

dat de gemeentegrens is. Nadat dit gebied was 

volgebouwd, began men in de 21e eeuw aan de 

oostzjjde uit te breiden. Eerst werd rijksweg 32 -

dat een vierstrooks snelweg werd -tot 300 meter 

naar het oosten verlegd. Dit resulteerde in een 

uitbreidinggebied van de woonwijk Noord, wat 

nu -gedeeltelijk- is aangewezen als locatie voor de 

nieuwe jeugdinrichting. 



HEERENVEEN 
NOORD 
De wijk Noord herbergt de 

Bloemenbuurt welke gebouwd 

is in de 20ste eeuw. De buurt 

kan worden gekarakteriseerd als 

tuinwijk met een diversiteit aan 

woningen, welke grotendeels 

worden beheerd door 

woningbouwcorporaties. 

" vorming van 
een fatsoenlijk 

burgerlijk 
karakter " 

Typerend voor tuindorpen 

of tuinwijken zijn de lage 

eengezinswoningen met een 

voor- en een achtertuin en een 

omgeving met veel groen. Het 

ontbreken van stedelijk vertier 

zoals kroegen, en de sterke 

nadruk op de gezinswoning als 

kern van het Ieven, moesten 

bijdragen aan de vorming 

van een fatsoenlijk, burgerlijk 

karakter. 
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UITGANGSPUNTEN 
De locatie- en grondkeuze geven zowel historisch als hedendaags gezien aanknopingspunten voor 

verdere vormgeving van de woonwijk dan wei de jeugdinrichting. 

Uit de zojuist gegeven analyse van de locatie- en grondkeuze komen een aantal uitgangspunten naar 

voren, die gebruikt worden voor het vormgeven van de aansluitende woonwijk met jeugdinrichting. 

Zo bevindt de locatiekeuze zich op de kruising van twee looplijnen -respectievelijk een fietspad en een 

looppad- en kan het principe van de tuinwijk uitstekend gebruikt worden voor integratie tussen vrij 

wonen en gesloten wonen. Ook is de oorspronkelijke landschappelijke structuur nog te herkennen, 

waarbij lengtebeleving een van de hoofdpijlers is. Voor de indeling (en werking) van de nieuwe 

woonwijk wordt vooral inspiratie gevonden uit de woonwijk Noord en het dorp Heerenveen. 



Historisch 

Heerenveen is ontstaan aan 

weteringen welke als functie 

hadden het afgegraven veen af 

te kunnen voeren . Als we kijken 

naar historische kaarten van 

± 1850 zijn deze weteringen 

duidelijk te zien, ook door het 

gekozen grondgebied. 

Oeze weteringen geven goede 

historische aanknopingspunten 

om het toch wat grillige stuk 

grond stedenbouwkundig 

verantwoord te kunnen 

opsplitsen in 'kamers'. Oeze 

kamers kunnen op hun beurt 

weer worden gevuld met een 

diversiteit aan verschillende 

woonfuncties, waarvan er dus 

een de Speciale WOOnfunctie 

krijgt van justitionele 

jeugdinrichting (zoals eerder 

al beschreven is). Hier kan het 

water prima worden gebruikt 

als natuurlijke beveiligingslinie. 
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Woonwijk 
Noord 
Noord is een tuinwijk met veel groen en een 

diversiteit aan laagbouw. Vermenging van 

groepen in de samenleving zonder stedelijk 

vertier moesten bijdragen aan de vorming van 

fatsoenlijke burgers. Als je het zo verwoordt zou 

dit wijktype ideaal zijn om een jeugdinrichting 

te ontvangen, in de praktijk blijkt echter dat de 

over het algemeen goedkope (huur)woningen 

leiden tot een slechte menging van groepen 

en verloedering van de wijkuitstraling. Om de 

toekomstige wijk goed vorm te geven zal het de 

eigenschappen moeten krijgen van een tuinwij,k 

echter niet aileen met sociale woningen. 

Het vele groen, diversiteit a an bewoners-starters, 

gezinnen met jonge kinderen en senioren- zijn 

enerzijds nodig om aansluiting te vinden bij het 

bestaande, anderzijds kan het vele groen -vooral 

gras- ideaal worden gebruikt voor de inpassing van 

de jeugdinrichting in de toekomstige woonwijk. 

Elementen uit de wijk die inspiratie geven voor 

de aansluitende woonwijk worden hier in beeld 

getoond. 



Heerenveen 
en overige 
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CONCEPT 
Het huidige aanbod inrichtingen is introvert en straalt dit ook uit doordat geslotenheid onlosmakelijk 

verbonden wordt met hoge muren en hekken. Op bedrijventerreinen vallen ze niet uit de toon echter 

wanneer we een oplossing willen vinden die het huidige herintegratiebeleid weerspiegelt, zullen we 

met andere ogen naar jeugdinrichtingen moeten kijken. 

Laten we jeugdinrichtingen benaderen vanuit de termen 'open en openheid' wat is er dan 

mogelijk? 



{ 

In gesprekken met zowel Het Poortje, psychiaters 

en omwonenden werd duidelijk dat al die 

beveiligingsmiddelen en geslotenheid van 

het exterieur meer gevoelens van angst en 

onveiligheid kunnen oproepen bij omwonenden 

dan bij een inrichting die neutraler van aard is, 

zoals in de pilot in Groningen. 

Om die reden is het eerste uitgangspunt te 

komen tot een goed concept, te zorgen dat 

omheiningshekken of -muren worden vermeden, 

of in ieder geval niet als dusdanig kunnen worden 

aangewezen. Het concept is in samenwerking met 

mevrouw Janssen, directrice jeugdzorgorganisatie 

Het Poortje, ontwikkeld. 

Om een concept te leveren op de vraag hoe een 

introverte jeugdinrichting ingepast kan worden 

tegen een nieuw te bouwen woonwijk, moet eerst 

een definitie worden gegeven van het begrip 

inpassing. 

lnpassen, is het toevoegen van een object -in dit 

geval een jeugdinrichting- waarop de omringende 

bebouwing kan worden aangesloten of waarbij 

het object aansfuiting zoekt bij de omringende 

bebouwing. Door deze maatregel ontstaat voor 

beiden (het object en de omringende bebouwing) 

geen nadelige hinder. 

Dei n passing isgeslaagd wan neerde je ugd in richti ng 

dusdanig is gefragmenteerd dat een enclave 

binnen de woonwijk wordt voorkomen en 

waarbij de grens tussen openbaar- en gesloten 

grondgebied vervaagt. Door deze grensvervaging 

moet een vermenging van inrichtingsgebouwen 

en maatschappijgebouwen ontstaan wat 

aansluiting moet zoeken bij het conceptidee 

dat de bebouwing het initiatief neemt naar re

integratie in de samenleving. 
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lnpassingsvorm 
Als we luisteren naar de definitie die gegeven is 

voor het begrip inpassing dan speelt de locatie 

keuze een belangrijke rol bij de inpassingsvorm 

van de jeugdinrichting. Zo kun je in een morfologie 

met gesloten bouwblokken relatief makkelijk een 

jeugdinrichting inpassen door juist gebruik te 

maken van de geslotenheid. Woonwijken hebben 

deze morfologie meestal niet in zich, zo oak in 

de woonwijk Heerenveen-Noord (zie hiervoor 

hoofdstuk 3 stedenbouw). Door een versnippering 

van bebouwing moet voor een goede inpassing 

de jeugdinrichting oak worden versnipperd, 

zodat enclave vorming binnen de toekomstige 

woonwijk kan worden voorkomen en waarmee de 

grens tussen openbaar- en gesloten grondgebied 

vervaagt. 

11 client follows 
building " 

Door deze grensvervaging moet een 

vermenging van inrichtingsgebouwen en 

maatschappijgebouwen ontstaan wat richting 

moet geven aan het conceptidee van 'cli'ent 

follows building'. Waarmee bedoeldi wordt dat de 

afzonderlijke gebouwdelen een uitstraling krijgen, 

die past bij de positie waarin een client zich bevindt 

ten opzichte van het herintegratiebeleid. De weg 

naar buiten - dus de sam van gebouwdelen -

vormt in totaliteit de re-integratie machine. 
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Enclavevorming 

open inrichting d .m.v. 3-deling 

Totaal opdcling n.b.i. en b.b.i 
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Concept 

Dit heeft geleid tot een concept om de 

jeugdinrichting naar de woonwijk toe 'open' te 

trekken door de beveiliging te integreren in de 

bebouwing. Hierdoorontstaatde mogelijkheid om 

'rest' groen uit de inrichting te verwijderen wat 

een daling teweegbrengt in het aantal vierkante 

meters grondgebied per client (zie bijlage 2, 

oppervlakte en omtrek onderzoek) . Dit maakt het 

interessanter om een jeugdinrichting op relatief 

duur grondgebied te situeren. 

Door deze ge"lntegreerde beveiliging zijn 

omheiningshekken of -muren overbodig 

geworden, hetgeen verantwoordelijk is voor de 

overbodige angstgevoelens bij omwonenden 

(zie hoofdstuk2, onderzoek). Als we de huidige 

vloot jeugdinrichtingen bekijken met betrekking 

gevangenissen- hebben ter plaatse van de 

hoofdingang deze vorm van beveiliging in zich. Dat 

dit niet random wordt toegepast komt door de 

ongunstige verhouding tussen kantooroppervlak 

en clientenoppervlak. Dit is dusdanig uit 

verhouding dat de locatiekeuze en hoofdopzet 

van wezenlijk belang zijn om te komen tot een 

oplossing zonder omheiningsmuren. 

11 dit opslitsen is 
niet een nieuw 

fenomeen 11 

Het 'opentrekken' krijgt vorm door de 

jeugdinrichting in drie hoofditems te splitsen, 

woonunits, dagbesteding/onderwijs en entree. 

Dit opsplitsen is niet een nieuw fenomeen in 

detentiewereld - kijk maar naar de open lay

out en de campustypologieen - maar krijgt wei 

een nieuwe dimensie door dit te combineren 

met een extra 'ondergrondse' ontsluitingslaag. 

Deze ontsluitingslaag maakt het mogelijk om de 

tot ge·lntegreerde beveiliging komen we tot (vrijstaande) omheiningsmuur te elimineren en 

de conclusie dat de door mij aangedragen biedt daarnaast plaats aan het luchtterrein en 

oplossing niet op zichzelf staat. Het gros van realiseert een visuele schaalverkleining van de 

de jeugdinrichtingen -en zelfs sommige echte inrichting. 
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3-Deling 
De gekozen driedeling- woonunits, dagbesteding/ 

onderwijs en entree- is het resultaat van een 

analyse tussen bestaande gevangenistypologieen 

en hoofdgebruikers, mijn bevindingen in de 

bezochte jeugdinrichtingen en gesprekken met 

mevrouw Janssen van jeugdzorgorganisatie Het 

Poortje. 

Uit de analyses en gesprekken is gebleken ... 

... dat reeds bestaande jeugdinrichtingen 

deze deling al in zich hebben, maar deze 

deling wordt teniet gedaan door aanwezige 

omheiningsmuren of door interne opdeling, 

... dat aile hoofdgebruikers - zowel clienten, 

medewerkers als omwonenden - positief 

reageren op 'vrijere' gevangenistypologieen 

zoals de campustype en de open lay-outtype, 

... dat de telefoonpaaltype het meest ideaal is 

voor intern regelen (controle vanaf een punt 

is niet van toepassing op jeugdinrichtingen 

doordat zein groepen Ieven). 

Deze driedeling maakt in combinatie met de 

ontsluitingslaag de open lay-out typologie 

mogelijk voor zowel de woonwijk als voor de 

doelgroepen clienten en medewerkers. Dit type 

is voor hen ideaal aangezien ze steeds door de 

buitenlucht naar een ander gebouwdeel moeten 

waardoor ze de elementen der natuur voelen. 

Oak voor omwonenden heeft het vrijere beeld 

positieve invloed (zie hoofdstuk 2, onderzoek, 

maatschappelijke context en de matrix). 
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Positionering van 
de elementen 
De elementen moeten dusdanig worden 

gepositioneerd van elkaar dat intern een 

eenduidige ontsluiting ontstaat tussen de 

bouwdelen en dat voor de wijk aile negatieve 

elementen van Iicht-, geluid- en verkeersoverlast 

worden geelimineerd of geminimaliseerd. 

Hiervoor gaan we een stap terug naar de 

uitgangspunten die gedestilleerd zijn in de 

locatieanalyse. Door de gekozen locatie lopen 
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twee belangrjjke snijlijnen -een natuurlijk 

ontstaan voetpad en een druk fietspad- die 

invloed uitoefenen op de (hoofd)verdeling 

van de inrichting. Deze snijlijnen maken een 

stedenbouwkundig verantwoorde opdeling 

mogelijk welke voldoet aan de eisen van in passing 

en een interne ontsluiting creeert van het type 

telefoonpaal (binnen het normaal beveiligde deel), 

zoals we die kennen uit de gevangenistypologieen. 

Uit het onderzoek tussen bestaande 

gevangenistypologieen en hoofdgebruikers 

(besproken in hoofdstuk 2, onderzoek) komt 

naar voren dat intern voor jeugdinrichtingen 

een telefoonpaaltypologie een gunstige 

ontsluitingstypologie is. De stedenbouwkundige 

snijlijnen maken het mogelijk deze telefoonpaal 

ontsluitingstructuur te combineren met de meest 

ideale typologie voor wonen en werken, de open 

lay-out of campus type. Hierdoor wordt de kracht 

van twee bestaande typologieen gecombineerd . 
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Open lay-out structuur voor 

werk/woonomgeving 

l ! 
Telefoonpaal structuur 

voor ontsluiting 
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Werking 
re-integratie 
machine 
De onderlinge bouwdelen zijn dusdanig ten 

opzichte van elkaar gepositioneerd dat er 

een logische volgorde ontstaat die het re

integratieproces van de client kan ondersteunen. 

Daar waar de huidige jeugdinrichtingen 

onvoldoende machinewerking in zich hebben 

is het punt tussen de diverse behandelfasen. 

Hierin zit de kracht van het nieuwe concept. Door 

de facilitaire voorzieningen (rood) expliciet af 

te splitsen van de gesloten woonunits (oranje) 

ontstaat een gevoel van losbandigheid tussen 

gebouwen, waardoor de slogan 'client follows 

building' tot uiting kan komen . 

De gesloten woonunits kunnen door de 

ge"integreerde beveiliging goed worden 

gepositioneerd tegen de woonwijk aan. Door 

deze directe inpassing wordt de volgende fase al 

ingeleid. 

In de beperkt beveiligde fase (geel) zijn de 

(Qn e 
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woonunits qua typologie een met de bebouwing 

in de wijk. In deze fase bevinden clienten zich 

overdag buiten de inrichting. Hierdoor zien ze 

met eigen ogen dat hun gebouw (van buiten) 

niet afwijkend is ten opzichte van de wijk, wat 

de volgende fase wederom inleidt. Als hun 

behandelperiode afgerond is, zal de drempel 

naar de maatschappij (groen) zijn verlaagd. Dit 

resulteert in een (meer) soepele doorloping 

van het re-integratieproces waarbij voor de 

bebouwing een hoofdrol is weggelegd. 
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Machinewerking van de re-integratiemachine 



Haalbaarheid 
concept 

Niemand wil naast een jeugdinrichting wonen 

wat in eerste instantie wordt bepaald door 

het algemene denkbeeld (zie hoofdstuk 2, 

onderzoek, maatschappelijke context). Als we 

dit denkbeeld even naast ons neer leggen en 

kijken naar de redenen die omwonenden in 

Heerenveen aandragen om zich af te zetten tegen 

een jeugdinrichting in hun buurt, is te stellen dat 

inpassing wei degelijk mogelijk moet zijn. 

Wanneer men hoort dater een jeugdinrichting op 

komst is googled het merendeel direct, waarna 

een grate hoeveelheid jammerlijke resultaten 

op het beeld verschijnen. Redenen die hieruit 

worden gedestilleerd (geanalyseerd uit bezochte 

inspraakavonden voor het toekomstige plan van 

Het Poortje in Heerenveen) zijn hoge hekwerken, 

overmatig gebruik van prikkeldraad, lichtoverlast, 

parkeeroverlast en bang voor verhoogde 

criminaliteit in de wijk. Dit laatste wordt echter 

direct ontkracht door cijfers over criminaliteit. De 

overige punten worden onderuit gehaald door 

het zojuist neergelegde concept. 

Hieruit concluderen we dat het conceptidee over 

inpassing van een introverte jeugdinrichting in 

Iicht verstedelijkt gebied in principe mogelijk 

moet wezen. 
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DE 
RE-INTEGRATIE 
MACHINE 
Een diversiteit in omgevingssferen in combinatie met een juiste vorm van ruimtelijkheid, openheid en 

fragmentatie naar de woonwijk, kan de welgesteldheid van clienten dusdanig positief be'invloeden 

dat verveling en agressiviteit worden verlaagd waardoor het behandelingsproces sneller en beter 

verloopt. 

De uitwerking van het concept zal geschieden door de probleemstelling gedifferentieerd te verfijnen 

aan de hand van vijf thema's. 
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In hoofdstuk 3, grondkeuze en locatiekeuze, is een aanzet gegeven hoe de hoofdverdeling van het 

totale grondgebied met historische kenmerken kan worden opgedeeld in diverse kamers. De 'kamer' 

op de kruising van de twee verkeersstromen is de meest ideale locatie binnen het door de gemeente 

aangewezen grondgebied. 

Opdeling diverse kamers Overgangsgebied 
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Overgangsgebied 
Om de twee werelden -jeugdinrichting en 

woonwijk- samen te brengen wordt een visie 

geopperd voor de aansluitende wijk ten zuiden 

van het plangebied. Aangezien de woonwijk 

en jeugdinrichting twee tegenpolen van elkaar 

zijn, is een overgangsgebied tussen beiden 

onontkoombaar. Voor dit overgangsgebied 

wordt een beroep gedaan op de uitgangspunten 

zoals deze staan beschreven in hoofdstuk 3, 

uitgangspunten. 

Dit overgangsgebied zal als taak meekrijgen 

te zorgen voor een grensvervaging tussen 

geslotenheid en openheid door enerzijds 

de woonwijk in te leiden en anderzijds de 

jeugdinrichting te doen doven. De grensvervaging 

wordt gecreeerd door een aantal knikpunten in 

de facilitaire haak van de inrichting. Dit leveren 

knellende en verruimende gebieden op in de 

tussendoorgangen. 

Het groen heeft een verbindende taak, welke 

ondersteund wordt door een aantal verdraaiingen 

in het reeds bekende conceptontwerp en 

door richtinggevende elementen (bomenrij 

en wandelpad) die vanuit de woonwijk door 

worden getrokken het overgangsgebied in. Dit 

vormt samen met een open layout structuur 

en materiaalkeuze van de jeugdinrichting het 

overgangsgebied. 
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Vanuit dit overgangsprincipe is gezocht naar De inspiratiebeelden uit het vorige hoofdstuk en 

inspiratiebeelden voor de jeugdinrichting welke de hiergenoemde beelden komen tot uitdrukking 

passen binnen het concept van opentrekken en in een stedenbouwkundig ontwerp van de 

een logisch vervolg zijn op de uitgangspunten naastliggende woonwijk ... 

genoemd in het vorige hoofdstuk. 
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Wijkvisie 
Nu we weten dat we via het overgangsgebied 

een introverte jeugdinrichting kunnen inpassen 

in Iicht verstedelijkt woongebied, kan een stap 

terug gedaan worden naar de in hoofdstuk 3, 

uitgangspunten genoemde inspiratiebronnen 

voor de toekomstige woonwijk. 

Deze inspiratiebronnen hebben in combinatie 

met het concept van de jeugdinrichting en het 

overgangsconcept geleid tot een visie van de 

zuidelijke woonwijk. Hierbinnen spelen zaken 

als groen, lange zichtlijnen, gedifferentieerde 

vlakverdeling en inwonersgroepen samen, met 

bebouwing die zich betrokken voelt bij en zich 

openstelt naar het greene buitengebied. Hierdoor 

moet het sociale Ieven grotendeels in het groene 

buitengebied (alias het overgangsgebied) plaats 

gaan vinden, waarbij de sociale controle wordt 

vergroot en kan worden gezien als extra steun 

voor clienten in hun laatste behandelingsfase. 

De vrij in de ruimte geplaatste woonblokken -

bestemd voor gezinnen - hebben een informele 

voordeur met privetuin en een formele 

achterdeur met een (kleine) semi-privetuin. De 

semi-privetuin moet aan strenge eisen voldoen 

qua beplanting waardoor het moet samenwerken 

met de openbare tuin die wordt toegekend aan 

het woningblok. Daar spelen de kinderen, lopen 

wandelaars en wordt de sociale controle vanuit de 

semi-privetuin verzorgd . Deze woonblokken staan 

met hun voeten in het greene verbindingsgebied. 

De langgerekte lintbebouwing bestemd voor 

sociale woningbouw moet niet aileen qua 

uitstraling opgaan in het beperkt beveiligde 

deel, maar ook typologisch. Hierdoor is er geen 

onderscheid meer tussen b.b.i. en de woonwijk. 

Dit zorgt voor de inpassing bij de laatste fase die 

het principe van 'client follows building' voltooit. 

Zie hiervoor ook thema 'vrijheid in beslotenheid'. 
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VRIJHEID 
Er heerst een groot spanningsveld tussen beveiliging en een wijkvriendelijke uitstraling. Het zijn 

uitersten waarin aan beide kanten niet kan worden volstaan met compromissen, dit is ook niet 

nodig. 



Beveiligingstechniek heeft niet still gestaan. Kon er Een wijkvriendelijke jeugdinrichting - dus 

in de 19de eeuw en de eerste helft van de vorige 

eeuw hoofdzakelijk beveiligd worden door muren 

met prikkeldraad en camera's, tegenwoordig kan 

door een toename van elektronica veel subtieler 

worden voldaan aan de eisen voor beveiliging. In 

principe moet elk gebouw te beveiligen zijn. 

" een 
wijkvriendelijke 
jeugdinrichting 

kan in de huidige 
tijdgeest 11 

zonder omheiningsmuur - kan in het huidige 

tijdperk worden gerealiseerd door gebruik te 

maken van elektronica en slimme configuratie 

van gebouwdelen (zoals staat beschreven in het 

concept). Hiernaast zal er een passende manier 

gevonden moeten worden om de beveiliging 

dusdanig in de bebouwing te integreren, dat deze 

niet meer als dusdanig aangemerkt kan worden. 

Dit kan op verschillende manieren met elk zijn 

specifieke eigenschappen. Het concept gaat uit 

van een open lay-out typologie wat inhoudt dat 

we praten over meerdere gebouwdelen. Elk 

gebou1wdeel heeft zijn of haar ei1gen hoofdfunctie 

De hoeveelheid aan elektronische beveiliging wat naar buiten toe moet worden uitgestraald. 

dient te worden beperkt. In eerste instantie niet 

vanwege de kosten en onderhoud maar om de 

kans op valse detectie te minimaliseren en zo dus 

de beheersbaarheid te vergroten. 

Dit heeft directe consequenties voor de manier 

van beveiligen. We onderscheiden twee type 

hoofdfuncties, verblijven (woonfunctie) en 

facilitair (werkplekken en dagbesteding clienten). 
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Het type verblijven bevat drie clusters van elk Normaal 
24 clienten op basis van het normaal beveiligde 

beveiligde woonclusters 

regime en een cluster van het beperkt beveiligde 

regime. Bij dit laatste regime zijn gesloten 

vensters afdoende om aan de beveiligingseisen te 

voldoen. Het venijn zit in de normaal beveiligde 

woonclusters. Hier worden clienten ge"integreerd. 

Deze moeten qua uitstraling aansluiting zoeken 

bij de omringende wijk en kunnen niet gebruik 

maken van programmatische beveiliging zoals bij 

het facilitaire gedeelte, waarover later meer. 

De beveiliging moet altijd bestaan uit twee 

beveiligingslinies (minimale hoogte 5 meter) tenzij 

het een gesloten muur betreft of dat overklimmen 

niet tot de mogelijkheid behoort. 

Een ander belangrijk issue - misschien wei de 

belangrijkste- is hoe om te gaan met zichtvelden. 

In het onderdeel 'verblijven' wonen de clienten. 

Wat mogen zij zien, wat niet, wat mag gezien 

worden vanaf buiten en wat niet. Ook deze eis 

zal zwaar mee wegen in hoe de 2de huid gevel 

(= beveiligingsgevel) moet worden samengesteld. 

Aan deze zichtvelden zit een openheidsonderzoek 

gekoppeld welke de grondstof is voor de tweede 

gevel. 

De conclusies worden niet louter en aileen op dit 

onderzoek gebaseerd, maar ook wat mij verteld 

is door mevrouw Janssen, meneer Vellinga en 
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meneer Beekman, deskundigen op het gebied. 

Deze twee vullen elkaar goed aan. 

Door een jeugdinrichting in een woonwijk te 

integreren creeer je een spanningsveld qua 

zichtvelden. De client wil je zo natuurlijk mogelijk 

huisvesten- dus zo vrij mogelijk zicht- anderzijds 

moeten clienten niet te kijk worden gezet. Tevens 

zijn er momenten die voor buitenstaanders niet 

zichtbaar moeten zijn, bijvoorbeeld wanneer er 

zich ongeregeldheden voordoen. 

Dit spanningsveld kan -grotendeels- worden 

opgelost door een gevel samen te stellen die 

opgebouwd is uit verticale elementen (hierbij 

gaat beklimmen moeizamer dan bij horizontale 

elementen). Naast deze gevel werken afstand, 

A 
73" TN'" 

71'11!' 53"' 

lllllll 
92%' 65 
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die pte verhouding van de elementen is van be lang 

voor de gewenste spreiding in het gezichtsveld. 

Wanneer de diepte toeneemt en de breedte 

afneemt (type B,C,D,F,G,H) is de gevel onder een 

hoek eerder gesloten, wat de clienten het zicht 

ontneemt om personen te volgen, andersom 

geldt hetzelfde. Deze types hebben recht van 

voren een grate openheid van maximaal 92%. 

Dit principe is dus het meest gunstig ter plaatse 

van gesloten gevels. Als de diepte daarentegen 

afneemt en de breedte toeneemt (type A, E) geeft 

dit de client een minder gespreid gezichtsveld 

naar buiten, van buitenaf wordt de openheid 

recht van voren meer gesloten dan bij het vorige 

principe. Onder een hoek laat dit principe Ianger 

verduistering van het glas en plaatsing van een zichtvelden door. Dit principe is de beste optie 

bomenrij mee om zichtvelden te sturen. Deze om toe te passen ter plaatse van gevelopeningen 

verticale elementen worden -waar zicht nodig om de client een breder zichtveld te geven en de 

is- met maximale tussenruimten samengesteld inkijk vanuit overliggende woningen te verkleinen 

om maxi male openheid te creeren. De breedte in tegenstelling tot de andere types. 
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Hoe ziet de gevel er dan uit? De verticale 

elementen moeten voldoende weerstand bieden 

tegen vandalisme en moet het proces van in

en uitbreken kunnen vertragen. Om te zorgen 

voor een onorthodoxe uitstraling voor een 

jeugdinrichting is -voor het type 'verblijven'

gekozen voor het materiaal hout. Dit geeft een 

vriendelijke en zachte uitstraling naar buiten 

wat nodig is om overbodige angstgevoelens in 

de maatschappij te onderdrukken en maakt een 

perfecte in passing mogelijk tussen het 'verblijven' 

en de woonwijk. 

Om gebruik te maken van de maximale vrije 

opening van lOOmm en het gebruik van de 

stramienmaat 2400mm is een veelvoud van 50 of 

lOOmm ideaal voor het krijgen van een evenredig 

beeld. Dit gaf de aanleiding om te kiezen voor 

houten planken van 20x100mm en 50x30mm. 

Waar geen 2de beveiliging nodig is, wordt de 

'laze tussenruimte' opgevuld met planken van 

20x80mm. Dit maakt in een gebaar een solide 

sculpturale fac;:ade waarin de beveiliging is 

opgenomen die daarnaast meehelpt aan het 

verkrijgen van de best mogelijk oplossing voor het 

zichtvelden probleem. 

Vrije tussenruimte 100 (= maximaal} 
r7' 

Muur elementen 20 (xlOOmm) 
/ 

Raam elementen SO (x20 mm) 
// 



Doorsnede 

Bij de bevestiging van de 

houten fa~;ade wordt gebruik 

gemaakt van een stalen frame 

waaraan de latten individueel 

worden gemonteerd. Met 

een tussenafsta nd van 

650mm tussen buitenmuur 

en de 2de beveiligingslinie 

wordt het mogelijk dit frame 

\\,, eveneens te gebruiken 
ra me nwasi nsta llatie. 

\ 

\ 

a is 
~;:;:::~- Stalen kozijnen (wit) 

•-~--H-1-- Lariks latten (2de beveiligingslinie) 

e;.!-1-- Wit stucwerk 

Persrooster 

Spackwerk (wit) 

~ 
Beton schilderen in 
sprekende kleuren, kleurvariatie 

Doorsnede wl-wl 
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Modelleren typologische verankering te bewerkstelligen is 

I'Ju het vraagstuk omtrent de beveiliging gekozen voor het archetype woongebouw. Deze 

opgelost is, kunnen de drie woonclusters wordt door middel van repetitie, programmatische 

worden gemodelleerd. Van belang is dat de en architectonische opdeling en afschuining zo 

clusters dusdanig worden vormgegeven dat deze gemodelleerd datdeze'villa's'worden opgenomen 

aansluiting zoeken bij het naastgelegene. Om een in de morfologie van de woonwijk. 
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Materiaalkeuze 

lariks hout 

De buitenschil-inclusief dak- wordt samengesteld 

uit plan ken van onbehandeld Siberisch lariks hout, 

in diverse afmetingen. De keuze voor Siberisch 

lariks is te vinden op het economische vlak. Het 

is een kwalitatief en duurzaam alternatief voor 

veel tropische houtsoorten en is tevens een stuk 

goedkoper dan Western Red Ceder, wat ook vaak 

wordt gebruikt voor gevelbekleding. 

Het dak is zo gedetailleerd dat (verborgen) 

dakgoten overbodig zijn wat een besparing 

oplevert. 

De keuze voor een houten dak is om te komen 

tot een solide uitstraling waardoor de woonunits 

kleiner ogen (verhoudingen worden minder 

duidelijk zichtbaar). Dit is nodig omdat de 

woonunits een korrel grater zijn dan een 

standaard woonhuis (twee onder een kap). 

Groene sedum bekleding 

Om enerzijds de woonunits te doen verbinden 

met de groenstrook en anderzijds om a ante geven 

dat intern een deel niet bestemd is voor clienten, 

is gekozen om een deel van de noordgevel te 

bekleden met sedum beplanting. 

Waarom sedum? Een groene gevel maken is geen 

lastige opgave, wei het onderhouden daarvan. 

Met dit sedumsysteem -gevuld met allemaal 

kleine sedum beplanting- is het onderhoud zeer 

gering omdat sedum langzaam groeit en klein 

blijft. 

Ter voorkomen dat beplanting gaat groeien 

waar dat niet de bedoeling is, zijn de verticale 

groenstroken ingekaderd. 
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Facilitaire gebouwen kunnen minder ge·lntegreerd 

komen te liggen binnen de wijk. Hier worden 

clienten behandeld. Door de werkplekken van 

werknemers en aanverwante vertrekken aan de 

buitenzijde te positioneren wordt de beve lliging 

grotendeels programmatisch opgelost. De 

werkplekken zorgen voor een 'clear area'. 

Hierdoor is het creeren van de vereiste twee 

beveiligingslinies relatief eenvoudig. Het enige 

wat moet gebeuren is te zorgen dat de buitengevel 

rustig, vriendelijk en open oogt en oplossingen 

biedt voor: thermische scheiding, tweede 

beveiligingslinie, lichttoetreding en zonwering. 

probleem van beveiligen een issue. 

Deze kwestie kan worden ontrafeld door gebruik 

te maken van een bestaand vliesgevelsysteem en 

de opbouw van dubbelglas. 

" een transparante 
beveilingslinie " 

Hoe gaat dit in zijn werk? Het vliesgevelsysteem 

wordt dichtgezet met glasplaten, welke aan 

weerszijden van een stalen raamwerk worden 

Bestaande vliesgevels hebben de zojuist gestelde gemonteerd en vervolgens vacuum getrokken. 

voorwaarden al in zich, uitgezonderd die van 

beveiligen. Tach hebben deze (structurele) 

vliesgevelsystemen de voorkeur omdat ze 

maximale openheid en strakheid combineren 

met (vriendelijke)hardheid. Hierdoor blijft het 

Dit geeft een transparante beveilingslinie van 

dubbelglas, waarin het stalen raamwerk enerzijds 

zorgt voor voldoende weerstand tegen in- en 

uitbraak, anderzijds fungeert het als zonwering. 

Door de toevoeging van het stalen raamwerk 



zijn de glaselementen dusdanig in gewicht 

toegenomen dat de constructie van het 

vliesgevelsysteem ook moet worden verstevigd. 

Dit geschiedt door het zwaarder dimensioneren 

van de staalconstructie. Structurele beglazing 

wordt door gemeenten niet altijd geaccepteerd 

omdat beglazing volgens richtlijnen 

mechanisch verbonden dient te worden met 

de achterconstructie. In dit geval is door de 

aanpassing, die gedaan is ten behoeve van de 

beveiliging en slim detailleren, dit probleem 

getackeld. 

Nu de gevel is opgebouwd moet er nog een 

kwestie worden opgelost, de detectie. Wanneer 

men probeert de gevel te beklimmen zal er 

alarm moeten worden geslagen. Daarom is het 

vliesgevelsysteem voorzien van een hypermodern 

Rafit Leaky Coax detectiesysteem, dat beweging 

van de gevel en de directe omgeving detecteert 

en doorgeeft. 
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Zetwerk (Blank aluminium, RAL 9006} 
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Stalen draagconstructie 
(wit, RAL 9010) 
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Stalen zonwering Sx70 

h.o.h. 100 

Rafit Leaky 

Coax detentiekabel 

Veiligheidsglas 8mm 
t.b.v. lichtintreding 
(zand gestraald) 
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Modelleren 
De haak -op zijn plek gelegd door twee 

(stedenbouwkundige) snijlijnen- wordt op een 

aantal punten gedraaid en geknikt. Hierdoor 

wordt de haak buiten het grid van de woonwijk 

gelegd en ontstaan er knellingen die enerzijds de 

woonwijk dooft, anderzijds de woonwijk inleidt. 

Perwoonclusterwordentweewoonunitsontsloten 

via een onderdoorgang, het verbindingsgebied . 

Om lichtintreding in de onderdoorgangen te 

vergroten moet de facilitaire haak ter plaatse 

hiervan worden opgedeeld (h ierover in het 

volgende hoofdstuk meer). Hierdoor wordt een 

groat gebouw vermeden en ontstaat binnen 

direct een opdeling tussen de diverse afdelingen. 

Voor de ontsluiting wordt vervolgens de 

ontsluitingslaag de grand ingedrukt waardoor 

kruizend verkeer mogelijk wordt. 

Ov r71Cht Aeecu b~k.en d e •m tjli jnen Knf'd n vnn inla,dingsge.bit'.d 

Knellinp-tm r=ragmcnteren facilita ire hJak 
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Materiaalkeuze 

(beveiligde) Vliesgevel 

De keuze voor een (beveiligde)vliesgevel wordt 

op de vorige pagina uitvoerig toege:licht. 

Geperforeerde trapeziumplaat (grijs) 

Ter plekke van de verbindingsgebieden -die 

leiden naar de verblijfsunits- wordt de facilitaire 

haak verdeeld in drie gebouwblokken door 

grijze (aluminiumkleur) en geperforeerde 

trapeziumplaten. Deze platen worden vanuit het 

dak van het verbindingsgebied omgevouwen en 

doorgezet in de gevel. 

Oregon Pine (gelakt)* 

De backbone (wat in het volgende hoofdstuk 

wordt besproken) wordt bekleed met oregon 

pine. Oregon pine is harder dan lariks of 

western red ceder waardoor het beter bestand 

is tegen beschadigingen wat ter plaatse van het 

luchtterrein gewenst is. Daarna.ast verkleu.rt het 

fraai oranjeachtig/geelbruin wat in mooi contrast 

staat met het schone beton en het Stellac vuren. 

Stellac vuren (antraciet gebeitst)* 

Dit milieuvriendelijk verduurzaamde vuren staat 

door zijn antraciet gebeitste afwerking in mooi 

contrast met het oregon pine en het schone 

(witte)beton. 

*)voor de locatie binnen het project zie ook bladzijde 81&93 
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Ondanks het feit dat het beperkt beveiligde deel niet tot de uitwerking van dit afstuderen behoort, 

is het geven van een integratievisie tussen de woonwijk en de laatste behandelfase noodzakelijk om 

een beeld te schetsen van de re-integratie machine. 

De bouwmassa van het beperkt beveiligde deel komt evenals de woonclusters van het normaal 

beveiligde deel in het grid van de woonwijk te liggen. Hiermee wordt aansluiting gezocht naar de 

wijk. Vanuit de woonwijk wordt de strokenbebouwing doorgezet in het beperkt beveiligde deel. 

Typologisch identiek maar programmatisch verschillend. 
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De facilitaire haak is ingevuld op basis van het programma van eisen van Justitie. Dit programma is 

qua facilitaire deel op te splitsen in de hoofdgroepen, entree, transporthof, onderwijs, activiteiten, 

zorg en personeelsvertrekken. Dit moet allemaal met elkaar worden ontsloten op een eenduidige 

manier, waarbij de route voor clienten en werknemers op een bepaald moment van elkaar moeten 

worden gescheiden. Hierdoor wordt het mogelijk bezoek te ontvangen voor de medewerkers zonder 

dat deze in contact komen met clienten. 



Het concept gaat uit van een interne 

ontsluitingslaag van het telefoonpaaltype. 

Deze typologie is -voor jeugdinrichtingen

ideaal vanwege het ontbreken van een centraal 

controlepunt (hoofdstuk 4, concept). 

Deze ontsluiting zorgt voor een eenduidig en 

overzichtelijke ontsluiting tussen de diverse 

gebouwdelen. Gevels 'spreken' in de inrichting, ze 

geven betekenis a an de achtergelegen vertrekken. 

De met hout beklede vertrekken zijn bestemd 

voor clienten. Dit kunnen vertrekken zjjn voor 

scholing, sport, handenarbeid, maar ook zorg- of 

de isoleerafdeling. 

De routes van de drie gesloten woonunits naar 

bijvoorbeeld het gebouwdeel voor onderwijs 

of handenarbeid geven een gevarieerd 

omgevingsbeeld. Vanuit de zachte villa's komen de 

clienten via een harde maar fijne onderdoorgang 

uit op de backbone met warme muren, die het 

noord met zuid verbindt. 

Zacht en gesloten 

Hard en fijn 

Warm en open 
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Voor een groot contrast tussen de hoofdfuncties 

verblijven en faciliteren- respectievelijk integreren 

en ontwikkelen- wordt het verbindingsgebied 

(omcirkeld in groen) tussen beiden benut. Ook hier 

speelt ruimtelijkheid een rol. Om van een 'tunnel' 

een ruimtelijk element te maken is een opgave op 

zich. Om te komen tot een verantwoorde keuze 

voor de vorming van de verbindingsgebieden is er 

onderzoek gedaan naar mogelijkheden. 

Door de onderdoorgang zo minimaal mogelijk te 

houden, wordt de lichtopbrengst in de verbinding 

maximaal. Dit gebeurt door de functie 'verblijven' 

programmatisch verder op te delen en de 

faciliteiten te spreiden over diverse gebouwen. 

Nu de lengte minimaal is kan door middel van 

~ een ruimtestudie bekeken worden hoe de 

ruimtelijkheid en lichtintensiteit zo hoog mogelijk 

kan worden gemaakt. 
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Type A en B zijn veelvoorkomende constructies bij 

fietstunnels of tunnels voor autoverkeer, welke a an 

weerszijden een verhoging kennen om weer terug 

te keren op het huidige niveau. Bij de inrichting is 

dit niet het geval. De verbinding bevindt zich op 

tussen tunnelgedeelte en beide kopeinden. 

Een gebold dakvlak (type B,C,D) heeft duidelijk 

effect op de diepte van invallende lichtstralen 

en verzacht daarnaast de overgangen tussen 

onderdoorgang en naastgelegen gebied. Als 

hetzelfde niveau als het luchtterrein, wat met zich we kijken naar type C en D komt de verwachte 

meebrengt dat vanuit de onderdoorgang zicht ruimtelijkheid niet tot uitdrukking, daarentegen 

is over het luchtterrein en hierdoor van nature zijn de productiekosten hager dan bij de overige 

meer punten scoort qua ruimtelijkheid dan twee. Type B is van de vier qua ruimtelijkheid de 

fietstunnels. winnaar. 

11 verzachting 
tunnelgedeelte en 

kopeinden " 

Type B, C en D hebben ten opzichte van type A 

een gebold dakvlak. Dit zorgt voor een verzachting 

tussen tunnelgedeelte en de beide kopeinden en 

vergroot het aantal invallende lichtstralen. 

De beide zijmuren kunnen oak meedoen, zo zijn 

type C en D respectievelijk voorzien van gebolde 

en uitgeholde zijmuren. De eerst genoemde geeft 

in het midden -waar de minste lichtintensiteit is

een ruimer geheel maar kent aan beide uiteinden 

door deze verbreding juist een vernauwing. De 

tweede, type D, zorgt voor een vernauwing in het 

midden en zet extra kracht bij aan de overgang 

-------

De verbinding wordt in het werk gestort waarbij 

de bekistingsstructuur zichtbaar blijft voor 

de levendigheid. AI het noodzakelijke -zoals 

armleuningen ter plaatse van de trap- zal in 

de muur worden opgenomen, om zodoende 

te zorgen voor een strakke harde uitstraling. 

De betonnen wanden van wit beton worden 

gecombineerd met een plafond van onafgewerkte 

trapeziumplaten waarin de verlichtingsarmaturen 

zijn opgenomen. 
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LEVEN IN 
GESLOTENHE 'ID 
Aile moeite die gedaan is om een jeugdinrichtingdusdanigte kneden dat deze zich kan inpassen binnen 

woonkernen moet niet onderuit worden gehaald door overmatige beveiligingmiddelen binnen. Dit 

zou het doel van een verbeterde vorm voor herintegratie van clienten teniet doen. In dit hoofdstuk 

wordt de interne beleving besproken. Dit is wederom verdeeld in 'verblijven' en 'facilitair'. 
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Het grootste gedeelte van de tijd dat een client 

in behandeling is bevindt hij of zij zich in een van 

de 6 tot maximaal12 leefgroepen, afhankelijk van 

opdeling. Elke woonunit bevat twee leefgroepen 

-van elk 6 behandelplekken- welke gekoppeld 

kunnen worden tot een 'leefgroep van 12. 

De huidige vloot jeugdinrichtingen scoren qua 

woongemak laag door hun matige ruimtelijkheid 

binnen de woongroepen. De jongeren moeten 

meer 'Iucht' krijgen in hun woningen. Door een 

verhoogde ruimtelijkheid voelen clienten zich 

kleiner, wat een positief effect kan hebben op 

een afname van agressiviteit van de client. Naast 

deze ruimtelijkheid zijn er nag tal van facetten 

die samenkomen binnen deze woonunits. 

Beveiliging, gelijkheid tussen groepen, gebruik 

maken van beperkingen, logistiek, compactheid, 

overzichtelijkheid vanaf een punt (binnen de 

leefgroep) en lichtinval spelen eveneens mee in 

de vorming van het interieur van de woonunits. 

Ruimtelijkheid en llichtinval 
Een verhoogde ruimtelijkheid kan worden gebruikt 

om de eerste beveiligingslinie te vormen. Doordat 

de dakvlakken zich op minimaal vijf meter boven 

het vloeroppervlak bevinden, kunnen deze 

gebruikt worden als vensteropeningen met een 

enkele beveiligingslinie. De hoogte kan eveneens 

worden gezien als een, waardoor wordt voldaan 

aan de vereiste twee beveiligingslinies. De enkele 

beveiligingslinie bij deze vensteropeningen 

bevindt zich aan de buitenzijde en zal wederom 

opgenomen worden in de houten buitenschil. 

De dakvensters Iaten een grate hoeveelheid 

Iicht binnen waarbij de beveiliging als zonwering 

dient. 
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Gebruik van beperkingen 
De doelstelling om gesloten jeugdzorg in een 

bewoond gebied te situeren brengt een aantal 

vrijheidsbeperkingen (eisen) met zich mee 

waarbinnen ontworpen dient te worden. Het 

streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken 

van juist die beperkingen. 

De eerste beperking met betrekking tot de 

openheid komt door de mate van beveiliging. 

Eerder staat beschreven hoe gebruik wordt 

gemaakt van deze beveiliging ten opzichte van 

invallende zichtvelden. In het geval van de 

woonkamers kruipt de beveiliging in de huid 

van horizontale jaloezieen, die een zonwerende 

functie vervullen. 

Datgene wat centraal staat is de integrerende 

functie van de jeugdinrichting in totaliteit maar 

de client in het bijzonder. Plattegrond technisch 

betekent dit dat de slaapkamers van de clienten 

gesitueerd worden naar de woonwijk. Dit lijkt 

geen beperking maar deze twaalf slaapkamers 

nemen verhoudingsgewijs een grate plek in 

binnen de woonunits. Wat hier uit voortvloeit 

is dat de woonkamers zich verschuilen achter 

de slaapkamers. Dit geeft in de woonkamers 

meer privacy en geeft aan dat de jongere in de 

woonkamers meer ontwikkeld bezig is en op de 

slaapkamer meer integrerend . 

" beveiliging kruipt 
in de huid van 
zonwering " 

Het programma van eisen is fors in vergelijking met 

een 'normale' waning. Door gebruik te maken van 

de vereiste leefgroepen kan plattegrond technisch 

een verschuiving plaatsvinden die het gevelbeeld 

doet verspringen. Hierdoor wordt plaats gemaakt 

voor aanverwante functies (bladzijde 91). 

De basis voor de plattegrond zijn de twee 

leefgroepen met een facilitair middenstuk. Vanuit 

daar is gezocht naar een juiste configuratie van 

vertrekken waarbij zaken als logistiek en controle 

als uitgangspunten zijn genomen. 
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Zoals reeds besproken is vormen de werkplekken 

voor medewerkers een 'clear area' welke zorgtvoor 

de beveiliging, dit is besproken in het hoofdstuk 

opgesloten in vrijheid paragraaf facilitair. 

Deze 'clear area' is verdeeld in drie langgerekte 

gebouwdelen welke door middel van loopbruggen 

met elkander zijn verbonden. Dit vormt de 

ruggegraat voor de binnenste gebouwdelen 

bestemd voor clienten (de gebouwdelen zijn 

zichtbaar op de plattegrond op pagina 95). 

De facilitaire haak bestaat uit drie verdiepingen, 

waarvan er een -de ontsluitingslaag- zich onder 

het maaiveld bevindt. Deze laag is naast de 

"' functie ontsluiten bestemd voor het luchtterrein, 
en 

verder zijn er op deze verdieping ruimten te 

vinden die bestemd zijn voor het ontvangen van 

clienten. Denk aan verzorging, handenarbeid of 

isoleerafdeling. 

Ruimtelijkheid en lichtinval 
Net als bij de woonunits is ruimtelijkheid het 

'keyword'. Werknemers moeten zich prettig 

voelen binnen de inrichting, veel Iicht en ruimte 

zijn hierbij van grote betekenis. Door het als 

een ruimte aan te merken zal extra aandacht 

moeten worden besteed aan absorptie van 

omgevingsgeluid, daarentegen kan koelen en 

verwarmen economischer worden ontworpen. 

De lichtinval wordt vooral bewerkstelligd door 

de vliesgevel, dit geeft van binnen een extra 

dimensie aan het extroverte karakter van de 

nieuwe generatie gesloten jeugdinrichtingen. 
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Gebruik van beperkingen 
Lichtinval wordt geregeld door de transparante visuele controle. In de avonduren zal de controle 

beveiligingslinie die zijn basis kent van bestaande worden overgenomen door camera's. 

vliesgevelssystemen. Door de beveiliging hieraan Deze werkplekken maken op 0 Peil een 'clear 

toe te voegen ontstaat een gevel waarin de area' tussen vrijheid en volledig geslotenheid met 

'tralies' in de voetsporen treedt van de zonwering -de vereiste- twee beveiligingslinies. 

(zie hiervoor oak hoofdstuk opgesloten in vrijheid 

paragraaf facilitair). De facilitaire haak heeft een ontsluitingslaag 

" dit bespaart extra 
personeelskosten " 

welke ondergronds ligt. Hiervan wordt enerzijds 

gebruik gemaakt om de inrichting naar de wijk 

toe open te houden, anderzijds wordt deze 

gebruikt als beveiligingslinie ter plaatse van het 

luchtterrein en de ruimten voor onder anderen 

zorgverlening. 

Achter deze transparante buitengevel zitten Door de verlaging ontstaat de mogelijkheid om 

de werkplekken voor werknemers, die door de de daken groen en beloopbaar te maken voor 

..,. 'zonwering' tach voldoende privacy kent. Zij medewerkers en bezoekers, waardoor oak bij 
0"1 

kunnen de gehele dag visuele controle uitoefenen deze groepen gebruikers het verblijfscomfort 

op de -aan de overzijde liggende- woonunits. Dit wordt verhoogd. 

bespaart extra personeelskosten en biedt -althans 

overdag- de beste vorm van controle, namelijk 
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CONCLUSI E/REFLECTI E 
Deze scriptie is een beschrijving van onderzoeken met als doel antwoord te krijgen op de vraag, 

hoe een introvert gebouw voor jeugdzorg kan worden ingepast in (licht)verstedelijkt (woon)gebied 

volgens het gedefinieerde begrip 'inpassen'. 

Zoals in het voorwoord te lezen is wou ik proberen de jeugdinrichting als autonoom object te zien, 

waardoor (optionele) standaardisatie misschien mogelijk kon worden bij jeugdinrichtingen. Echter 

door het uitdiepen van het onderwerp en het bestuderen van het herintegratiebeleid van Justitie was 

ik gedwongen om deze autonomie los te Iaten. De opgave vroeg naar omgevingsfactoren waardoor 

de jeugdinrichting ingebed kon worden. Heb ik de context dan volledig uit het oog verloren? Nee. 

Jeugdinrichtingen moeten geolied worden voor het verder verlagen van het recidivecijfer en het 

uiten van het nieuwe herintegratiebeleid. Oat olien is mijns inziens geslaagd. Daarnaast zijn een 

aantal elementen -zoals de omheiningsmuren- naar boven gekomen welke in de nieuwe zetting als 

overbodig wordt bestempeld en zodoende meehelpen aan het olien van het herintegratieproces. 



eze scrip tie Ievert bewijs dot een introvert gebouw 

oar gesloten jeugdzorg zich kan aanpassen aan 

zrn gewijzigde positie binnen de samenleving, 

l elke wordt bepaald door het herintegratiebeleid 

vr n 0.1.1. Een jeugdinrichting kan extrovert 

arden gemaakt door slimme programmatische 

o lossingen in combinatie met de (nieuw) 

Ttwikkelde typologie. Dit extroverte karakter 

vl rmt het basisbeginsel. Dit is nodig is om het 

nf gatieve denkbeeld omtrent detentiegebouwen 

ti doen doorkruisen, hetgeen inherent stoat 

v or een geolied herintegratieproces. Dit 

h rintegratieproces wordt ondersteund door 

hr t aanbieden van aile regimes op een locatie 

Wat zorgt voor een geolied proces. Wat zijn de 

bklangrijkste ingredienten die zorgen voor een 

c ronologisch en soepel geheel ... 

De nieuw ontwikkelde typologie -ontstaan uit 

t I ee bekende gevangenistypologien te weten 

het open lay-out type en het telefoonpaaltype-
1 

b edt in combinatie met een ontsluitingslaag de 

ogelijkheid om losstaande omheiningen -dan 

el muren dan wei hekken- te vermijden. De 

b veiliging kan hierdoor worden ge'integreerd 

b nnen de losse bouwdelen. Dit resulteert in 

c mpactere jeugdinrichtingen (zie bijlage 2) 

Vf! t positief meewerkt om dit type gebouw op 

rdlatief duur grondgebied te kunnen situeren. 

Hf t feit dat de ontsluitingslaag zich onder het 

J aaiveld bevindt zet de gekozen locatiekeuze ter 

d1scussie, deze is misschien niet optimaal. Er zou 

gl zocht moeten worden (binnen woonkernen) 

n ar locaties die (enig)hoogteverschil van nature 

in zich hebben. Dit zou de inrichting goedkoper 

k nnen maken. 

D typologie aileen is nietvoldoende om te komen 

tot een volledig inpassingsconcept. Door de vele 

b perkingen (vooral bij de gesloten woonunits) 

is het onmogelijk gebleken de jeugdinrichting als 

autonoom objectte zien (ditvormde de aanleiding 

tot de ontwerpopgave, zie tevens het voorwoord). 

Het antwerp stelt eisen aan de direct omliggende 

(woon)wijk en is om die reden aileen toe te passen 

in -of tegen- nieuw te bouwen woonwijken. 

Dat het concept haalbaar is zegt nag niks 

over het feit of de samenleving er oak klaar 

voor is. Zoals met elke verandering zorgt oak 

deze positiewijziging voor strubbelingen in de 

samenleving. Professionals binnen de jeugdzorg 

zijn het er over eens, de gesloten jeugdzorg moet 

weer binnen de samenleving komen te liggen . 

Wanneer men het herintegratiebeleid 

(vooruitstrevend) wil doorvoeren zal eerst moeten 

worden onderzocht hoe het algemene denkbeeld 

en angstgevoelens binnen de samenleving kan 

worden gewijzigd. Dit kan deels door het creeren 

van vriendelijke gebouwen en het wegnemen 

van de negatieve elementen (op de samenleving) 

uit de jeugdinrichting zoals Iicht-, lawaai- en 

verkeersoverlast. 

Wanneer dit geslaagd is, wat in dit concept het 

geval is, moet nagedacht worden hoe in te spelen 

op de samenleving. Hoe moet deze worden 

ge"informeerd? Pas wanneer de samenleving 

achter deze nieuwe vorm van jeugdzorg staat zal 

de werking oak daadwerkelijk resultaten gaan 

opleveren. 

In een zin ... 

Het is mogelijk maar het is nag te vroeg en 

misschien kan de locatiekeuze worden verbeterd . 
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uimtelijl< plan 
et Poortje gereed 

HEERENYEEH • Het eindmodel 

tor Het Poortje is maandag
vond besproken in de com
issie ROM. In de verga.dering 

stond de komst van de jeugd
gevangenis niet meer ter dis
russie. Bestuurlijk gezien is 
dit een gepasseerd station. 

Het gepresenteerde ruimtelijk 
model beslaat een groter gebied 
dan het oorspronkelijke plan. 
Deze aanpassing is voortgeko
men uit het overleg met de be-

oners. In het nieuwe plan is 
het, naast het realiseren van Het 
Poortje. mogeli}k tegemoet te 
komen aan de wensen van be-

men tussen Het Poortje en de 
buidige woningen aan de Bui
tenbaan. 

Als Her Poortje besluit dat er 
geen vestiging komt in He~ren
veen, dan gaan de andere onder
de len van het plan ook niet door. 
In die situatie zijn er geen finan
ciele middelen beschikbaar en 
kan de uitvoerbaarheid niet 
worden gegarandeerd. Het plan 
riep bij de !eden van de commis
sie nog wei vee! vragen op, maar 
deze werden naar tevredenheid 
van de !eden van de commissie 
door wethouder Siebren Sieben
ga beantwoord. 

fOners, scholen en verenigin-
*en uit de directe omgeving. Voor dit agenda punt had zich 
~et plan voorziet in. her ver- een inspreker gemeld. De heer 
plaatsen van het sport- en rugby- Schoor gafaan dater met zijn in
yeld en het oplossen van de ver- spraakreactie niets is gedaan. In 
keers- en parkeerproblematiek zijn altcmatief kom~ Het Poor
.!-an de OSG-scl:wlen en van de tje ge'isoleerder tc liggen ten op
' ewoners van de Buitenbaan. In zichte van de omgcving dan in 
het plan zijn woningen opgeno- her huidige plan. 

~eugdgevangenis met 
woonwijk verbonden 
HEERENVEEN - Als de verhuizing 
van jeugdgevangenis Het Poor
tje naar Heerenveen doorgaat, 
Rrijgt deze een directe fiets- en 

~
1 andelverbinding met een 
ieuwe woonbuurt en Heeren
een-Noord. Een raadsmeerder

fieid is gisteren akkoord gegaan 
rret het oorspronkelijke inrich-
·ngsplan. 

Wanneer de raad het steden
~ouwkundige plan had afge
~eurd, dan zou het verkoopcon
tr act voor de gevangenis niet 
geldig zijn geweest. De VVD en 
<JJBH, die zich voor de verkiezin
gen heftig tegen Het Poortje 
Reerden, hadden deze kans kun
r\en grijpen om de ontwikkeling 
te vertragen. Dit deden ze ech
ter niet. 

De mogelijkheid om de ver
huizing te keren, is al verkekcn, 
stellen de partijen. Zij hebben 
zlch in de coaJitievorming met 
de PvdA gebonden aan de 
komst van de jeugdgevangenis. 

Wei probeerde GBH gisteren 
nog om de fiets- en wandelver
binding met de wijk te schrap
pen. AI hel verkeer zou via rond
weg de Weinmakker moeten !o
pen. Wegens onvoldoende 
steun trok GBH dit voorstel in. 

Of de jeugdgevangenis zich 
echt in Heerenveen vestigt, Is 
nog maar de vraag. De behoefte 
aan jeugdcellen is wisselend en 
afhankelijk van het politieke kli
maat. De directie laat hiervan 
afhangen of zij de gevangenis 
echt bouwt. 

LeeuwarderCourant 10 Mei 2010 

LeeuwarderCourant 28 Mei 2010 
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OPPERVLAKTEN 
OMTREKKEN 

Type Gesloten 

Strafrechtelijk 

Organisatievorm Particulier 

Aantal clienten 72 

Oppervlakte (m2)* 7.700 

Oppervlakte m2/client 107 

Omheining (m1)** Vrijstaand Ge'integreerd 

Won en 32 190 

Facilitair 80 366 

Totaal 112 556 

Omheining m1/client Vrijstaand Ge'integreerd 

Won en 0.4 2.6 

Facilitair 1.1 3.7 

Totaal 1.5 6.3 

Gemiddelde waarde vergelljkingsinrichtingen 

Oppervlakte (m2)"' 

Oppervlakte m2/clfent 

Omheining (ml)** 

Omheining m1/client 

21 .950 

215 .5 

662 

6.5 



Gesloten Gesloten 

Civielrechtelijk Strafrechtel ij k 

Orga nisatievorm Particulier Organisatievorm Particulier 

Aantal clienten 96 Aantal clienten 120 

Oppervlakte (m2)* 20.000 Oppervlakte (m2)* 13.600 

Oppervlakte m2/client 208 Oppervlakte m2/client 113 

dmheining (m1)** 615 Omheining (m1)** 570 

Omheining m1/client 6.4 Omheining m1/client 4.8 

Type Gesloten Type Gesloten 

Strafrechtelijk Strafrechtelijk 

Organisatievorm Overheid, d.j.i. Organisatievorm Particulier 

A ntal clienten 120 Aantal clienten 96 

Olppervlakte (m2)* 24.000 Oppervlakte (m2)* 30.900 0'1 
0 ..... 

Olppervlakte m2/client 200 Oppervlakte m2/client 322 

Ojmheining (ml)** 630 Omheining (m1)** 920 

Omheining ml/client 5.3 Omheining ml/client 9.6 



De Hartelborgt, Spijkenisse 

Gesloten Type Gesloten 

Civielrechtelijk Strafrechtelijk 

Orga nisatievorm Overheid, d.j.i. Organisatievorm Overheid, d.j.i. 

Aantal clienten 168 Aantal clienten 60 

Oppervlakte (m2}* 25.200 Oppervlakte (m2}* 18.000 

Oppervlakte m2/client 150 Oppervlakte m2/client 300 

Omheining (m1}** 700 Omheining (m1}** 535 

Omheining ml/client 4.1 Omheining m1/client 8 .9 

Conclusie 
Naar mate het aantal jongeren per inrichting afneemt, stijgt het oppervlak en de omheining per 

jongere. Waardoor de beveiligingskosten gestaagd kunnen oplopen. Wanneer we kijken naar de 

nieuwe opzet voor de jeugdinrichting dan concurreert deze qua oppervlakte en omheining per jongere 

met inrichtingen die een laag jongeren aantal kennen. Dus met een hoge score van omheining per 

jongere. 

Echter door de aangepaste configuratie van de gebouwdelen - wonen, faciliteiten en entree -

kan de beveiliging worden opgedeeld. Dit zorgt er voor dat deze inrichting die ondanks het lage 

jongerenaantal kan concurreren met grote inrichtingen wat betreft de omheining per jongere. Hetgeen 

beveiligingskosten bespaard. 

(*] Onder oppervlak wordt het grondoppervlak bedoeld dat omringd wordt door een muur/hek of gebouw. 

(**]Onder omheining worden de buitenste vrijstaande muur/hek constructies bedoeld . 

(***] Waarde is in termen van voetnoot 2 gelijk aan 0 ml/jongere. De omheiningsconstructie is ge·integreerd in het gebouw. 
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Matrixlijsten 

Hoofdgebruikers 

Sing-Sing typologie 

Radiaaltypologie 

Kruistypologie 

Panopticumtypologie 

Telefoonpaaltypologie 

Binnenplaats typologie 

Campustypologie 

Vrije of open lay-out typologie 

IHoogbouw typologie 

• Niet geschikt voor leefgroepen 

Clienten 

Woongenot 

Eigen entree 

Prettige leefomgeving 

Persoonlijke veiligheid 

Privacy 

Groepsleiders 

Prettige werkomgeving 

Goede controle 

Goede regelbaarheid qua 

ontsluiting 

Korte loopafstanden 

Persoonlijke veiligheid 

Clienten 
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(I) 
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tlO ..... 'iii c E ::J ..c (I) 0 .~ c Vi -0 c (I) 

3 (I) Q) 

0 -' > 
-1 -1 -1 1 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

-1 -1 -1 -1 

0 0 0 1 

1 -1 1 1 

1 1 1 0 

1 1 1 0 

1 I -1 -1 -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

ja 1 I 0 I nee -1 

> u 

"' > ·;:: 
c.. 

-1 

1 

1 

-1 

1 

0 

1 

1 
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Groepsleider 
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2 I O 1 0 1 1 

2 0 1 1 1 1 

-5 -1 1 -1 1 -1 

2 0 1 0 -1 1 

2 1 1 1 -1 0 

4 1 1 1 -1 1 

4 1 1 1 -1 1 

-1 ' -1 -1 -1 0 -1 

Omwonenden 

Geen lawaaioverlast 
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-1 
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2 

4 

4 
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-1 -1 1 -1 -1 1 -3 

-1 -1 1 -1 -1 -1 -5 

-1 0 -1 -1 -1 -4 

0 -1 -1 0 0 -2 

-1 O ' -1 -1 -1 -4 

1 -1 0 0 1 1 

-1 1 -1 -1 0 -2 

-1 1 -1 -1 0 -2 

-l -]! -1 -1 -1 -5 
--

ja 1 I 0 I nee -1 

Enclavevorming ja -1 I 0 I nee 1 

Geen lichtoverlast ja 1 I 0 I nee -1 

Zichtbare beveiligingsmiddelen ja -1 I 0 I nee 1 

Zicht op clienten 

(bij toepassing hekwerk) ja -1 I 0 I nee 1 



~ oofdfuncties Wonen 

..... 
ro 
ro - c: .c QJ 

0 QJ ~ > c: -c u QJ QJ c: 
tlD -c 2 N 
Ill 
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Sing-Sing typologie -1 -1 1 -1 -1 

Radiaaltypologie 0 -1 0 0 -1 

~ruistypologie 0 0 1 1 -1 

Panopticumtypologie -1 
I 

-1 -1 1 -1 1 

T1el efoon paa !typologie 0 0 0 -]! -1 

E\innenplaats typologie -1 0 0 -1 1 

Oampustypologie 1 1 1 -1 1 

['/rrije of open lay-out typologie 1 1 1 -1 1 

I ~oogbouw typologie 1 -1 1 1 -1 

1onen 
~[ijheidsgevoel ja 1 I 0 I nee -1 

V'(achttijden naar voorzieningenja -1 I o I nee 1 

Phvacy ja 1 I 0 I nee -1 

Korte loopafstanden ja 1 I 0 I nee -1 

Beveiligingsmiddelen zichtbaar 

R~gelen 
Diverse leefgroepen 

L~gistiek snel en goed 

B~ zoek I jongeren 
B heersbaarheid 

V el elektronica nodig 
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I nte rvi ew 
R. Tjokroatmo 
Rob Tjokroatmo (groepsleider) 

Datum: 01 April 2009 11.00-12.30 

De Hartelborgt-Kralingen 

Kralingseplaslaan 108 

3061 DG ROTTERDAM 

Tel. {0181) 67 85 66 

1. Dit is een strafrechtelijke jeugdinrichting. Met een half open karakter toch? 

Ja 

2. Is dit pand van origine gebouwd voor de functie van jeugddetentie? 

Ja, pand is geschonken aan het rijks metals voorwaarde dat de bestemming altijd iets metjeugd had. 

3. Hoeveel m2 hebben jullie per jongeren? 

Onbekend, kamers op de resocialisatie afdeling zijn zo'n 12-16m2 incl. wc/wastafel, kast en bed. Op 

nachtdetentie oak. Grote werd bepaald door gevelopeningen. 

4. Jullie hebben nachtdetentie, is dat eigenlijk een zbbi? En de resocialisatieafdeling dus 

eigenlijk de bbi? 

Nee open ben je helemaal vrij. Jongeren mogen aileen naar buiten in de nachtdetentie wanneer er 

afspraken zijn bij de school. Wanneer ze geen les hebben dienen ze bij een concierge te verblijven. Ze 

zijn op dit moment bezig oak een bbi te worden. Ze worden met busjes van en naar school gebracht. 

5. Hier zitten 27 jongeren verdeeld over groepen. Wat voor behandelgroepen? Hoe bevalt deze 

vorm van behandelen? Qua schaal, resultaat. 

25 Jongeren, schaal is goed. Resultaat is niks over bekend. 



61. Willen jullie niet het liefste de jongere ook gesloten behandeling aan kunnen bieden? 
I 

Nee, overplaatsen is niet erg. We zijn ook bang voor de eventuele vrijheid die we nu hebben a is we dit 

gfjan aanbieden. Wij zijn uniek in onze vrijheid! Na de vraag of het in principe niet beter was om a lies 

op llocatie te hebben werd positief geantwoord. 

7~ Waarom is er gekozen om gesloten en half open uit elkaar te trekken? 

'9 it pand was er al en werd gebruikt. Spijkenisse is later bijgebouwd voor de gesloten afdelingen. Oat is 

gewoon een bajes, aldus een andere medewerker die mee luisterde. 

8. Hoe bevalt het de jongeren om hier te verblijven? 

Goed. Ze moeten eerst erg wennen aan hun vrijheden en verantwoordelijkheden. Ze komen uit een 

g sloten inrichting met minder tot geen vrijheden . 

Zijn er klachten vanuit de jongeren op de indeling en configuratie van ruimten? 

ee, ze zien ook maar een klein deel van de inrichting. Hun eigen leefgroep. 

10. Waar komen de jongeren vandaan? Beginnen ze hier of komen ze uit andere gesloten 

inrichtingen? 

Veelal komen ze van locatie Spijkenisse. 

I 
11. Verschil tussen gesloten en half open (bbi) is dat ze bij half open (bbi) overdag buiten de 

pfl orten mogen? Maar wat is het verschil dan met een open inrichting (zbbi) 

Z e vraag 4 

1~ . Als je in nachtdetentie zit kun je dan ook overdag terug keren? jt' wanneer men geen school volgt of geen werk heeft moet hij gewoon naar de instelling. Hij zit 

t 

1 

nslotte in gevangenschap. 

lB. Maken jullie ook gebruik van het beloningssysteem? Hoe bevalt dit? 

Nee, maar we gaan er wei naar toe. Dit is van hogerhand opgelegd. We maken er al deels gebruik 

van door jongeren terug te sturen naar de gesloten inrichting wanneer men zich niet kan houden 

aan hun verantwoordelijkheden. Toen ik in gesprek raakte met een beveiligingsbeambte van de DJI 

p obeerde hij mij duidelijk te maken dat hij dat maar niks vond . Het gaat allemaal achteruit met het 

dr entiebeleid . 

lf. Houden jullie jongeren na hun vertrek ook nog in de gaten? Is er veel terugval? 

B!j de nachtdetentie zitten de jongeren gemiddeld 3-4 maanden in Kralingen, anders moeten ze naar 

Spijkenisse. Na deze periode is er geen controle. {Dit zijn jongens met Iichte vergrijpen) 

o!P de resocialisatie afdelingen kunnen ze van 3maanden tot 1 jaar verblijven. Ze komen allen 
I 

vanuit het gesloten deel uit Spijkenisse, en beginnen aan hun laatste fase. Hierna vallen ze onder de 



ID 

verantwoordelijkheid van de buitenreclassering. 

Het liefst willen ze iedereen volgen, maar dit is niet haalbaar qua personeel en kosten. 

15. Wat passeert een jongere allemaal als deze naar buiten wil voor werk? 

Zijn kamer deel (celdeurL de deur die de leefgroep afsluit, dan de binnenvoordeur gevolgd door de 

buitendeur.(AI deze deuren zijn van staal en op slot. De laatste twee worden na elkaar en op afstand 

geopend.) 

16. Er zit geen hek of muur aan de voorkant. Zitten de kamers van de jongeren aan de 

achterkant? 

Nee, ramen zijn oak niet extra klein. Jongeren gaan overdag tach naar buiten en kunnen dan oak 

ontsnappen. Waarom zouden we dan alles op alles zetten om ontsnappen te voorkomen? Dat is niet 

nodig. Met hekken en muren ontsnappen er oak jongeren. Ramen zijn wei dubbel extra verhard glas. 

Met een baksteen gaan ze niet kapot. Oak kunnen ze niet open. 

17. Hoe wordt ontsnappen vanaf de straatkant voorkomen? 

Zie vraag 16 

18. Jongeren Ieven in groepen, hoe groot zijn die groepen. Zit er ook ruimtelijke variatie tussen 

de diverse groepen van nachtdetentie en resocialisatie? 

Groepsgrootte is maximaal 6. Meer kamers zijn er niet per leefgroep. Niet aile kamers zitten altijd 

val. Ruimtelijke variatie wordt bepaald door de gevelopeningen. Maar zijn over het algemeen ruim te 

noemen. 

19. Hoe bevalt de indeling van het gebouw? 

Het is klein en hokkerig. We willen graag meer overzichtelijkheid. Bij de nachtdetentie kan 1 groepsleider 

2 groepen in de gaten houden, dit moet eigenlijk oak bij de resocialisatieafdeling. 

Verder zijn de functies van de nachtdetentie verspreid. Wonen op de 2de en ontspanning deels op de 

begane grand. 

20. Hoe bevalt de locatie in een woonwjjk? Reageren jongeren hier positief op (> terugval)? 

Ja, niemand wil meer weg hier. Ze willen vanuit heel Nederland naar hier. Je hebt hier niet het gevoel 

van gevangenheid. Wat de behandeling ten goede komt. 

21. Hoe ervaren medewerkers hun werkomgeving? 

::::1 Zeer prettig, geen opgesloten gevoel. Eigen mening: inrichting komt open over. Niet aileen de uitstraling 

maar oak de mensen die erin werken. 

22. Wat zijn de pluspunten van het gebouw/opbouw? 

Vrijheid, locatie 



29. Wat zijn de minpunten van het gebouw/opbouw? 

S~haalvergroting waardoor leiders op een andere locatie aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij bestellingen 

dL urt het Ianger om het geregeld te krijgen. 

~et is klein, hokkerig en onoverzichtelijk. 

~ankomst jongeren in de open Iucht. In het verleden hebben een aantal de benen genomen, nu dragen 

z
1 

altijd handboeien. 

2r. Hebben omwonenden wei eens geklaagd over bepaalde zaken? 

Ja, we hebben een heel programma om het draagvlak te vergroten. Zo nodigen we lx per jaar 

ornwonenden uit. 

Er is wei eens geklaagd over geluidsoverlast. Dit heeft tot gevolg gehad dat er niet meer gevoetbald 

mag worden op de binnenplaats. 

25. Zijn er ook diensten die van buiten de inrichting komen? Zo niet, zou het wenselijk zijn om 

bbpaalde diensten buiten de inrichting te plaatsen? 

Medische dienst en's avonds een particulier beveiligingsbedrijf. 

2b. Wanneer jullie een nieuwe vestiging moeten hebben zouden jullie dan bepaalde aspecten 

anders indelen? Grater, locatie, meer variatie in aanbod, etc. 

G1roter, meer overzicht maar qua locatie niet. Die is perfect! 

) . Zijn er bij de bouw van deze jeugdinstelling of uitbreiding ook aangepaste eisen afkomstig 

v!n jullie organisatie opgedragen naast het p.v.e.? 

B j de eerste verbouwing wei. In de tijd dater nag zwaardere jongens aanwezig waren. Toen was de 

b itenplaats overdekt door hekken. 

Gaan medewerkers door dezelfde ingang als bezoek? Worden ze ook elke keer gescand? 

J , screening wordt niet uitgevoerd bjj hun. (Wat ik gezien heb) 

29. Wat voor tendens is er gaande rondom het heropvoeden van jongeren? 

Verandert continue, laatste trend is het competentiemodel. Dit wordt vanuit de overheid opgelegd. 

30. In Groningen hebben ze buiten de hekken van de jeugdinrichting een open gedeelte geplaatst 

oh, herintegratie te bevorderen. Wat vinden jullie van deze tendens? 

Niet gesteld. 

3L Als ik een goed antwerp wil maken voor een stadsjeugdinrichting die de jongere centraal 

s~elt, welke 2 aspecten moet ik dan zeker niet vergeten? 

Gbede splitsing van groepen, Administratie binnen de hekken houden. 

U terlijk vriendelijker maken die past in de wijk, Geen hekken en muren. 
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Interview 

Afspraak met: H. Janssen 

Datum: 09 april 2009 13.00-15.30 

Het Poortje Juvaid Veenhuizen 

Oude Asserstraat 20 

Veenhuizen 

Tel. (050) 851 45 10 

1. Het Poortje Groningen is een civielrechtelijke jeugdinrichting met zowel een gesloten 

inrichting, een bbi en een zbbi. Klopt dit? 

Is nu volledig civielrechtelijk. Eerst ook strafrechtelijk. Hek random de inrichting is reeds verwijderd. 

Aileen aan de achterzijde is nog een stuk van het hek. De locatie bevat aileen nbi (normaal beveiligde 

inrichting) en bbi (beperkt beveiligde inrichting). Open inrichting IDestaat niet volgens Mevr. Janssen. 

2. Veenhuizen is strafrechtelijk, bestaat deze ook uit gesloten, bbi en zbbi? 

Aileen nbi en bbi. Open inrichting. 

3. Veenhuizen biedt zo'n 336 behandelplaatsen. Welke specifieke groepen worden hierbij 

onderscheiden? Hoe bevalt deze vorm van indeling voor de behandeling? 

4 Groepen van 8-12 jongeren. Ze zijn gescheiden door leeftijd en/of type misdaden. 

a. Is dit ook gewenst in Heerenveen? 

Ja, aileen willen ze naar kleinere groepen voor betere behandeling. 

4. Hoe groot zijn de groepen? 

8-12 Jongeren 

5. Verschil in opbouw van gebouwen tussen Groningen en Veenhuizen. 



rote verschillen in beveiliging omdat Veenhuizen eerst als volwassen gevangenis bestemd was. 

daarom is de mate van beveiliging veel te fors voor zijn doel. Heerenveen krijgt aan de voorzijde een 

betonnen muur en aan de bosrand een hekwerk. 

6 Wat zijn de verschillen tussen gesloten en half open (bbi)? 

Bij een gesloten inrichting gaan jongeren intern naar school. Bij een bbi gaan jongeren op eigen 

g~legenheid naar school of werk buiten de muren van de inrichting. 

7 Wat zijn de verschillen tussen half open (bbi) en open (zbbi)? 

qpen inrichting bestaat niet volgens mevr. Janssen. 

8j Verhuizen jongeren ook naar een andere kamer van gesloten naar half open? 

JT Het is een andere type inrichting. 

gj Is er ook een verschil in ruimtelijke ordening tussen de groepen uit de fasen gesloten I half 

oben en open? Bijvoorbeeld, zijn de kamers anders gerangschikt, ruimer, etc. 

zk zijn niet grater. De rangschikking is wei anders echter dit wordt mede bepaald door de manier van 

bouwen. Niet zozeer met het beleid of verplichtingen vanuit Het Poortje. 

J Krijgen jongeren meer ruimte naar mate ze van gesloten naar open gaanl 
I 

Ni e, meer vrijheden dat wei. 

lt· 
Nre 

I 

Zitten er meer jongeren in lleefgroepen naarmate de openheid toeneemt? 

lJ Hoe bevalt het de jongere om hier te verblijven? 

J lngeren verblijven niet voor hun plezier hier. Maar ze zijn wei enthousiast over de bbi in Groningen. 

1~. Houden jullie jongeren na hun vertrek ook nog in de gaten zowel hier als in Groningen? Is de 
I 

terugval verminderd in Groningen? 

zJ houden de jongeren ~ jaar nag in de gaten. Groningen en Veenhuizen zijn er inmiddels in geslaagd 

ot het recidive cijfer te verlagen van 70% naar 54%. 

l l . Hoe bevalt de indeling van het gebouw? En dan vooral hoe de diverse stadiums van gesloten 

h If open naar open op elkaar volgen. 

Het zijn aparte locaties het gesloten deel en de bbi . 

11. Moet men door het gesloten gedeelte lopen om in het half open gedeelte te kunnen 

komen? 

Veenhuizen is Iauter gesloten inrichting. Groningen was gesloten en half open. Waarbij deze twee een 
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duidelijke scheiding hadden. 

16. Zijn er klachten vanuit de jongeren op de indeling en configuratie van ruimten? 

Geen onderzoek naar gedaan. 

17. Hoe ervaren medewerkers hun werkomgeving? 

Te krap ze hebben een opgesloten gevoel. Te hokkerig. 

18. Wat zijn de pluspunten van het gebouw/opbouw? 

In Groningen wordt de ruime gemeenschapsruimte erg gewaardeerd. 

19. Wat zijn de minpunten van het gebouw/opbouw? 

Veenhuizen: Dagverblijf te danker, voorzieningen voor personeel te klein, onlogische entree (op lste 

verdieping). Kamers van de jongeren beschikken over aileen een w.c. en wastafel. Weinig hygiene. 

Douches zijn apart, maar daar gebeuren rare dingen. 

20. Zijn er ook diensten die van buiten de inrichting komen bijvoorbeeld psychiater, dokter? Zo 

niet, zou het wenselijk zijn om bepaalde diensten buiten de inrichting te plaatsen? 

Arts, Tandarts, Schoonmaakdienst, Scholing. 

21. Zijn er bij de bouw van deze jeugdinstelling (of uitbreiding) ook aangepaste eisen vanuit 

jullie organisatie opgedragen naast het programma van eisen? 

Ja, hun visie. Oat ze graag de bbi buiten de inrichting wilden hebben. 

22. Gaan medewerkers door dezelfde ingang als bezoek? Worden ze ook elke keer gescand? 

Ze hebben een eigen ingang. Net als de jongeren die terug komen van begeleid veri of. Jongeren die van 

veri of terug komen worden elke keer gevisiteerd en gecontroleerd op drugs. 

23. Wat voor tendens rondom het heropvoeden van jongeren is waar te nemen bij Het Poortje? 

Kleinere behandelgroepen. Ca. 6 jongeren. 

-- Groningen 

24. Jullie beschikken sinds 2004 in Groningen over een open deel. Staan de deuren van het open 

deel in Groningen overdag geheel open? Kunnen ze vrij in en uit lopen? 

Ja, jongeren hebben pasjes. Deze pasjes geven jongeren toegang tot bepaalde gebieden op vooraf 

ingestelde tijden van de bbi. 

a. Is dit ook gewenst in Heerenveen? 

Ja, per groep eigen uitgang. 

25. Hoe bevalt de open inrichting de jongere? En de omwonenden? 

Jongeren reageren enthousiast. Omwonenden hebben aileen geklaagd over visueel contact van het 



g sloten deel. Doordat ze elkaar kunnen zien beginnen ze de praten (schelden) . 

216. Er zit geen hek of muur om het open gedeelte? Hoe wordt er 's nachts voor gezorgd dat 

jongeren niet door een raam naar buiten gaan? 

Is niet nodig. Als ze weg willen lopen doen ze dat wei overdag. Dan zijn ze tach al buiten de poorten . 

2 . Groningen was als eerste met het open gedeelte, hebben jullie al verbeter punten ontdekt. 

Te weinig ruimte etc. Veel ontsnappingspogingen? 

N
1
atte eel is te klein. Gewenst is een door een deur gescheiden wc+douche. Wastafel in de kamer zelf. 

Oak is er te weinig mogelijkheid voor onderwijs . Jongeren kunnen direct in de bbi komen maar kunnen 

dan dus niet direct buiten de poorten naar school/werk. 

21. Het open gedeelte heeft een eigen inga ng.ls het voor medewerkers niet beter om bin nendoor 

ntar het open gedeelte te kunnen? 's Nachts fysieke beveiliging? 

Hiet is juist van belang dat het een a parte uitstraling heeft. Hier hoort een eigen ingang bij . 

29. Open deel is een groot blok. Opgedeeld in leefgroepen. Waarom het gebouw niet opdelen? 

~evr. Janssen vond dat het gebouw al is opgedeeld. 

~f· Het uiterlijk is vrij gesloten, waarom is niet gekozen voor een uitstraling passend bij het 

df tentie type? 

Z~ vinden dit al een passende uitstraling. Er staat geen hek omheen . 

3:J_. Voor het open gedeelte is parallel aan het ontwerpproces een programma van eisen 

geschreven. Zou het mogelijk zijn deze te mogen ontvangen? 
1 

Wordt nagevraagd . 

-- Heerenveen 

3 .. In Heerenveen moet een strafrechtelijke jeugdinrichting komen met zowel gesloten-, half 

o en- als open behandelplek'ken voor 80 jongeren waarvan 16 in het open deel? Klopt dit 

Ja, maar aileen nbi en bbi. Open bestaat niet. 

3 . Wat verwachten jullie van de nieuwe locatie in Heerenveen? Wat voor behandelgroepen? 

Gfote behandelgroepen? 

Z, lfde als veenhuizen . Groepen gepasseerd op type jongeren en per leeftijd. Groepsgrote van zo'n 6 

jo11geren. Per 6 jongeren is 1 groepsleider aanwezig. 

34. Is wat gepland staat voor Heerenveen qua opzet gelijk aan Groningen echter i.p.v. 

ci~ielrechtelijk strafrechtelijk? 

Ja 



Z 35. Wat zijn de specifieke lokalen ten behoeve van onderwijs en werk voor Heerenveen? 
LIJ 
C) Zelfde als in Veenhuizen. Diverse vakgebieden. Sportzaal, Filmzaal, Stilteruimte, Bibliotheek. s ..., 
CO 36. Hoe zien jullie het doorlopingsproces tussen de diverse fasen? 

N 
N ,...., 

Alles op een locatie. 

37. Zijn er aanvullende eisen wat betreft Het Poortje voor Heerenveen naast het normale 

programma van eisen? 

Niet veel maar die gemeenschapsruimte is een pre. Oak kleinere leefgroepen en minder 

hokkerigheid. 

38. Als ik een goed ontwerp wil maken voor een stadsjeugdinrichting die de jongere centraal 

stelt (zoals die in Heerenveen), welke 2 aspecten moet ik dan zeker niet vergeten? 

Vergeten. 

39. Zijn er ook specifieke documenten over de bouw voor Heerenveen? 

PVE wordt nagevraagd of ik die mag ontvangen. 

--Gedachtengang controleren 

40. Puur/compact, functies afsplitsen. Extra controle gebied, OK 

41. Fases uit elkaar trekken, geen overbodige beveiliging, OK 

42. Elke fase een passende openheid van buiten H binnen, OK 

43. Losstaande hekken en muren minimaliseren door alternatieven, OK 

Vervolg afspraak? OK 
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I nte rvi ew 
M. Beekman & J. Vellenga 
Interview: M . Beekman & J. Vellenga 

Datum: OS oktober 2009 11.00-12.00 

Project Forensische Psychiatrie (F.P.A.) 

Burg. J. Dijkstraweg 6 

8801 PG Franeker 

Algemeen 

1. Is de F.P.A. jullie 'zwaarste' vorm van verzorging? 

De Forensisch Psychiatrische Afdeling is de intensiefste vorm met het meest gesloten karakter, 

welke onderverdeeld is in 3 units (gesloten unit voor crisisopvang, unit voor vervolgbehandeling & 

Reha bi I itatie-un it. 

2. Op jullie website staat 'de clienten hebben vaak niet meer de zware bewaking'. Dus er kunnen 

incidenteel ook clienten zijn die wei zware bewaking nodig hebben. 

Die komen binnen in de gesloten unit. Hierbij moet om a lies gevraagd worden. Maar dit is incidenteel, 

hoofdzakelijk is dit het na-traject van een tbs-kliniek. 

3. Wanneer komt men hierin? Is dit altijd een fase na een tbs-kliniek? Ook na jeugddetentie? 

Aileen volwassenen, geen jeugd. 

4. Klopt de onderstaande vergelijking/overzicht? OK. 

unit Jeugdinrichting G.G.Z. --> F.P.A. unit 

6x12 lsoleerafdeling / Beveiligde inrichting = Gesloten unit 1x8 

6x12 Beveiligde inrichting = Unit voor vervolgbehandeling 1x8 

( open/gesloten) 

1x12 Beperkt beveiligde inrichting = Rehabilitatie-unit 1x8 



5. Hoe ziet zo'n 'unit' eruit? 

Acht slaapkamers waarbij privacy belangrijk is. Deze slaapkamers komen via een gang- waar oak de 

b;egeleiders een kamer hebben- uit in de eet- en woonkamer met eigen luchtruimte. Elke unit- 3 in 

t0taal- hebben een eigen 'voordeur' die uitkomt op het binnenterrein. 

61 
f Ja 

Wordt er gewoond en gegeten in woongroepen(units)? 

7 Op jullie website staat veelvuldig 'therapeutisch klimaat' vermeld. Wat is dit? 

~iet meer dan een huiskamer uitstraling. Warme uitstraling met een natuurlijke indeling en zo min 

l ogelijk hokkerigheid. 

sbveiliging 

1 Een jeugdinrichting heeft altijd 2 fysieke barrieres nodig. Een daarvan is altijd in de vorm van 

een omheiningsmuur. Bij jullie is of lijkt dit niet het geval. Hoe zorgen jullie dat de mensen binnen 

blijven? 

Hf t gebouw vormt de beveiliging, deze is niet extra hoog gemaakt en oak niet voorzien van 

prikkeldraad. 

a Zijn er eisen aan de bebouwing? Zo ja, welke. 

R men kunnen kiepen voor ventilatie maar zijn te klein om door te ontsnappen. Aile toegangsdeuren 

b iten de units zitten op slot. Bij de ingang is een 'sluis' van een dubbele gesloten deur. 

~~e 
Is het omliggende groen extra beveiligd? 

c.l Veel kantoorruimte nodig t.o.v. het aantal clienten. 

De woongroepen vormen de omheining. 

d l Zou je niet liever meer contact willen creOren tussen cliOnten en de maatschappijl 

Bi~ deze groep waarbij men toch ernstig geestelijk in de war is niet. Ze hebben rust nodig. Echter 

~~or jo~geren op basis van strafrechtelijke basis zou het wenselijk kunnen wezen voor een betere 

ml egratie. 

2. Een grote overeenkomst is de re"integratie van clienten met de maatschappij. Moet in deze, 

a. Beveiligingsmiddelen voor de psychische gesteldheid van clienten onzichtbaar zijn? 

Gf en eenduidig antwoord, het zou uit oogpunt voor zorg goed wezen maar of het echt nadelig of 

v1ordelig werkt? Beekman twijfelt hierover omdat ze geestelijk in de war zijn en dus dingen kunnen zien 

die er misschien niet zijn of zaken anders gaan interpreteren. Maar ze zijn wei van mening dat wanneer 

ie
1 
sin een woonwijk wordt gebouwd dat zulke beveiliging moet worden verborgen, zeker hekken, dit 

schrikt meer af dan eigenlijk nodig is. De manier waarop wij kijken naar inrichtingen of tbs-klinieken 

wbrdt bepaald door de media. lnrichtingen komen aileen in het nieuws als er iets is gebeurd. 

b. Beveiligingsmiddelen voor de maatschappij zichtbaar zijn? 
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Zie a. 

c. Wat is de impact van de omheiningsmuur op de maatschappij? Geeft dat niet een te 

schrikkerig beeld af? 

Zie a. 

3. Kunnen clienten zich 'vrij' begeven in bepaalde de len van het gebouw? 

Ja aileen op de unit. 

Psychologische werking 

1. Wat voor positieve bjjdrage Ievert jullie bestaande gebouw in het herstelproces? 

Het herstelproces begint in eerste instantie met een juiste vorm van behandeling. Gebouwen kunnen 

daarin een rol spelen volgens Beekman. Zo was het oude gebouw minder ruimtelijk en danker hier 

waren geregeld botsingen tussen clienten. In het nieuwe complex is nu meer rust, wat veroorzaakt 

wordt door meer zichtlijnen, ruimtelijkheid en openheid. 

2. Wat voor positieve bijdrage kan het gebouw leveren in het herstelproces? Qua 

a. ruimte, 

Niet te hokkerig, ruimte heeft een positieve uitwerking op het gedrag van clienten. 

b. zichtlijnen, 

Zichtlijnen zijn in die zin belangrijk dat clienten bepaalde situaties kunnen zien aankomen. 

c. ontmoetingsplaatsen. 

3. Wat is het effect van kleurgebruik op de gesteldheid van clienten? 

Je moet voorkomen dat het een klinische uitstraling krijgt. Warme kleuren of variatie in kleurgebruik 

voorkomt dit. Oak kunnen hierdoor ruimten worden opgedeeld in diverse sferen wat positief bijdraagt 

op het gedrag van clienten. 

4. Wat is het effect van vorm op de gesteldheid van clienten? 

Vormgebruik heeft volgens Vellenga geen invloed hierop. Beekman vult aan dat ronde vormen wei een 

veilige vorm zijn voor clienten omdat ze zich niet kunnen staten. 

5. Samenvatting uit vorige vragen: Moet een unit van binnen een harde uitstraling hebben of 

moet het juist warm en zacht zijn? 

Een huiskamer sfeer moet er hangen, dit hoeft niet per definitie zacht of hard te zijn. 

6. Hoe wordt contact met de buitenwereld ervaren? Moet er zicht zijn naar de woonwijk, dus 

naar de mensen, voor betere re'integratie van de clienten? 

Als er clienten zitten die vervolgd zijn voor misbruik van minderjarigen is uitzicht op een voetbalveld 

misschien niet gewenst. Dit kan bepaalde gevoelens opwekken bij de client, aldus Vellenga. Zitten ze 



er op andere gronden zoals overvallen, dan speelt dit minder en kan het als gewenst worden ervaren. 

Het benadrukt in ieder geval hun positie waar ze in zitten en waar ze aan moeten werken . Hierin kan 

hlet uiterlijk van de bebouwing op inspelen. 

7. Wat is het psychologische voordeel dat behaald kan worden om een jeugdinrichting/ 

P~ychiatrische Afdeling in een woonwijk te situeren in tegenstelling tot een bedrijventerrein in jullie 

o~en? 
Dlat ze zich meer betrokken voelen waardoor ze hun herstelproces beter begrijpen. 

81 Wat is het belang van individualiteit? 

ll de eerste fase belangrijk, daarna moeten ze wennen op in groepen te Ieven. Dit moet later oak in 

dl maatschappij . 

9. Wanneer komt een gebouw gesloten over op clienten? Komt dat door verticaliteit (tralies), 

hr de materialen, duisternis ... 

De geslotenheid komt niet door het gebouw maar door het feit dat de vrijheid hun ontnomen is. Ze 

~ogen best voelen dat ze vast zitten en dat ze fout zaten. Wei moet het geheel voldoende ruimtelijk en 

iiJht zijn om verveling en dus agressief gedrag tegen te gaan . 

l 
Maatschappij 

1 ~ Moet vanuit de maatschappij geredeneerd een jeugdinrichtingen of Psychiatrische Afdeling 

z1 worden ontworpen dat 2 werelden (lijken) samen te komen, of moet dit juist uit elkaar worden 

gehouden? 

v411enga: 'als er iets gebeurt zijn het altijd de clienten, oak als het gebouw buiten een woonwijk is 

gJiegen en hebben de clienten er in feite niks mee te maken. Om die reden maakt het dus niet uit 
I 

of het tegen elkaar aan staat of dat er enige ruimte tussen zit . Het lijkt me wei mooi om hele lieve 

g bouwen te maken, waarbij niemand in eerste instantie denkt aan gesloten jeugdzorg'. 

2. Stelling: Een jeugdinrichting moet zo transparant mogelijk worden ontworpen. 

Trl:lnsparant is gewenst aileen naar binnen toe. Naar buiten moet aapjes kijken in de woonkamers 
I 

w rden voorkomen. 

3. Wat voor 'schade' kan het geven aan de maatschappij als ... 

a. een jeugdinrichting te transparant is, 

Dat mensen hun eigen idee geven aan iets wat ze horen of zien terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. 

b. clienten kunnen worden gezien. 

D t ze oogcontact kunnen maken wat als onprettig kan worden ervaren door omwonenden . 
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O water 

Wegen- nieuw 

Wegen- grastegels 

0 Voetpaden onverh-rd 

Fietspaden- bestaand 

- Fietspaden- nleuw 

~ Pleinverharding 

.. Bebouwing- bestaand 

.. Bebouwing- nieuw 

Q Bomen - bestaand 

Bomen - nieuw 

B Verhoogde plantenbakken 

L_IIL ____ _JI --------~ 
0 10 20 50 

----------------- 129 

Toekomstig 
ontwikkelingsgebied 

Bestaande parkeerplaatsen 

Bestaande parkeerplaatsen 
bedrijven 



z 
UJ 
I.!J 
:3 
:l 
Ill 

0 
m ,... 

6 

"" I 

Verb I 
' 

p L I(!)+ 

I 
ol0 N <D ,_ N 
~ ... 

I 
" 
I 

"' 0 ..._ 
"' <li "' ..!L. .... ..._ 

<li 
3: I I 

<li . I I "0 
<li 

:?: 

1 
~ 1 ° .... 0 "' .... ~ ... 

c 
<li ..... 
c 

:(l) 

~ W2 

Slaapkamer 1 -IDTT JHffif ' « 
lor\ ~ 

Slupkamer 2 

II I L __ .. y -·~ I J• V _e,wr:lLur --
~~ Keuken 

...... 

..... 

...... 
~ 

'1]0 

Builenruimle I =< • [i)Q I J 
~ 

( 

.NtlQ!LJL~ 
Slaapkamer 1 

Slaapkamer 2 

~ ~ ~, 
1 Slaapkamer 1 

Jv lEll=l ~ 
Buitenruimte 

,Vi 

Keuken 

9 
1 vv 0+ 

Eetkamer 

AA~ E ~ etkamer 

h-.-J-,1 0+ vvr 
/'\/'\ 

IV v J.! 
ICeuken 

~D I I ~ 
~n 1 1 

ICeuten 

~·1~1 , 
~ lp;;LJI § : 

( 

[P )~ 
~ 

t---ilr 
Spreekru•mte 

"" Oi) 1 Opslag 

Q Q 
v 

Opslag 

Sprnkruimte 

"'=-.--.I 

~ u 

D I 

11 [_~La ... _ ..... 

0 

C) 
1

1 1

2 

1:200{ .d 
:20 _,.___,:_/ 

/ 

Slaapkamer3 

' I 
Slaapkamer 2 I -

roJL Q / 

~~§ ; 
6 

· -

lllll ---
Woonkamer I k;l;Ld I 

-., 
Slaopkamor 1 

~I t• .. -3980 J20 / ~ 14680 
'71626 -, -w-2--- ---/ 

2400 

11114 
--- - / 

22740 

.-

...... 
~ 
.-



Slaapkamer4 

w=:J- Q 

Dl\ ($ 

Slaapkamer S 

Slaapkamer 6 

• W2 

/ . :l i_ ' \ 

r y e r b ITj vl~._lJH1'- ~DI/iiiiiiiiiiii ... _ -.,.Q- ~----- ~==~ 

. L ~300.0T~ - , 297S+ '-- 3975• 
Technische ruimte 

Ill ...... 
Q) 

..:.:: ...... 
Q) 

3: 
Q) 

"'C 
Q) 

~ 

c: 
Q) 

....... 
c: 
;9,! 
D 

l g 
'"' I "' 

0 
N 0 
,... 0 

~ ~ 

1:200 " "' { 

..-1 

...... 

' Dl\ t ~ 1 

Slaapkamer 4 ·'/ 

Slaapkamer 5 

w=:J- <?!, 

~-qo 
Slaapkamer 6 

Slaapkamer6 

w=:J- Ql, 

~ (?' --Slupkamer5 

Slaapkamer 4 

/ Dl/ 1- J 

J 
~/ 
2900< 

j 

Dl\ 

-

. 

•-:--~ - . 

I! 

2975+ 

It 
Slaapk·amer 6 __ / 

Slaapkamer 5 

Slaapkamer 4 

I 
/ 

- - - - - - -

--

T e<hnische ruimte 
3975+ 

•, I 
\ I ' I I 
II I 

" I ' ' 

. 11 ! 

;Y3~~--3_9_ao ____ ~ .--w2 __ 1_4s_a_o ________ ~~-------~~2_4_oo __ 
7
r/ 

/ ;{626_________ /-· _____ 11114 , 
/ 

/ 22740 ------/ 

..-1 



z 
LLI 
\!' 

~ 6 

N 
M ...... 

Verblijven 
G eve Is 

Q) 

> 
Q) 
t:lD 

'1:) 
I.... 

0 
0 
z 



Westgevel 

Oostgevel 

-------133 

il 

ill 1:200 

N39VUI9 



z 
1.1.1 
c:J 
:3 ; 6 

Verblijven 
Doorsneden 



w2-w2 1:200 

------ns N39'o'lfl8 



7 
Facilitair 
PL 4.000 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 
- I 

.... ____ _ 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

c-

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

'. 

I 



\ 

\ 

--------137 

.
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

D 
D 

C) 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

Clear area 

.
\ 

I 

\ 

' \ 

\ 

\ 

' 
' 

Ruimten voor clienten 

1:500 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

I 

I 

' 
' 

\ 

' \ 
\ 

\ 

\ 

\ 

' I\ 

' I 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

' 
' \ 

I 

I 
I 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

N39\f"lrl8 

' \ 
\ 



/ 

co 
rtl 

\ --



' 
' 

Clear area 
\ \ 
Ruimten voor clienten 

\ ~· 1:500 
\ 

' 
' 

N39Vjifl9 



z 
w 
(!) 

s ;; 7 
Facilit • 

PL 3.300+ 

' \ 

' \ 
\ 

\ 

\ 

\ 

l -

' \ 

/ 
/ 

' 
' 
' 
' 
' \ 



' ' 

---------------141 

' 
' 
' 
I 

Clear area 

Ruimten voor clienten 

1:500 

' 
' 

' 
' 

N39\flrl8 



7 
Facilitair 
Gevels 

Noordgevel 

Oostgevel 

Noordgevel 

1\.Joordgevel 



~vliesgov 
1!. _.,..,.~ 6.52 

P' 
0.00 

1:500 



z 
w 
CJ 
::s ; 7 

'<!" 
'<!" ..... 

Facilitair 
Doorsneden 

1:200 

1--~20 

-'300 

I 
• a 



--_6520 








