
VOORSTEL BEHEER SITE OUTGAARDEN 

DOOR GEMOUT VZW 



OVERZICHT 

➤ Introductie project “De Moutgaard” 

➤ Inrichting groene ruimte 

➤ Zone bos & natuur 

➤ Zone recreatie met toeristische meerwaarde 

➤ Sociale meerwaarde 

➤ Ecologische meerwaarde 

➤ Engagement Gemout vzw



INTRODUCTIE

Project “De Moutgaard” gestart in oktober 2016  

➤ groene, duurzame ontmoetingsplek 

➤ een gemeenschappelijke volkstuin  

➤ diverse educatieve en sensibiliserende activiteiten 

➤ dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen 

Moutgaard uitbreiden met 

➤ recreatieve groene ruimte met plattelandstoerisme 

➤ bos en natuur



INRICHTING GROENE RUIMTE

➤ Verschillende zones van 
aanplantingen en recreatie 

➤ Eén geheel



ZONE 1: AANPLANTING VAN BOS

Drie functies 

➤ GEBOORTEBOS 
➤ SPEELBOS 
➤ VOEDSELBOS



GEBOORTEBOS

➤ Boom voor elke Outgaardier 

➤ Laag-, half-, hoogstam 
fruitbomen, eik, beuk, boom 
naar keuze 

➤ Adoptie en peter of 
meterschap mogelijk 

➤ Ook voor organisaties, 
scholen, verenigingen 

➤ Symbolische functie: 
verbinding en gemeenschap 

ZONE 1: AANPLANTING VAN BOS



SPEELBOS

➤ Multifunctioneel voor 
kinderen, jeugdbewegingen, 
scholen 

➤ Vrije speelruimte 

➤ Natuurlijke speelelementen

ZONE 1: AANPLANTING VAN BOS



VOEDSELBOS

➤ Productieve of productie-
ondersteunende bomen 

➤ Bosrand met gelaagdheid 

➤ Eetbaar 

➤ Oogstdagen

ZONE 1: AANPLANTING VAN BOS



“De ene generatie plant de boom, 
de andere heeft de schaduw.

Chinees gezegde



ZONE 2: ZACHTE RECREATIE MET TOERISTISCHE MEERWAARDE

➤ SPORTEN 
➤ TUINIEREN 
➤ CAMPING/BIVAKPLAATS 
➤ NATUURLIJKE SPEELTUIN 
➤ ONTMOETING



SPORTEN

➤ Open ruimte  

➤ Recreatie: voetbal, baseball, 
kubb, petanque, … 

➤ Looppiste en trage weg  

➤ Beperkte impact op omgeving: 
geen overlast of 
gemotoriseerde sporten 

➤ Fietsknooppunt 

ZONE 2: ZACHTE RECREATIE MET TOERISTISCHE MEERWAARDE



CAMPING/BIVAK

➤ Zone met natuurcamping  

➤ Mei tot oktober 

➤ Toerisme: fietsers en 
wandelaars/bedevaarders 

➤ Jeugdbewegingen

ZONE 2: ZACHTE RECREATIE MET TOERISTISCHE MEERWAARDE



TUINIEREN

➤ Uitbreiding 
gemeenschappelijke volkstuin 

➤ Open voor iedereen 

➤ Met buurtbewoners 

➤ Doelgroepen verwelkomen in 
de toekomst: 

➤ zorg & welzijn 

➤ scholen 

ZONE 2: ZACHTE RECREATIE MET TOERISTISCHE MEERWAARDE



NATUURLIJKE SPEELTUIN

➤ Natuurlijke elementen 

➤ Creatie met groepen

ZONE 2: ZACHTE RECREATIE MET TOERISTISCHE MEERWAARDE



MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

➤ Lokale ontmoetingsplek 

➤ Onderwijs: educatieve plek voor leerkrachten en leerlingen 

➤ Zorg & welzijnssector: zinvolle dagbesteding voor kwetsbare 
doelgroepen



LOKALE ONTMOETINGSPLEK 

➤ Voor jong en oud  

➤ Gezamenlijke volkstuin ‘De 
Moutgaard’ 

➤ Beheer en onderhoud door 
vrijwilligers 

➤ Rust en ontspanning 

➤ Workshops, volkskeuken, 
evenementen, … door Gemout 
vzw

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE



ONDERWIJS

➤ Open klassen (Milieuzorg op 
school) 

➤ Plattelandsklassen 

➤ Ervaringsgericht, beleven 

➤ Educatief (infoborden) 

➤ Aanbod workshops door 
Gemout vzw

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE



KWETSBARE DOELGROEPEN

Aanbod voor zorg- & 
welzijnssector: 

➤ zinvolle dagbesteding in De 
Moutgaard 

➤ buiten- en tuinactiviteiten 
zonder druk

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE



INSPIREREND VOORBEELD

➤ Sociale cohesie  

➤ Versterken van lokaal netwerk 

➤ Klimaatvriendelijke 
voedselvoorziening  

➤ Promoten van participatie en 
een deelcultuur

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE



“Wij streven met dit project een 
langdurige & duurzame 
samenwerking na met onze partners, 
zodat ze de site mee zien groeien, …



➤ Inwoners van Outgaarden 

➤ Inwoners van Hoegaarden & 
deelgemeenten  

➤ Inwoners van omliggende 
dorpen (Bost, Goetsenhoven,
…) 

➤ Onderwijs  

➤ Brede zorg- en welzijnssector 

➤ Geïnteresseerden in het 
project

DOELGROEPEN



➤ Inwoners en vrijwilligers  

➤ Gemeente Hoegaarden 

➤ CAW Tienen 

➤ ART (Academie Regio Tienen) 

➤ Huis in de Stad vzw 

➤ Pathways, kinder- en jeugdpsychiatrische 
afdeling, Broeders Alexianen Tienen 

➤ Medisch Psychologische Kliniek 
Gasthuisberg Leuven 

➤ Lokale kunstenaars (Schipweekend)  

POTENTIËLE PARTNERS 
➤ OCMW Hoegaarden 

➤ Scholen 

➤ Lokale initiatieven, verenigingen & 
jeugdbewegingen

PARTNERS



Klimaatneutraliteit & het 
burgemeestersconvenant 

➤ actieve bijdrage aan de 
klimaatneutrale doelstelling 
van de provincie Vlaams-
Brabant 

➤ burgemeestersconvenant: 
minstens 20 % CO2 
verminderen tegen 2020.

ECOLOGISCHE MEERWAARDE



➤ Bomen & bodem zijn als enige 
natuurlijke bronnen in staat 
om CO2 vast te leggen.  

➤ circa 196 ton CO2 opslag per 
ha per jaar (VITO: Daarom 
groen! Waarom u wint bij 
groen in uw stad of gemeente. 
Studie uitgevoerd in opdracht 
van ANB – Afdeling Natuur en 
Bos 2012/RMA/R/november 
2012)

ECOLOGISCHE MEERWAARDE



➤ CO2 reductie hele site 

➤  392 ton CO2 opslag per 
jaar bij aanplant van 2ha 
bos 

➤ 76,5 ton CO2 opslag in 
divers grasland. 

➤ Totaal: 459 ton CO2 opslag 
per jaar 

➤ Een gemiddelde woning in 
Vlaanderen verbruikt 8 ton 
CO2 per jaar.  

➤ Uitstoot van 57 woningen 
neutraliseren.

ECOLOGISCHE MEERWAARDE



DUURZAAMHEID 

➤ biodiversiteit verhogen 

➤ minder voedselkilometers 

➤ biologische seizoensgebonden 
en streekeigen voeding 

➤ hernieuwbare energiebronnen 

➤ duurzaam materiaal, 
recuperatie

ECOLOGISCHE MEERWAARDE



➤ Gemout vzw als coördinator 
van de hele site 

➤ Beheer 

➤ Ontwerp 

➤ Planning  

➤ Onderhoud 

➤ Open voor initiatieven met 
dezelfde duurzame visie

ENGAGEMENT



➤ Observatie site 

➤ Eerste ontwerp  

➤ Infomomenten 

➤ Zoeken naar partners & 
initiatieven 

➤ Crowdfunding/growfunding 

➤ Peter- meterschap plantgoed  

➤ Logistieke ondersteuning? 

➤ Evaluatiemoment 

➤ Benefietfeest

STAPPENPLAN
2018



➤ Definitief ontwerp 

➤ Infomoment 

➤ Uitzetten van het terrein 

➤ Eerste aanplantingen 

➤ Werkdagen 

➤ Speel- & sportmomenten 

➤ Netwerken 

➤ Opstart begrazingsproject 

➤ Onderhoud 

➤ Evaluatiemoment 

➤ Benefietfeest

STAPPENPLAN
2019



➤ Verdere aanplant 

➤ Start camping 

➤ Organisatie activiteiten & 
workshops 

➤ Onderhoud 

➤ Evaluatiemoment 

➤ Benefietfeest

STAPPENPLAN…
2020 

…
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FINANCIEEL 
INVESTERING
ENGAGEMENT 

INVESTERING SITE OUTGAARDEN

Yes/No Beschrijving Bedrag

Opwaardering bestaande gebouwen: oa vervangen van 400m2 
asbest golfplaten

10.000,00 €

Inrichten groene ruimte: plantgoed, platformen, banken,…. 9.000,00 €

Opvang regenwater 4.000,00 €

Elektriciteitswerken 3.000,00 €

Brandveiligheidsmaatregelen 3.000,00 €

Total 29.000,00 €

�1



FINANCIEEL 
OPSTARTFASE 

➤ grow- of crowdfunding 

➤ giften 

➤ adoptie 

➤ logistieke ondersteuning 
gemeente?  

➤ Vrijstelling erfpacht voor 
opstartperiode 2 jaar

ENGAGEMENT 



➤ Voorstel erfpacht na 
opstartfase:  

➤ maandelijks 400 euro 
minimum  

➤ + 40% van winst 

➤ maximum van 1200 euro 

➤ Herinvestering van winst in 
site 

➤ Maatschappelijke, ecologische 
en toeristische meerwaarde 

➤ Open boekhouding

FINANCIEEL



“Het lijkt allemaal fantasie, 
totdat het werkelijkheid wordt.

-Nelson Mandela


