HUIS
IN DE KIJKER
Radar vzw – Afrit 9
uit de startblokken
Afrit 9 was van 1996 tot 2004 een human interest programma dat op de Vlaamse zender
Eén liep. Daarin interviewde men opmerkelijke
Vlamingen in hun gemeente. Speciale hobby’s, talenten of verzamelingen stonden daarbij centraal.
Hoewel het uitbaten van een jeugdverblijf toch een
speciale bezigheid is, werd over Radar vzw – Afrit 9
nooit een reportage gemaakt. Kon ook moeilijk, het
jeugdverblijf werd pas op 26 maart 2010 officieel
geopend.
Vanwaar de naam dan? Wie de E403 neemt tussen Brugge
en Kortrijk, merkt aan afrit 9 een mast met antennes op, in
de volksmond “de radar”. Aanpalend ligt nog een gebouw
waarin vandaag het jeugdverblijfcentrum is ondergebracht.
In de naam zit dus tegelijk een herkenningspunt en een summiere wegbeschrijving naar het jeugdverblijf vervat.

DANK AAN HET LEGER
“De nieuwe 89 meter hoge mast vervangt het gebouw met de
vroegere kleinere mast die ondertussen afgebroken werd”,
legt Bart Feryn uit. “Maar door de evolutie in de communicatietechnologie werd het gebouwtje ook overbodig en volstond
enkel de huidige mast die momenteel als communicatieapparatuur voor het Belgisch leger dienst doet. Logischerwijs kwam
het gebouwtje in verval, tot we met enkele vrienden het idee
opvatten het gebouw op te waarderen tot jeugdverblijf.”
De vriendengroep vormde een vzw met acht ondernemende
personen die wonen of hun roots hebben in Lichtervelde. De
vzw vormt de motor van het project. Maar omdat iedereen
uit de vzw nog betrokken is in één of meerdere verenigingen die Lichtervelde rijk is, kunnen ze rekenen op een breder netwerk en dat biedt heel wat voordelen. Zo kunnen
ze voor advies of een helpende hand wel altijd bij iemand
terecht die sympathie heeft voor het project.

AAN DE SLAG
Om hun doel te realiseren, waren ze bereid eigen kapitaal in het project te stoppen, maar al snel bleek
dit onvoldoende. “Zonder bijkomende subsidies
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konden we de plannen opbergen. Daarom werd geïnformeerd
bij CJT Ondersteuning. Daar kregen we te horen dat we voor
de infrastructuurwerken financiële ondersteuning konden
aanvragen bij Toerisme Vlaanderen en de provincie WestVlaanderen. Het financiële plaatje werd hierdoor realistischer.”
Een tweede euvel was het verwerven van het gebouw dat tot
op vandaag eigendom is van het Belgisch leger. “Om onmiddellijk van start te kunnen gaan met de renovatiewerken, werd
een gebruiksovereenkomst afgesloten, dit in afwachting dat
de gemeente de gronden van het leger heeft overgenomen.
De volgende stap was het afsluiten van een erfpacht met de
gemeente.”
Begin januari 2009 kreeg de vzw toegang tot het terrein en
vijftien maanden later was het gebouw klaar voor gebruik.
Hiervoor werden de grote middelen ingezet. Het gebouw werd
volledig gestript, inclusief alle restanten van de oude communicatieapparatuur. Enkel de muren bleven overeind. De grote
werken werden uitbesteed, de rest gebeurde in de vrije tijd
van de vrijwilligers.

DE EERSTE GROEPEN
“Onze eerste groep was een vrijwillig brandweerkorps uit WitRusland dat verbroederd is met de brandweer in Lichtervelde.
De brandweer van Lichtervelde had hen uitgenodigd naar aanleiding van hun 150-jarig bestaan. Best grappig, temeer omdat een brandweerkorps uit Wit Rusland nogal militaristisch
voorkomt.”
Verder verbleven er scoutsgroepen uit Kortrijk en Edingen.
De tentengrond werd door beide groepen enkel gebruikt als
speelterrein. In augustus was het gebouw nog eens twee weken verhuurd aan een groep uit Polen, maar die hebben geannuleerd. “Hiervoor hebben we een financiële compensatie
gekregen. Toch is dit spijtig, zeker omdat we voor dezelfde
periode een Chirogroep hadden geweigerd.”
Voor het komende werkjaar is de kalender absoluut nog niet
vol, maar van paniek is geen sprake. “Er werd veel promotie
gevoerd en de eerste resultaten zijn daarvan zichtbaar”, vertelt
Bart. “Een jeugdorganisatie die internationale uitwisselingen

organiseert, een school voor buitengewoon secundair onderwijs
en een drumband hebben reeds geboekt. En ook voor de zomervakantie is reeds een optie lopende. Die periode houden we
trouwens speciaal vrij voor jeugdverenigingen.”

POSITIEVE REACTIES
Hoewel het jeugdverblijf op een steenworp van de E403 ligt,
is het relatief stil. Dit komt omdat de autostrade als het ware
in een vallei ligt, waardoor het geluid niet verder draagt. Een
tweede geluidsbuffer is het jeugdverblijf zelf. Het gebouw is een
halve cirkel waarvan de rug georiënteerd is naar de autostrade.
Bovendien heeft de vzw nog beplanting aangebracht, dit met
financiële hulp van de gemeente.
“Groepen reageren positief op de kampplaats. Het gebouw is
dankzij de autostrade gemakkelijk te bereiken en ligt toch wat
afgelegen. Veel klachten van buren moeten we niet verwachten.
Het centrum van Lichtervelde ligt op ongeveer drie kilometer,
een eindje stappen voor wie geen auto heeft. Daarom voorzien
we binnenkort enkele fietsen. De kookploeg of de leiding kan
op die manier de afstand wat sneller overbruggen als ze dit willen.” Een andere troef van het jeugdverblijf is de nabijheid van
de Huwynsbossen, een relatief jong bos met een speelzone.

TOEGANKELIJKHEID
Om infrastructuursubsidies te krijgen, werd voldaan aan de
voorwaarden van toegankelijkheid. Een investering die tot nu
toe de moeite waard lijkt. “We hebben nu een boeking van een
school voor buitengewoon secundair onderwijs uit de buurt.
Voor hen is de verplaatsing beperkt tot een vijftal kilometer en
toch zitten de jongeren in een totaal andere omgeving. Als het
verblijf meevalt, kunnen we dus nog boekingen verwachten. Een
bijkomend voordeel is dat deze boekingen voor midweken zijn,
wat doorgaans toch moeilijker te verhuren is.”

Net gestart en nu al toekomstplannen
“Met een jeugdverblijf heb je nooit gedaan, er is altijd werk.
Nu het gebouw leeg staat, wordt bijvoorbeeld van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gevel van een extra laagje verf te
voorzien.”
Wat verderop staat nog een bijgebouwtje met twee grote oude
dieselmotoren die het vroegere communicatieapparaat van
energietoevoer voorzagen. Dit gebouwtje is nog in onbruik. “Als
we over onze erfpacht beschikken, willen we ook nog iets doen
met dit gebouwtje. Wat staat nog niet vast. Misschien wordt het
een trekkershut, een bijkomende dagzaal of nog iets anders.
We zien wel.”

RADAR VZW – AFRIT 9 PRAKTISCH
Adres: Gentweg 5, 8810 Lichtervelde
Erkenning: type B
Totale oppervlakte: 10 000 m²
Capaciteit: 40 (+ 40 tentengrond)
Aantal overnachtingen 2009: 0
Formule: zelfkook
Website: www.radar9.be
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