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1. Naam van het project - ligging 

De Hoezekouter - Aalst 

 

2. Beschrijving 
De Hoezekouter is een 'stadsCSA' waar bioboer Dirk teelt voor de deelnemers die er hun groenten, kruiden en 
fruit (voorlopig beperkt tot vooral aardbei, meloen, ananaskers…) zelf komen oogsten. De site bevindt zich op 
wandelafstand van het centrum van Aalst. De uitbating wordt mee ondersteund door een ploeg van actieve 
oogstaandeelhouders die op weekbasis mee instaan voor het realiseren van een verzorgde groentenakker met 
een grote variatie aan bekende en minder bekende groenten en dit gedurende 52weken/jaar. De bloemenakker 
en de ontmoetingsweide maakt van De Hoezekouter een nog aantrekkelijkere plek, ook voor niet-
oogstaandeelhouders. Het veld bevindt zich naast de volkstuinen Den Hoezekouter wat interessante 
kruisbestuiving kan opleveren. Het is gelegen in RUP Aalst-West: een  grootschalig parkgebied voor de stad, ook 
wel stedelijke mozaïektuin voor de stad genoemd met onder meer een  natuurbegraafplaats, de Hoezebeekvallei, 
wandel- en fietswegen, plekken voor zachte recreatie en veel groen. 

 
 
3. Belangrijkste motivatie van de lokale overheid voor dit project 

Aalst is een centrumstad met ruim 88 000 inwoners die korte ketenlandbouw tracht te stimuleren. Bij de 
verschillende korte keteninitiatieven ontbrak er een lokaal CSA-project. Ook in de buurgemeenten zijn er geen 
zelfplukboerderijen gevestigd.  

 
4. Grondeigenaar en oppervlakte 

De stad Aalst is eigenaar van de 2,3 ha.  

 

5. Type contract 

Een overheidsopdracht met als uitdrukkelijke opdracht: het uitbouwen en exploiteren van een 
'zelfplukboerderij'. De overeenkomst wordt aangegaan voor 9 jaar en 1x verlengbaar. 
Voor de uitbouw en exploitatie is door geen van de partijen een vergoeding verschuldigd. Er gelden een aantal 
voorwaarden zoals: biologisch telen, het zelf bekostigen van een berging, de boer draagt alle kosten en lasten 
voor water- en elektriciteitsvoorziening. 

 

6. Start van het project:  

Sinds 1 april 2022 is de zelfoogst van de eerste groenten van start gegaan. Voorbereidende werken vonden plaats 
vanaf september 2021. 

 

7. Aandachtspunten 
 
- De stad Aalst kan de overeenkomst ten allen tijde beëindigen omwille van redenen van algemeen belang, 
waarover alleen stad Aalst beslist.  
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- Er was geen infrastructuur of elektriciteit aanwezig bij de start. De bouwwerken die nog aanwezig zijn op het 
einde van de overeenkomst worden zonder vergoeding eigendom van de stad.  
+ Ruime ondersteuning bij het lanceren van de CSA vanuit de dienst communicatie van de stad. 
+ Een goed contact tussen de boer en de dienst landbouw en de bevoegde schepen. 
 
8. Contact 

Dirk Vannoorenberghe (bioboer): dehoezekouter@gmail.com 

https://www.dehoezekouter.be/contact  

Jan Blindeman (VLAREM-ambtenaar stad Aalst): Jan.Blindeman@Aalst.be  

 

 

Laatste update fiche augustus 2022 

 


