
MENS EN RUIMTE  

 

Synopsis van het structuurplan voor het gebied Tielen-Kasterlee-Turnhout  

September 1971-74 

 

I. OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING 

 

1. In een brief van 2 november 1971 gaf dhr. Jos De Saeger, toenmalig minister van 

Openbare Werken de principiële toezegging aan de studiegroep MENS EN RUIMTE 

voor het opmaken van een BPA van de separate delen BAD 3 (254 ha) en BAD 2 

Zevendonk (68 ha)1. 

 

2. In een eerste fase, de voorstudie, werd de bestaande toestand van deze terreinen 

nagegaan en werden de ruimtelijke mogelijkheden weergegeven.  

In een tweede fase werd (1) een studie van de recreatieve behoeften verricht, (2) 

de fysische interpretatiekaart opgemaakt en (3) planmodellen voorgesteld welke 

in hoofdzaak tot drie basismodellen werden teruggebracht.  

In de derde fase, de consultatiefase werden door het ministerie van openbare 

werken de volgende instanties geraadpleegd:  

- Commissariaat Generaal voor Toerisme 

- de Nederlandstalige Jeugdraad 

- de Nationale Dienst voor de Jeugd NDJ 

- de stad Turnhout 

- het Bestuur van de Landbouwstructuren 

- de Staatssecretaris van Streekeconomie 

- de Economische Raad van de Provincie Antwerpen 

- de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) 

- het Bestuur van Waters en Bossen.  

De vierde fase, de planuitwerking zou na schriftelijke toelating van het 

Hoofdbestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening mogen aangevat 

worden.  

 

3. In een brief van 4 oktober 1973 gaf dit bestuur te kennen, de studie verder af te 

werken vanuit de optie jeugdcamping. In een brief van de Staatssecretaris voor 

Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, werd dezelfde optie aangewezen; het betreft 

hier het terrein BAD 3. Deze vierde fase zal het opmaken van een plan omvatten 

met uitvoeringsprogramma, timing, kostprijsraming en aanbevelingen voor de 

beheersvormen. 

 

II. HOE DE BESLUITVORMING TOT STAND KWAM 

 

1. Vanuit het Ministerie van Openbare Werken krijgt de vzw Mens en Ruimte dus de 

opdracht om een studie te maken voor een recreatiegebied tussen Tielen, 

Turnhout, Kasterlee en Lichtaart. In feite ging het over twee gewezen militaire 

kampen, nl. BAD 2 (Zevendonk) en BAD 3 (Lichtaart/Tielen). Dit gebied werd 

door het ministerie van Landsverdediging afgestaan (mits betaling) voor recreatief 

gebruik. 

 

2. De eerste fase bevatte het vooronderzoek en de tweede fase van de studie bevat 

volgende delen: 

 

2.1. Besluiten over fase één:  

De voorafgaande studie over de morfologie van het terrein en het raadplegen 

van de voorafgaande studies (allicht de eerste studies die werden gemaakt 

                                                        
1 Er was ook BAD 1, dat bleef in handen van landsverdediging, momenteel vindt het 3° bataljon Para hier 
zijn basis. 



inzake ruimtelijke ordening via gewestplannen). 

Belangrijk besluit: “Door het ministerie van landsverdediging werd 

uitdrukkelijk gesteld dat bij de overdracht het behoud van groene ruimten 

moest worden verzekerd en dat het domein publiek toegankelijk zou zijn.” 

Daarbij lag het in de oorspronkelijk bedoeling deze terreinen in concessie te 

geven aan een openbaar bestuur of organisme van openbaar nut. Voor de 

primaire aanleg van infrastructuur zou een subsidie van 60% voorzien worden. 

 

Bij de beschrijving van BAD 3 staat: “Typisch voor dit domein zijn de arme 

vegetatie, de geringe verscheidenheid in plantengroei, de vrij droge podsol, 

hier en daar onderbroken door moerassen en vennen”. 

 

Men voorziet dan al reeds de volgende uit te voeren werken: 

- globaal zouden twee op de drie bomen worden verwijderd vanuit 

bosbouwkundig oogpunt maar ook om brandgevaar te beperken 

- de kosten worden als volgt geraamd: 5.000 à 8.000 BF per hectare, bij 

snelle in-gebruik-neming kan dit oplopen tot 150.000 BF; de kosten 

voor het kappen van nieuwe brandwegen bedragen +/- 150.000 BF per 

ha. en voor het onderhoud 2.000 à 3.000 BF per ha.; het aanplanten 

van loofhout kost per ha. 15.000 à 30.000 BF  

- Wat de functie betreft die BAD 3 zou kunnen krijgen, kunnen we 

volgende passages uit het verslag citeren: “Verschillende 

landschappelijk en bodemkundige elementen wijzen op een hoge 

potentiële recreatieve waarde van het gebied, zowel voor verblijfs- als 

voor dag- en weekendrecreatie. Vanuit de terreingegevenheden is 

massa-recreatie (met grote bezoekersdichtheid) in bepaalde gedeelten 

niet aan te bevelen, terwijl storende vormen van recreatie (o.m. 

motorcross/go-karting) moeten vermeden worden.” 

 

De studie verwijst ook naar “de recreatieve en toeristische uitbouw van de 

gemeente Kasterlee”, meer bepaald: “de ontwikkeling van een polyvalent 

centrum met verblijfsmogelijkheden, ook weekend en actieve doe-zones in 

een landschappelijk beschermd kader. In de kern Kasterlee-Lichtaart zou 

vooral het verblijfstoerisme en het jeugd-toerisme moeten gestimuleerd 

worden.” 

 

2.2. Fase twee en drie gaan over een verdere concretisering via enquêtes2 en 

verder onderzoek van de uitgangspunten van hierboven. 

 

De noodzaak om zowel dag- als verblijfsrecreatie uit te bouwen wordt 

onderstreept. Want de bereikbaarheid van het gebied zal gegarandeerd 

worden door de aanleg van de E10, E3 en de E39. De studie suggereert dat 

dagrecreatie vooral moet worden voorzien in het gebied van de uitgravingen 

die gebeurden voor de aanleg van de autowegen. De Lilse Bergen ontstonden 

op die manier. Wat Bad 3 betreft, geeft de studie heel duidelijk aan dat het 

                                                        
2 Voorbeeld van vragen die werden gesteld in de enquête: 
Aan welke vorm van recreatie, buiten de directe woonomgeving, bestaat op dit moment de grootste 
behoefte?  
Hebt u een idee van de grootte van de vraag? 
Bestaan er onverenigbaarheden tussen de verschillende vormen van recreatie? 
Welke zijn de belangrijkste elementen die bij de planning en de organisatie en beheer van zulk gebied 
zeker niet uit het oog mogen worden verloren?  
Zijn er speciale motieven die uw vereniging aanzetten interesse te betonen voor de recreatiegebieden in 
het gebied Lichtaart-Kasterlee-Tielen-Turnhout?  
Is het wenselijk bepaalde functies te weren? 
Staat uw vereniging een bepaalde beheersvorm voor? 



hier moet gaan om verblijfsrecreatie. De term jeugdtoerisme wordt gebruikt. 

 

Enquêtes werden opgezet om te onderzoeken of deze voorziene 

bestemmingen overeen kwamen met de behoeften. 

- Een eerste enquête bestond uit een tiental gesprekken met 

bevoorrechte getuigen.3 

- Een tweede enquête was een exhaustieve schriftelijk enquête bij alle 

instanties of verenigingen die zouden kunnen deelnemen aan de 

toeristisch-recreatieve uitbouw van de streek. 

 

Uit de gesprekken met de bevoorrechte getuigen konden enkele modellen 

worden gehaald: 

- Een directe band tussen bestemming en beheer  

- Bij het besluit voor het model Jeugd staat: “de totale of de 

hoofdbestemming van BAD 3 zal gericht zijn op het kamperen voor de 

jeugd (hoofdzakelijk voor verenigingen)” 

- De basisgedachte is dat het realiseren van een nationaal 

kampeerterrein op BAD 3 uiterst geschikt is, zowel qua ligging, 

landschap- en als terreinmogelijkheden. 

- Wat het beheer betreft is de studie zeer expliciet: “Aangezien de 

betrokkenheid van de jeugdverenigingen in het beheer noodzakelijk 

wordt geacht, kan een gemengde beheersvorm voorgesteld worden. 

Een “vzw jeugdwerk” samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 

jeugdgroeperingen en verenigingen enerzijds en anderzijds de 

nationale dienst voor de jeugd (BJV) kan hiervoor worden opgericht.” 

- Men gaat zelfs nog veel verder: “Met lichte statuutwijzigingen, kan 

zelfs de bevoegdheid van een bestaande vzw, die zich met de uitlening 

van kampeermateriaal bezig houdt, uitgebreid worden, zodat geen 

nieuwe organismen nodig zijn. De normale werking kan volgens het 

ministerie van Cultuur door dit ministerie gesubsidieerd worden, 

hetgeen, gezien de aard van de bestemming geen grote bedragen zal 

vergen. De primaire infrastructuur kan, zoals vermeld door het 

ministerie van openbare werken, gesubsidieerd worden, hetgeen 

eveneens geen grote (en eenmalige) investeringen zal vergen. 

Tenslotte zou het onderhoud van de bossen zoals reeds in andere 

gevallen gebeurt, toevertrouwd worden aan het bestuur van Waters en 

Bossen, die in de streek reeds een groot patrimonium beheert.” 

 

De studie geeft ook directe voorzetten voor aanpassingswerken: 

o kamperen in de open zones in het zuidoosten van het terrein voor 

ongeveer 20 groepen tegelijkertijd, gedurende de zomermaanden en 

het paasverlof is mogelijk 

o er zijn bivakmogelijkheden in de loodsen die hiervoor zeer geschikt 

zijn: enkele kleine aanpassingen zijn nodig, zoals de installatie van een 

keuken, aanbrengen van ander glas, leggen van een vloer, 

verwarming, enzovoort 

o daarbovenop kunnen cursussen voor vorming worden ingericht 

o buiten het geschikt maken van de kampeerterreinen en de loodsen is 

de aanleg van enkele sportvelden nodig; het scheppen van een 

                                                        
3 De bevoorrechte getuigen: De Heren Bloemen (IOK), Blondé (ERA), Bonduelle (BLOSO) Boydens (BGJG), 
De Clercq (ACW), De Serano (volksvertegenwoordiger), Goedleven (kabinet minister Van Mechelen), het 
gemeentebestuur van Kasterlee, Lacres (de Wielewaal), Lorent (MOW-DABRO), B Otten (VVV Kasterlee), 
Cdt Raef (munitiedepot); Raedschelders (directeur Hengelhoef), Perquy (VVKS), K Peeters (BJV), Seeuws 
(socialistisch cultuurbeleid), Stalmans (natuurvrienden), VandenBerg (Kon Maatsch. Dierkunde Antw), 
Vereye (Waters en Bossen), Verwerft (TFPA) 



zwemgelegenheid is eveneens essentieel, hiervoor kunnen de 

bestaande vennen gebruikt worden 

o tenslotte zou een bevoorradingspost (shop) aan de ingang moeten 

worden gesitueerd 

 

 

“Bij keuze van dit model is het gebruik voor dag- (massa-) recreatie en 

gezinstoerisme op grote schaal uitgesloten. Hoogstens kan aan een andere 

zijde van het terrein een goed afgeschermde camping gesitueerd worden, 

en eventueel een beperkte zone voor gezinsvakantie. Het open stellen van 

het terrein als wandelgebied vormt helemaal geen bezwaar, tenminste als 

de wandelpaden met overleg gepland worden. Volgens de NDJ zou de 

omheining best behouden blijven.” 

 

Als besluit stelt de studie: “Dit model vergt weinig uitrusting en menselijke 

ingrepen en zal daardoor weinig investeringen vergen. Het vereist geen 

speciale verkeerstechnische ingrepen qua ontsluiting. Het zal zeker het 

terrein het meest respecteren als zeer waardevol natuurgebied. Daarnaast 

is de behoefte naar dergelijk terrein duidelijk. Bij deze bestemming sluit 

men echter alle andere bestemmingen uit. Deze bestemming zal echter 

weinig bijdragen tot het verhogen van het welvaartspeil van de streek, en 

tot het creëren van een toeristisch steunpunt dat in toeristische studie 

vooropgezet wordt. 

 

Naast dit model, bespreekt de studie ook het model verblijfsrecreatie met 

polyvalante structuur, het model polyvalent ontmoetingscentrum en het 

model massa dag- recreatie. Deze alternatieve modellen worden even 

gedetailleerd uitgewerkt.  

Ook grondplannen van loodsen en terreinsituaties zijn in de studie terug te 

vinden. 

 

Samenvatting: 

 

a) De beheersvorm moet een gevolg zijn van de functie die men voor het 

terrein kiest. 

b) Meer concreet wordt aangegeven dat de idee, de sfeer en het karakter 

van een recreatiegebied goed moeten worden bepaald. 

c) Zeer belangrijk is de bepaling of het gebied zichzelf zal moeten kunnen 

financieren en of het met winstmotieven moet worden uitgebaat. 

d) De verschillende voorgestelde modellen zijn theoretisch niet met elkaar 

te mengen maar in beperkte mate lijkt dit misschien wel mogelijk 

(bijvoorbeeld: een jeugdcamping en een gereglementeerde vormen van 

gezinsvakantie). 

e) De bevoorrechte getuigen spreken zich uit voor het bewaren van de 

elementen rust, goede lucht, speelmogelijkheden, 

wandelmogelijkheden en het niet consumptieve in het gebied BAD 3. 

 

2.3. De vierde fase: DE PLANUITWERKING VANUIT DE OPTIE JEUGDCAMPING. 

 

Omdat het interessant zal zijn, na zovele jaren, na te gaan in hoeverre deze 

oorspronkelijke studie al of niet een goede leidraad is gebleken, geven we een 

nogal gedetailleerd overzicht van de concretisaties die in 1974 op papier 

werden gezet. 

 

Er wordt voorgesteld om de 250 hectare op te splitsen in twee delen. “Eén 

deel voor verblijfsrecreatie (meer dan 125 ha) met zones voor bivakkeren, 

kamperen en centrale voorzieningen (administratie, cursussen, diensten). Op 



70 ha van dit deel kunnen meer dan 3000 recreanten op hetzelfde ogenblik 

verblijven, de andere 55 ha zijn bosgebieden en afzonderlijk ingeplante 

verblijfseenheden.” 

“Eén deel als spel en recreatiegebied (110 ha) met een natuurreservaat (het 

trilven), een zwemvijver en een avontuurlijk duinengebied. In deze 110 ha kan 

op eenzelfde ogenblik meer dan 2000 jeugdigen in goede omstandigheden 

recreëren. 500 jongeren spelen in de 55 ha bossen rond hun verblijfsplaats; 

de overige zijn op hun verblijfplaats of zijn buiten het gebied op trektocht of 

exploratie.” 

 

De enquêtes van de vorige fase worden gebruikt om nog meer concrete opties 

te formuleren: 

- “Een domein van 250 ha is voldoende groot om op een eenzelfde 

ogenblik een 20-tal groepen te laten logeren (NDJ)4.” 

- “Het gelijktijdig kamperen van 40 groepen gedurende twee maanden is 

gelijk te stellen met 150.000 overnachtingen (NJR)5”. 

- “Bij een tiental loodsen zou een vlak terrein +/- 50 ha moeten worden 

voorzien. (NDJ)” 

- “Een tiental terreinen moeten gezuiverd worden om bruikbaar te zijn 

voor tentenkampen of speelweiden. (NDJ)” 

- “Voor de eigenlijke jeugdkampen moet onmiddellijke speelruimte 

volstaan +/- 20 ha (VVKS)6” 

- “Een kampeerterrein zou moeten omgeven zijn door bossen. Zwem- of 

plasbekkens in de onmiddellijke omgeving zijn zeer nuttig. (VVKS en 

BJV).” 

- Rond de bestaande gebouwen zou een oppervlakte van +/- 1 ha 

speelruimte per 1000 overnachtingen en van O,5 ha residentiële zoning 

per 5000-6000 overnachtingen moeten worden voorzien. 

- De bouw van een centraal gebouw waar weekend-cursussen, 

studieweken, bosklassen e.d. kunnen doorgaan. De grootte van dit 

gebouw wordt bepaald op 40 à 50 bedden (BJV) tot maximaal 100 

bedden (centrale voor socialistisch cultuurbeleid). 

- Het trilven7 met zijn onmiddellijke omgeving zou een mini-

natuurreservaat moeten zijn (Waters en Bossen) 

- De zuidelijke boord bezit omwille van de eigen begroeiing een 

weelderige vogelbiotoop. (Waters en Bossen) 

- De mogelijkheid op een aantal landbouwgronden te behouden 

(ministerie van Landbouw) 

- De noordoostelijke driehoek zou als natuurrecreatie moeten 

ingeschakeld worden. Hier bevinden zich de oudste en meest verzorgde 

bossen (Waters en Bossen) 

 

Ook de elementen uit de vorige studies worden hernomen en als advies 

geformuleerd: 

- De externe ontsluiting van Bad 3 bij de optie Jeugd is vrij eenvoudig. 

Deze optie houdt immers in dat het terrein vrij gesloten gehouden 

wordt. 

- In de grote optie die in het model Jeugd naar voren werd gebracht was 

het voorzien van verblijfsmogelijkheden. De zones voor verblijven 

werden aan de randen van het natuurrecreatiegebied voorzien omdat 

                                                        
4 BJV: nationale dienst voor de Jeugd, wordt later BJV: bestuur voor jeugdvorming; nog later AJ: Afdeling 
Jeugd 
5 NJR: nationale jeugdraad, later Vlaamse Jeugdraad, nog later Steunpunt Jeugd 
6 VVKS: Vlaams Verbond van Katholieke Scouts” 
7 met trilven wordt eigenlijk ‘trilveen’ bedoeld: een veen ontstaan door uitgravingen. 



deze randgebieden veelal open gebieden zijn en toch heel wat loodsen 

bevatten die als bivakplaatsen kunnen worden ingericht. 

- Het natuurrecreatiegebied werd centraal gehouden om een te 

uitgebreide concentratie van verblijven te voorkomen : de rustig zone in 

het westelijk middengedeelte en de grote zwemvijver centraal gelegen. 

- De voorstellen die nog andere functies met de functie ‘nationaal 

jeugdkampeercentrum’ wilden verenigen worden hier terzijde gelaten 

omdat zij buiten de weerhouden optie vallen. De oprichting van een 

sportcentrum voor Lichtaart (15 ha) en van een dagrecreatief centrum 

voor Kasterlee (23 ha) zoals voorgesteld door het IOK komen dus niet 

ter sprake. 

 

De studie geeft verder gedetailleerd aan hoe men via zonering een plaats kan 

geven aan de verschillende functies van het nationaal jeugdkampeercentrum. 

Zo is er een zone voor administratieve gebouwen, zones voor kamperen en 

bivakkeren, zelfs een reserve zone als men mocht besluiten de voorziene 

capaciteit nog uit te breiden. Zeer interessant is de overweging om te zorgen 

dat de bepaalde groepen (bosklassen) groepen zeer zelfstandig kunnen 

verblijven. Ook geeft deze studie aan dat de wandelfunctie alleen kan worden 

ingesteld buiten de maanden juli en augustus. Aan zones voor parking en aan 

spel- en natuurrecreatie werd ook gedacht: “het steekt als een wig in het 

verblijfsgedeelte. Het is een bosgebied afgewisseld met graslanden en 

heidegebieden en het omvat drie attractiepunten bij uitstek: het trilven, de 

grote vijvers en het duinengebied. 

 

De optimale draagkracht van het territorium: “Op een gebied van 250 ha 

kunnen zeer veel recreanten terecht. Welke druk kan echter een gebied 

verdragen als jeugdcamping?” 

Na onderzoek komt men tot de volgende uitgangspunten: 

- Er wordt geopteerd voor een zekere concentratie van de verblijfsplaatsen 

voor jeugdgroepen met een beperkte oppervlakte aan bossen en open 

ruimten in hun onmiddellijke omgeving maar met een vrij groot gebied 

dat als spel- en recreatief gebied voor allen ter beschikking is. 

- Er wordt vanuit gegaan dat er een evenwicht moet zijn tussen de twee 

gedeelten van het territorium: het verblijfsgedeelte en het 

recreatiegebied. 

 

De studie beschrijft een operationeel plan dat erg concreet aangeeft hoe dit 

nationaal jeugdkampeercentrum vorm moet krijgen. Hierbij enkele illustratieve 

citaten: 

- “Het bestemmingsplan Bad 3 bevat volgende hoofdfuncties: 

o verblijfsrecreatie: zone voor loodsenkampen, bivakkeren /zone voor 

tentenkampen en sportterreinen / buffergroen / zone voor centrale 

voorzieningen met parking 

o spel- en recreatiezone: natuurrecreatief gebied / mini-natuurreservaat / 

zwem- en plonsvijver / duinengebied” 

- “Deze hoofdfuncties werden op het terrein gesitueerd vanuit de eigen 

biologische en natuurlijke waarden van het gebied. Veelvuldige contacten 

onder de vorm van enquêtes, persoonlijke gesprekken, alsmede bezoeken 

aan het gebied zelve waren mede bepalend voor de uiteindelijke vorm 

van het bestemmingsplan.” 

- “Op termijn moet de gehele afsluiting een meer aantrekkelijk uitzocht 

gegeven worden: bv draad onder groenelement verbergen.” 

- “Jeugdgroepen die toekomen en vertrekken mogen hun materiaal op hun 

verblijfplaats op- en afladen. Alle andere voertuigen moeten op de 

voorziene parkings achtergelaten worden, zowel voor gebruikers, 

bezoekers van het jeugdkamp als van het wandelgebied. De mogelijkheid 



kan onderzocht worden om fietsers op het terrein toe te laten en zo ja om 

bakfietsen en gewone rijwielen ter beschikking van de jeugdgroepen te 

stellen.” 

- “Het waterleidingnet Kasterlee loopt tot aan het begin van de afgeschafte 

buurtweg8 naar Tielen. Lichtaart is nog niet aangesloten op het 

waterleidingnet. Door middel van elektrische pompen kan in een eerste 

fase grondwater worden gebruikt.” 

- “De afwatering van BAD 3 en van praktisch gans Kasterlee en Lichtaart 

gebeurt langs de Kaliebeek en langs de Broek-Rulloop.” 

- “Om het territorium minder brandgevaarlijk te maken is het nodig het 

overtollig hout te verwijderen en de bossen uit te dunnen.” 

- “Er zijn 45 loodsen, 25 loodsen zullen een functie krijgen als verblijf. De 

andere loodsen zullen ingericht worden als stapel-loodsen, speelloodsen, 

sanitaire- en kleedruimten, schuilhutten, observatieposten enz.” 

- “Een zone voor individueel kamperen in het noordwesten van het gebied 

en een aangrenzende loods inrichten met sanitaire voorzieningen.” 

- In de studie is een brandwachttoren- en observatiepost uitgetekend. Er is 

ook een uitgetekende schets voor de plonsvijvers met een eiland, een 

burcht, een klimheuvel én een zandstrand (al staat op het plan 

“strandzand”). Verschillende modellen voor speelloodsen worden 

gesuggereerd. 

- De bestaande loodsen worden beschreven en geëvalueerd: “de 

gewapende betonvloer kan integraal worden behouden / de I-profielen 

kunnen worden behouden / de golfplaten in asbest-cement kunnen 

worden behouden / de aanpassingswerken (ramen, deuren, 

compartimentering, isolatie, elektriciteit, vloerbedekking)” 

- De studie geeft een planontwerp voor een loods voor een jeugdkamp. De 

aanpassingswerken voor een loods voor jeugdkampen worden geraamd 

op BEF 945.000, voor een loods voor bosklassen BEF 1.408.000. 

- De totale raming voor alle aanpassingen (inclusief elektriciteit, water, 

administratief gebouw, loodsen voor jeugdkampen en bosklassen, enz.) 

bedraagt BEF 125 miljoen 

 

Tenslotte wijdt de studie een laatste deel aan de programmatie en de 

prioriteiten. Een paar citaten: 

- Prioritair zijn: 

 “De overgave van het domein van het Ministerie van Financiën 

aan het ministerie van Nederlandse Cultuur.” 

 “Het toevertrouwen van het bosbeheer aan de diensten van 

Waters en Bossen (ministerie van landbouw).” 

 “Het creëren van het financiële vermogen van het beherend 

lichaam: vermits de inrichtingskosten hoog zijn en de nood aan 

een nationaal jeugdkampeerterrein dringend; vermits de 

inkomsten vanwege de verblijvende groepen waarschijnlijk zelfs 

niet hoog genoeg zullen zijn om de werkingskosten te 

recupereren, zullen er bij de uitvoerende prioriteiten moeten 

worden bepaald. Maar alvorens definitieve voorzieningen te 

treffen kan het beheer lessen trekken uit de aldaar verblijvende 

jeugdgroepen die eerste jaren.” 

- Aanbevelingen voor het beheer: 

 “Het beheer, ook het bosbeheer, zal met de optie jeugdkampen 

steeds rekening moeten houden. Enerzijds moet soberheid als 

regel gelden, anderzijds moeten +/- 3000 jongeren zich 

dagelijks op het terrein kunnen uitleven.” 

                                                        
8 Het gaat hier over ‘Ossegoor’ 



 “Het personeelsprobleem zal één van de problemen zijn bij het 

beheer.” 

 “Het beheer moet onmiddellijk bij het openstellen van het kamp 

overgaan tot het opmaken van een streng huishoudelijk 

reglement.” 

 

SLOTBESCHOUWING 

 

Deze studie zal, zoals op het terrein zichtbaar zal worden, de legger worden waarop de 

ontwikkeling zal gebeuren. In het artikel wordt aangegeven dat er geen visie was op de 

infrastructuur. Vanuit deze lijvige studie zou men deze stelling kunnen afwijzen. Toch 

blijkt uit de interviews het stelselmatig ontbreken van een gedragen visie. De studie van 

MENS EN RUIMTE is een gedegen beargumentering om voor de bestemming 

'jeugdcentrum’ te kiezen. Dat die argumentaties zoveel mogelijk wordt geconcretiseerd, 

dus ook ruimtelijk, mag worden verwacht. Wat had kunnen/moeten volgen is een 

beschreven visie die voor de organisatie richtinggevend zou zijn.  

 

De bouwstenen voor die visie waren zeker aanwezig. De jeugdwerkers hadden impliciet 

die visie in zich. Maar ze werd niet expliciet als visie-richtlijn geformuleerd. 

 

De aanwijzingen dat die visie-richtlijn ontbrak zijn zo bijeen te sprokkelen: 

“Doodgewoon, uitgaan van wat het jeugdwerk in die tijd deed: kamperen en 

bivakkeren. Dat moest het worden hé. Wel was het de bedoeling om de loodsen te 

gebruiken, zoveel en materiaal te recupereren. Het mocht niet veel kosten maar 

het moest wel goed zijn!” 

“Tja, en er waren twee visies: die van Dirk De Valkenaere en die van Karel Peeters. 

Dirk wilde heel het domein gebruiken terwijl Karel slechts op een deel van het 

domein verbouwingen wilde om het grootste deel onaangeroerd te laten.” 

“Ik denk dat men in Brussel zo één en ander op een plannetje werd aangeduid en 

hier zo werd uitgevoerd.”  

“Alles gebeurde binnen Openbare Werken , zonder enige inspraak of controle vanuit 

onze beleidsorganen.” 

“Wij hadden reeds in maart moeten bepalen waar de 24 kampeerterreinen moesten 

komen. Later is gebleken dat een aantal kampeergronden niet op de juiste plaats 

lag.” 

“Hij had een concept maar dat hield in dat binnen de 5 jaar al die bestaande 

loodsen zouden zijn ingericht en dat er dus een groot gebruik zou zijn. Hij dacht in 

termen van kwantiteit. Het jeugdwerk is hem daarin niet gevolgd.” 

“We moesten dikwijls post factum reparaties uitvoeren op basis van ervaringen. Ik 

had het gevoel dat we voor de infrastructuur te weinig inbreng konden doen, ook 

door te laat inzicht natuurlijk. Ik heb mij de bedenking gemaakt hoe het mogelijk 

was dat gebouwen gebruikt werden vanaf de weg terwijl de rijkdom natuurlijk aan 

de andere kant lag.” 


