
Verslag bezoek Luxemburgse jeugdcentra 

 

Samenstelling van de delegatie: 

- Directies: Guy Uyttebroeck (DH), Bert Mellebeek (dHR) 

- Coördinatoren educatieve dienst: Lies Jacob (DH), Stef Meeussen (dHR) 

- Educatieve medewerkers:  Filip Tielens (DH), Jan Peeters (dHR) 

 

Chronologische beschrijving van de activiteiten: 

 

Woensdag 25/02/15 

17u00 = arrival of the delegation 

18u00 = guided tour to the town 

20u00 = dinner at ‘l’ annexe’  

 

Donderdag 26/02/15 

9u00 = info session Service National de Jeunesse (SNJ) and its youth centres 

10u30 = visit of Eisenborn: tour of infrastructures / media education 

13u30 = lunch 

14u30 = visit of the Base nautique Lultzhausen: tour of infrastructures/ sport programme  

20u00 = Dinner at ‘mesa verde’ 

 

Vrijdag 27/02/15 

10u00= visit of Marienthal: tour of infrastructure/ team-building activities programme  

12u30= lunch 

13u30= visit of Hollenfels: tour of infrastructure/ sustainable development education  

16u00= final round: evaluation of the study visit/ future cooperation 

17u00= departure of delegation 

 

  



Inhoudelijk verslag  

Op uitnodiging van Georges Metz, directeur van de Luxemburgse Service National de la Jeunesse 

(SNJ),  trokken Guy Uyttebroeck, Lies Jacob en Filip Tielens (Destelheide) samen met Bert Mellebeek, 

Stef Meeussen en Jan Peeters (De Hoge Rielen) voor drie dagen naar Luxemburg. Het verblijf en de 

uitwisseling werd volledig georganiseerd en gefinancierd door onze gastheer. Het doel van deze 

uitwisseling was de prospectie van vier Luxemburgse jeugdcentra, het leggen van internationale 

contacten,  het zoeken naar mogelijke samenwerkingen die onze eigen educatieve werkingen kunnen 

verrijken.  

Op het hoofdkantoor van de Service National de la Jeunesse (SNJ) werden we warm en hartelijk 

ontvangen door Georges Metz en kregen we een toelichting bij de organisatie van het Luxemburgse 

jeugdbeleid. De vier te bezoeken jeugdverblijfcentra werden hierbij gesitueerd. Het SNJ heeft een 

grote inbreng in de profilering, werking en uitbating van de verschillende jeugdcentra. Elk 

jeugdcentrum heeft een centrumverantwoordelijke die zich toelegt op het ontwikkelen en 

organiseren van het educatieve aanbod, maar wekelijks is er overleg tussen de verschillende 

centrumverantwoordelijken en het SNJ. In de diversiteit van de centra is er zo een eenheid merkbaar 

qua communicatie, qua profilering en qua beleid. Het SNJ wil via deze jeugdcentra vooral het non-

formeel leren promoten en laat daarvoor per centrum ook educatieve publicaties ontwikkelen.  

De vier centra die bezocht werden waren Centre de Jeunesse Hollenfels, Centre de Jeunesse 

Marienthal, Base Nautique Lultzhausen en het Centre de Jeunesse Eisenborn. Het betreft hier vier 

centra met elk een eigen educatief aanbod, inspelend op de specifieke locatie. De werking van de 

jeugdcentra focust zich voornamelijk op het ter beschikking stellen van werkruimtes en het 

formuleren  van een educatief aanbod, eerder dan op het bieden van overnachtingsmogelijkheid en 

catering. Deze laatsten worden (meestal) georganiseerd door in de nabijheid gelegen hostels. 

Reserveringen voor het educatief aanbod en eventueel aansluitende overnachting en catering 

worden dus ook afzonderlijk georganiseerd en afgehandeld.  

  



1) Eisenborn: http://eisenborn.snj.lu/ 

Het eerste bezochte jeugdcentrum Eisenborn kan 52 personen te slapen leggen, heeft 3 polyvalente 

zalen, een montageruimte voor video, een fotolabo en een educatief aanbod dat zich toespitst op 

media-educatie. De educatieve programmatie richt zich zowel naar scholen als naar organisaties en 

jongeren in de vrije tijd. Het beschikbare materiaal (videocamera’s en computers) was bijzonder 

modern en uitgebreid. Naast het aanbieden van eigen workshops en videostages, zijn zij ook partner 

in diverse videoconcours zoals Creajeune (http://eisenborn.snj.lu/créajeune) of Crème fraîche 

(http://www.creme-fraiche.lu/). Er wordt onderzocht in welke mate er internationale 

samenwerkingen mogelijk zijn met Destelheide op het vlak van cultuur- en media-educatie. 

 

 

2) Base Nautique Lultzhausen: http://basenautique.lu/ 

 

Het Base Nautique Lultzhausen is gelegen aan een stuwmeer en focust zich op watersport. Zowel 

schoolgroepen als jeugdgroepen kunnen hier participeren aan activiteiten zoals kajakken, 

mountainbiken, stand up paddling, zeilen, duiken, escalade, enz… De educatieve dienst beschikt 

hiervoor over 60 kajakken, 3 Canadese kano’s, 25 stand up paddels, 32 zeilboten, 100 mountainbikes 

en 2 bananenboten om vlotten te bouwen. Een gigantische investering van materiaal dus.  

Daarnaast legt dit centrum zich ook toe op het vormen van animatoren voor sport- en recreatie om 

hun activiteiten als freelancers te begeleiden. In hun vorming ligt de nadruk naast de technische 

sportkennis ook op het informeel leren en op het toepassen van de jeugdwerkgedachte in de 

activiteiten. Het werken met freelancers vraagt een bijzondere organisatie inzake planning evaluatie 

en materiaalbeheer. Het watersportcentrum biedt naast een overdekte picknickruimte geen catering 

of overnachting aan. Een nabijgelegen hostel kan hier wel in voorzien. 

http://eisenborn.snj.lu/
http://eisenborn.snj.lu/créajeune
http://www.creme-fraiche.lu/
http://basenautique.lu/


 

3) Marienthal: http://basenautique.lu/ 

Het jeugdcentrum Marienthal is gespecialiseerd in het uitwerken van een educatief aanbod rond de 

thema’s teambuilding, welzijn en gezonde voeding. Een team van 3 permanente educatieve 

medewerkers die ondersteund worden door 30 jonge freelance begeleiders staan ter beschikking om 

activiteiten aan te bieden zoals een touwenparcours, boogschieten, freestyle cursussen, tandem 

mountainbiken, teambuilding activiteiten etc.. Eenzelfde opleiding- en evaluatiesysteem als in het 

watersportcentrum wordt ook hier gehanteerd voor de tewerkstelling van jonge freelancers. 

Marienthal is tevens lid van de European Ropes Course Association en gehomologeerd om trainers 

van touwenparcours op Europees niveau mee te vormen. Het uitgewerkte touwenparcours was de 

blikvanger van deze site en kon ons heel wat inspiratie bieden voor het uitwerken van het 

toekomstige touwenparcours op de Hoge Rielen. Verdere samenwerkingen zullen hier zeker uit 

voortvloeien. 

 

 

 

  

http://basenautique.lu/


4) Hollenfels: http://hollenfels.snj.lu/ 

Het jeugdcentrum Hollenfels is een centrum dat zich toespitst op duurzame ontwikkeling. De locatie 

is bijzonder (aan de rand van de rivier de Eisch) en situeert zich in middeleeuws kasteel. Het centrum 

heeft 22 begeleiders in dienst (meestal gedetacheerde leerkrachten) die een natuureducatief aanbod 

begeleiden. Het centrum wordt op een zeer ecologische manier uitgebaat, wat reeds resulteerde in 

het behalen van diverse labels (afvalverwerking, ecolabel, bio) . Zij gebruiken voor 100% groene 

energie. De catering en overnachting wordt gerealiseerd door een hostel. Het hostel springt echter 

mee op de kar van het duurzaam ondernemen en probeert in zijn catering voornamelijk met lokale 

leveranciers en bio-handelaren te werken. Ook thematisch is er een wisselwerking, aangezien we van 

een middeleeuwse avondmaaltijd kunnen proeven hebben. Hollenfels ontwikkelde zelfs een 

kookboek met duurzame, lokale gerechten bereid door kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hollenfels.snj.lu/


Evaluatie  

Deze internationale uitwisseling werd door alle partners positief geëvalueerd. Het is zinvol om 

soortgelijke organisaties in het buitenland te leren kennen en te zoeken naar kruisbestuivingen. Door 

de persoonlijke contacten en de diepgaande gesprekken zijn enkele kiemen voor toekomstige 

samenwerking gelegd. In navolging van dit bezoek zullen in 2016 de Luxemburgse partners ook naar 

Kasterlee en Dworp uitgenodigd worden.  

Het is opvallend dat de Luxemburgse centra veel meer gecentraliseerd aangestuurd worden. 

Bovendien gebeurt dat rechtsreeks door de overheid. Er is veel overleg over inhoud, profilering en 

communicatie. Door de grote financiële middelen waarover SNJ kan beschikken, viel het ons in ieder 

centrum op hoe modern de faciliteiten en hoe nieuw en professioneel de materialen en constructies 

waren. Maar het is niet enkel geldvertoon, er zit een heel duidelijke visie achter de activiteiten en de 

vele publicaties die ze ontwikkelen. De Vlaamse centra werken veel meer gedecentraliseerd en 

hebben een veel beperktere focus op educatie. De overheid is in Luxemburg veel meer een 

aanbieder van een (educatief) aanbod rechtstreeks gericht naar kinderen en jongeren.  Destelheide 

en De Hoge Rielen zijn zowel qua oppervlakte, aantal werklokalen en overnachtingen heel wat groter 

dan de bezochte centra in Luxemburg. 

Voor de Hoge Rielen bleek het uiterst interessant om een zicht te krijgen op het aanbod van de 

diverse natuureducatieve diensten en hun samenwerkingen met freelancers. Ook de contacten 

inzake het touwenparcours zullen nog een vervolg krijgen. Het jeugdcentrum Marienthal is immers 

bereid om de Hoge Rielen verder te adviseren en te informeren. Ook de organisatie van het 

freelancerssysteem biedt voor de Hoge Rielen verdere pistes om verder te denken en te 

onderzoeken of zij dit systeem ook kunnen implementeren. De aanpak inzake audiovisuele 

toepassingen in Eisenborn was inspirerend voor de workshops (bv. Bos met Apps en Pixels) die de 

Hoge Rielen nu aanbiedt. 

Destelheide heeft via deze uitwisseling contacten kunnen leggen om binnen de ambities van het 

European Youth Label internationale kunsteducatieve projecten op te starten. Zo werd er reeds 

gesproken over een eventuele participatie aan het jeugdfilmfestival dat Eisenborn organiseert. 

Samen met de directeur van de grote Luxemburgse muziekorganisatie voor jongeren UGDA 

(http://www.ugda.lu/) werden er veel bruikbare ideeën afgetoetst. In april komt deze organisatie al 

receptief met een muziekproject naar Destelheide en bespreken we verder enkele ideeën: samen 

een internationaal project opzetten rond koren of orkesten en bekende artiesten, dans en muziek 

combineren, jonge muzikanten laten componeren…  

Een andere piste die met het SNJ werd besproken is om via een internationaal project de 

Luxemburgse jeugdwerkers in Destelheide een kunsteducatieve training te bieden, want het 

creatieve jeugdwerk (waar wij bij ons sterk in zijn) is in Luxemburg niet zo sterk ontwikkeld. 

Net zoals de Hoge Rielen hebben de centra in Luxemburg  allemaal positieve ervaringen met het 

werken met EVS-vrijwilligers. Naar aanleiding hiervan is Destelheide ook aan het bekijken hoe ze dit 

internationaal vrijwilligerswerk ook in Dworp kunnen integreren. 

De vier jeugdcentra van SNJ werken volgens een gezamenlijk evaluatiesysteem. Een handige 

softwaretool waar veel statistieken uit gehaald kunnen worden. Het voordeel is dat we hier input van 

de deelnemende jongeren zelf krijgen en niet enkel van de groepsverantwoordelijken die soms zelf 

http://www.ugda.lu/


niet op de cursus aanwezig zijn. Het is te overwegen om op zoek te gaan naar een gelijkaardig 

systeem, of de bestaande individuele bevragingen in die richting te laten evolueren. 

Deze gezamenlijke uitstap betekende ook voor de interne werking van ADJ een meerwaarde, 

gewoon omdat er tijd en ruimte werd genomen om over de grenzen van de centra heen na te 

denken over educatie en elkaars visie daarin ook beter te leren kennen. 


