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ADJ de Hoge Rielen Kasterlee - Toekomst tentenuitleenpost
De uitleendienst van de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) in het Vlaamse
jeugddomein de Hoge Rielen in de gemeente Kasterlee wordt gesloten. Voortaan worden
alle tenten op één centrale plaats in Vlaanderen uitgeleend.
Dit is uiteraard een streep door de rekening van vele jeugdbewegingen die tentenkampen
organiseren. Uiteraard voor zij die kampen organiseren op de kampeergronden van de
Hoge Rielen zelf, maar ook voor alle andere kampen die plaatsvinden in de Antwerpse en
de Limburgse Kempen en voor de jeugdbewegingen die vanuit deze regio naar elders op
kamp vertrekken met tenten van ADJ.
Het over een weer rijden met tenten over grotere afstanden is niet alleen milieubelastend
maar evenzeer een kostenverhogende factor voor het jeugdwerk. Zaken die men zou
kunnen vermijden door bijvoorbeeld in de periode juni-september toch een
gedecentraliseerde uitleendienst te laten bestaan in de Hoge Rielen.
1. Hoeveel tenten en van welk type werden in het depot van ADJ in Kasterlee uitgeleend
in 2013 respectievelijk 2014?
2. Bestaat er een mogelijkheid om seizoensgebonden een gedecentraliseerde uitleenpost
van ADJ te behouden voor de jeugdkampen die plaatsvinden in de Hoge Rielen zelf,
of elders in de Antwerpse of Limburgse Kempen?
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1. In 2013 maakten 276 verenigingen gebruik van de uitleendienst Kampeermateriaal uitleenpost in Kasterlee ten opzichte van 737 in de hoofduitleenpost in Zaventem
(Nossegem). Het oude reservatiesysteem laat echter niet toe een opsplitsing te
maken van het aantal tenten en tenttypes onder de twee uitleenposten.
Door de ingebruikname van een nieuw digitaal systeem in 2014 lukt dit voortaan wel
om een opsplitsing te maken.
In 2014 maakten 286 verenigingen gebruik van de post in Kasterlee (Lichtaart). Goed
voor de ontlening van 1.727 seniortenten en 2.131 patrouilletenten. De hoofdpost
ontleende in 2014 4.311 seniortenten en 4.835 patrouilletenten aan 712 groepen.
2. Bij de ingebruikname in 2014 van de nieuwe loodsen in Zaventem (Nossegem) werd
beslist om vanaf het ontleenseizoen 2015 met nog één enkele uitleenpost te werken.
De nieuwe locatie met drive-in maakt het mogelijk om op tot 5 groepen tegelijkertijd
te bedienen gedurende het hoogseizoen, ten opzichte van 2 tot 3 op de oude locatie
in Machelen. Door een centralisatie van de volledige tentenstock kan deze ook op een
veel efficiëntere wijze worden ingezet voor verhuur. Vanaf het ontleenseizoen 2015
kan op die manier vermeden worden dat beschikbare tenten niet kunnen worden
ingezet wegens stockage op de andere locatie. Dit is een niet onbelangrijk gegeven
aangezien de vraag steeds hoger ligt dan het aanbod. Door de centralisatie van
personeelskrachten op één locatie kunnen ook hier efficiëntiewinsten geboekt worden
waardoor lange wachttijden bij afhaling of inlevering verder weggewerkt kunnen
worden.
De sluiting van de gedecentraliseerde uitleenpost in Kasterlee is uitgebreid besproken
met
de
overleggroep
van
gebruikers
waarin
onder
andere
iedere
jeugdbewegingskoepel vertegenwoordigd is. Hier werden geen negatieve reacties
opgetekend. Het gebruik van het gebouw in Kasterlee werd op 30 september 2014
opgezegd.

