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buren uit de slaap houdt, zonder dat

vierkantshoeve De Kluis. Daar wacht

Sint-Joris-Weert

er

gaven: de Voortrekkers. Zij waren het

de hoogte zijn van reservaties en af-
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RaderWerk
RADERWERK is de rubriek waar we het willen hebben
over het gebouw op zich. Het meer technisch aspect, de hardware van
het jeugdverblijfcentrum, zeg maar. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over materiaalkeuze, de legionellaproblematiek, inrichting van bepaalde ruimtes,… In dit eerste
nummer staan we stil bij het thema van ruimtelijke ordening. Als je ideeën hebt
voor een volgend onderwerp mag je ons dat gerust doorgeven! (huiswerk@cjt.be)

EEN NIEUWE

RUIMTELIJKE ORDENING
DE KLUIS TIJDSLIJN

legd worden om de hoeve te bereiken

1927: Eerste verblijf in La Retraite

Om meer controle te hebben en de

is het opsporen van zulke lekken geen

1934: Aankoop La Retraite en omdoping

ontvangst van nieuwe groepen te ver-

makkelijke opdracht. Hetzelfde geldt

tot De Kluis, aanplanten bos

gemakkelijken werd er enkele jaren

ook voor andere nutsvoorzieningen

1938-1939: Bouw extra vleugels

geleden nog over nagedacht om de

zoals elektriciteit, riolering, telefoon

1946: Erkenning als vakantiecentrum

vierkantshoeve te verplaatsen. Uit-

en restafval. Al ligt de tijd dat afval op

1953-1957: Bouw Noordelijke vleugel

eindelijk werd echter toch beslist om

het domein zelf werd verbrand en al-

1965: Sanitair blok op Renaat de Rudder grond

geen nieuwbouw en bijhorende par-

les diende aangesleept te worden met

1970: Uitbouw Berkenhof

king te bouwen aan het begin van het

ezel (Oscar) en later tractor al even

1976: Eerste bosklassen op De Kluis

domein. In plaats daarvan onderging

achter de rug. Want ook in De Kluis

1978: Bouw sanitair blok voor kampeerders

de oude vierkantshoeve een grondige

staat de tijd niet stil, al laat de naam

1997: Grondige verbouwing vierkantshoeve

opknapbeurt. Tegelijk werden ook

Kluis soms anders vermoeden.

nog een aantal zalen en een nieuwe
keuken bijgebouwd. In totaal telt De

DE KLUIS PRAKTISCH:

WIST JE DAT:
• De Kluis af en toe als filmset wordt gebruikt.
Zo schitterde het Berkenhof bijvoorbeeld in

Kluis nu 8 zalen en kunnen er groepen

de slotaflevering van VRT advocatenserie

van 20 tot 130 personen overnachten

Adres: Kluis 1, 3051 St.-Joris-Weert

in de vierkantshoeve. Toch werd er

Telefoon: +32 (0)16–47 71 72

ook nog een aparte keuken voorzien

Fax: +32 (0)16–47 04 56

zodat Scouts en Gidsen nog steeds

E-mail: kluis@vvksm.be

zelf kunnen koken tijdens hun verblijf

www.de-kluis.be

in De Kluis. Kleinere groepen die zelf

Resident: Hans Gielen

scoutsgezag) te ontvangen, maar dit uitein-

wensen te koken kunnen daarvoor

Overnachtingen 2004: 35.736

delijk niet meer dan een aprilgrap was.

Recht op Recht
• Tijdens Flamboree 1240 scouts en gidsen uit
30 verschillende landen op De Kluis verbleven
• De Kluis zich heel wat jaren geleden opmaakte om Lord Rowallan (toen het hoogste

overigens nog terecht in Berkenhof,
de vroegere verblijfplaats van de residenten. Het kleine bivakhuis is vooral
bij klassen die op bezinning gaan im-

STEEKKAART ACCOMMODATIE
NAAM

OVERNACHTINGSPLAATSEN

Hoofdgebouw

Eén nadeel werd wel behouden door

waterleiding naar de vierkantshoeve
bijvoorbeeld een serieuze tegenvaller.
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ruimtelijke structuurplannen en ruim-

planningsinstrumenten

telijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Deze

geïntroduceerd.

Hierbij

zullen op termijn de gewestplannen

Enkele weken geleden vermeldde het

draagt de gemeente als lokale over-

en de bijzondere plannen van aanleg

radionieuws dat Vilvoorde de eerste

heid een grote verantwoordelijkheid.

(BPA’s) vervangen. Structuurplannen en

gemeente was in Vlaanderen die de

De juridische basis voor de nieuwe

uitvoeringsplannen worden opgemaakt

autonomie verworven heeft om ste-

ruimtelijke ordening is het decreet hou-

op drie planniveaus: het Vlaamse ge-

denbouwkundige

te

dende de organisatie van de ruimtelijke

west, de provincie en de gemeente.

verlenen. Bouwaanvragen worden er

ordening van 18 mei 1999. Dit decreet

Momenteel

niet meer beoordeeld door de gemach-

is in 2000 in werking getreden en heeft

gemeenten in Vlaanderen over een

tigde ambtenaar van het Vlaamse ge-

ondertussen enkele wijzigingen onder-

goedgekeurd ruimtelijk structuurplan

west, maar door een stedenbouwkun-

gaan. Het decreet bepaalt dat de ruim-

of zijn bezig met de opmaak ervan.

dige ambtenaar van de gemeente zelf.

telijke ordening geregeld wordt door

Sommige structuurplannen vermelden

vergunningen

de

meeste

Dit feit vormt een belangrijke stap in
de richting van een nieuwe ruimtelijke
ordening in Vlaanderen. Die nieuwe
ordening heeft belangrijke gevolgen
voor alle maatschappelijke activiteiten die ruimte nodig hebben, dus ook
voor het jeugdtoerisme.

BPA WORDT RUP

telijke ordening was de goedkeuring

DOUCHE

ZELFKOOK

100 (6-8)

Ja

Ja

Volpension

Vlaanderen (RSV) in 1997, onder het

Berkenhof

30 (2-10)

Ja

Ja

Zelfkook

Het ruimtelijk structuurplan Vlaande-

Blokhut

25

Ja

Nee

Zelfkook

Kampeerterreinen

tot 1200 p

Sanitair blok

Sanitair blok

Zelfkook

18/30ha

beschikken

Het startschot voor de nieuwe ruim-

geen nieuwe Kluis vooraan het domein te bouwen. Zo is een lek in de

VOOR VLAANDEREN

realiseren werden nieuwe

WC

mens populair.

KAMPEERGRONDEN

OVERZICHT VAN DE KRACHTLIJNEN & AANDACHTSPUNTEN
VOOR HET JEUGDTOERISME

Flamboree: *een internationaal kamp voor Scouts en Gidsen tussen 14 en 18 jaar

Door de grote afstand die moet afge-

DE ‘NIEUWE’ KLUIS

van

het

ruimtelijk

structuurplan

motto ‘Vlaanderen open en stedelijk’.
ren heeft het kader gecreëerd voor
de versterking van de steden en de
kernen en voor de vrijwaring van de
open ruimte. Om deze doelstelling te
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