
Vernieuwde inrichting van dorpstuin De Linde in Ottenburg (gemeente Huldenberg) 
 
Huldenberg is een kleine gemeente van ongeveer 10.000 inwoners bestaande uit vijf deelgemeenten 
die elk nog hun eigenheid bewaard hebben. Dat uit zich onder meer in een sterk verenigingsleven. Zo 
zijn er in drie van de vijf deelgemeenten dorpsraden actief die zich bekommeren over het reilen en 
zeilen binnen hun dorp en bij het gemeentebestuur terecht kunnen met vragen en voorstellen.  
De dorpsraad van Ottenburg peilde in 2019 in een grote enquête naar de mening van de 
dorpsgenoten over alle facetten van het leven in Ottenburg: woonkwaliteit, verkeer en mobiliteit, 
ruimtelijke planning, dienstverlening en voorzieningen, vrije tijd en toerisme.  
Uit die enquête kwamen 5 prioriteiten naar voren: veiliger doorgaand verkeer, inzetten op plaats- en 
knooppuntwaarde, een hedendaags groen en karaktervol dorp, opwaarderingen van voorzieningen 
voor jeugd en verjongen om te kunnen verouderen.  
 

 
De dorpsraad koos om zich te focussen op twee projecten: een vernieuwde inrichting van de 
pastorijtuin, een groene publieke oase in het midden van het dorp en nadenken over een algemene 
dorpskernvernieuwing. Binnen de dorpsraad werd daarvoor een werkgroep ‘Ottopia’ opgericht. De 
algemene dorpskernvernieuwing is een traject dat zal lopen over een lange(re) termijn.  
Met het andere project, de pastorijtuin, werd al eerder in het verleden gestart. Zo richtte de 
dorpsraad in 2016 met projectsubsidies van Cerafoundation en logistieke steun van de gemeente een 
gedeelte van de tuin in met een pizzaoven, het aanplanten van laag fruit en een kruidenspiraal. De 
inrichting van de tuin is een mooi voorbeeld van een project dat klein is begonnen en waar steeds 
aan verder wordt gewerkt. Door impulsen vanuit de dorpsraad, in samenwerking met de gemeente 
en andere partners, zoals de provincie Vlaams-Brabant en vooral met de hulp van enthousiaste 
dorpelingen. Dit project is voor de dorpsraad belangrijk, om aan te tonen dat je mening geven 
werkelijk zinvol is. En dat je wel degelijk dingen in beweging kan zetten en realiseren als dorpsraad. 
En dat je mag (blijven) dromen!  

https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/11/POSTER-OTTOPIA_02.pdf


 
Het plan voor de vernieuwde inrichting van de tuin kwam tot stand na een participatietraject met de 
school, Chiro en jeugdraad. De werkgroep Ottopia ontwikkelde een speciale jeugdbevraging die via 
de school werd verspreid. Daarnaast werden op de startdag van de Chiro alle kinderen door hun 
leiding en het Ottopia-team actief betrokken bij het planningsproces. Hun tekeningen van de ideale 
speeltuin en de vele knotsgekke en superleuke ideeën waren een dankbare inspiratiebron voor een 
optimaal gebruik van de ruimte.  
 

 
Het tussentijdse resultaat is een natuurlijke speeltuin ten voordele van inwoners en natuur die in 
2021 verder vorm kreeg en bestaat uit twee speelheuvels, een kruiptunnel, een wiebelbrug en een 
evenwichtsparcours. Voor de uitvoering van de werken, werd niet alleen een beroep gedaan op 
professionals, maar ook de dorpelingen staken de handen uit de mouwen om bv. grasmatten te 
leggen op de speelheuvels.  
Deze publieke ruimte is uiteraard het hele jaar door vrij toegankelijk, maar wordt door de dorpsraad 
en de verenigingen ook gebruikt om activiteiten in te organiseren die erop gericht zijn de inwoners 
van Ottenburg meer te verbinden.  
Deze realisatie is al een belangrijke stap in de ruimere context van het project rond de 
dorpskernvernieuwing.  
 
Dit project werd door de Vlaamse Bouwmeester geselecteerd voor haar projectoproep ‘Leefbuurten’. 
Een belangrijk argument voor deze selectie was het participatieve traject dat in Ottenburg al 
doorlopen was.  
Een quote van de Vlaamse Bouwmeester:  
“Huldenberg heeft de ambitie om van de dorpskern van Ottenburg het mooiste dorp in Vlaanderen 
te maken, door de leefkwaliteit in het dorp te vergroten en de publieke ruimte anders in te richten. 
De speerpunten daarbij zijn: meer plaats voor fietser en voetganger, ontharding, vergroening en het 



inrichten van speel- en ontmoetingsplekken om de sociale cohesie te bevorderen. Uniek aan dit 
project is dat het ontstaan is uit een burgerinitiatief. Als kleine dorpskern die te kampen heeft met 
veel verkeer, gelegen in een groene, maar relatief auto-afhankelijke omgeving, is het ook 
representatief voor andere dorpen in Vlaanderen: hoe kan kernversterking hand in hand gaan met 
een modal shift en meer actieve mobiliteit, én met het bewaren van de openheid en het groen?”  
 

 
Verslag van de jury 

Het ingezonden project van deze dorpsraad sloot helemaal aan bij de criteria van de 
Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en is dus zowel creatief, participatief als 
verbindend. Doorheen het kandidaatsdossier was bovendien de energie te voelen van zowel 
de dorpsraad zelf als diverse dorpsverenigingen. Daarnaast bleek ook grote betrokkenheid 
van de dorpelingen en het bestuur. 
Vanuit een werkgroep werden zaken voor kinderen uitgewerkt. Maar waar een jurylid zich 
afvroeg: in welke gemeente willen wij oud worden? vond hij in het deelnamedossier een 
antwoord. Met het project maakten zowel dorpsraad als lokaal bestuur SAMEN de cirkel 
rond en vergroende de dorpskern op natuurlijke wijze. Dit project vormt trouwens de start 
van een grondig proces van dorpskernvernieuwing. Het toont op inspirerende wijze wat in 
een klein dorpje kan! Of dat zoiets moois ook in een klein dorpje kan! Mooi om tussen de 
regels door te lezen was ook dat het lokaal bestuur bij de realisatie een beleid voerde dat 
begeleidt i.p.v. aanstuurt. 
 
Meer info:  
Dorpsraad Ottenburg 
Contactpersoon: Klaas Decanniere  
E-mail: dorpsraad@ottenburg.be  
www.ottenburg.be 
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