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Het milieubeleid van The Outsider 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treat the earth well. 

It was not given to you by your parents. 

It was lent to you by your children! 
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1. Inleiding 
 

Het milieubeleid van The Outsider richt zich voornamelijk op 2 niveaus. 

 

▪ Enerzijds willen wij al onze gasten een zeker begrip en respect voor de 

natuur bijbrengen. Dit vertaalt zich concreet door het inbouwen van 

leermomenten (waarbij bewust stilgestaan wordt bij specifieke en 

concrete natuuronderwerpen) tijdens de sportieve activiteiten. 

▪ Anderzijds is ons milieubeleid er ook op gericht binnen de algemene 

werking van The Outsider (Hotel, Boot, Overnachtingcentra, Keuken, 

Bureel,…) zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. 

 

Wij engageren ons daartoe daar wij geloven in de natuur als prachtig geschenk 

en in het feit dat er met de natuur op een goede manier moet worden omgegaan. 

We zijn er tevens van overtuigd dat een bedrijf als het onze, unieke kansen heeft 

om aan de medemensen aan te tonen hoe mooi en waardevol, maar tevens hoe 

fragiel, onze natuur is. Het is onze doelstelling al onze deelnemers die 

boodschap mee te geven en daardoor een zeker respect voor die natuur te laten 

ontwikkelen. 

 

We zijn er ons van bewust dat er onwillekeurig een paradox heerst tussen 

milieubeleid en het organiseren van avontuurlijke evenementen. Want ieder 

evenement in de natuur is onwillekeurig een belasting voor het milieu. 

 

Het is tevens in deze context dat ik durf te stellen dat wij hier een 

maatschappelijke plicht hebben. Immers door onze activiteiten op een 

gekanaliseerde wijze aan te bieden voorkomen wij dat vele mensen en helaas 

ook groeperingen, zomaar ergens de natuur in trekken zonder het minste begrip 

en respect. 

 

Door 1 grot open te stellen voor speleo-initiatie  voorkomen we dat vele 

verkenningen in tientallen andere grotten gebeuren. Door 1 rotsmassief aan te 

bieden voorkomen we dat men op vele rotsen iets gaat proberen. Door … 

Bovendien kan men op deze manier een zekere garantie bieden aan die mensen 

wat betreft kwaliteit, veiligheid en milieueducatie. 

 

Anderzijds dienen wij ook onze commerciële activiteiten niet uit het oog te 

verliezen. Wij zijn een bedrijf met ook als doelstelling winst te maken. Winst te 

maken met als doel de nodige investeringen te kunnen uitbouwen om verder te 

weken aan ons mission statement. Daarom zijn we dus verplicht continu het 

evenwicht tussen milieu en sportieve belasting te onderzoeken en in vraag te 

stellen. Die discussie is nu precies ook de taak van onze milieucommissie. 
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2. Inhoudstafel 
 

 

1. voorblad 
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3. doelstellingen 
 

1. Al onze gasten begrip en respect bijbrengen voor de natuur. 

 

 

2. De algemene werking van The Outsider zo milieuvriendelijk te houden. 

 

 

3. Al onze gasten en andere geïnteresseerden te informeren over de 

inspanningen die wij als buitensportorganisatie leveren voor een proper 

leefmilieu en van zijn visie op gebied van de natuur en het milieu binnen zijn 

werking. 

 

4. Wij beschikken over een “Permis d’environnement” voor al onze activiteiten 

in Wallonië en doen al het nodige om deze te behouden. 
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4. methode 
 

Het milieubeleid is gebaseerd op vijf grote peilers: 

Het is duidelijk dat de uitwerking van deze 5 pijlers wel kan aangevuld worden. 

Nieuwe elementen kunnen te allen tijde worden aangebracht. 

 

1. Ons milieu niet vervuilen of overbelasten 

 
Algemeen: Hierbij onderzoeken we manieren om het milieu niet te vervuilen of 

zo weinig mogelijk te belasten. 

 

• We plaatsen op al onze terreinen mini- containerparken 

• Op het einde van de kayaktochten plaatsen we een mobiel- mini- 

containerpark 

 

Specifiek: 

 

1. voor de sportactiviteiten: hier waken we erover dat we met duurzaam, 

recycleerbaar sportmateriaal werken. We kijken concreet hoe we terreinen 

niet overbelasten. We zorgen ervoor dat we onze sportterreinen niet 

vervuilen. We zorgen ervoor dat we de natuur waarin en waarop we werken 

niet dood maken, in tegendeel: 

 

• werken met herbruikbare nylontouwen bij vlotvaren 

• werken met duurzame polipropyleen kayaks i.p.v met polyester kayaks. 

• Het verstevigen van paadjes en het aanleggen trapjes in de bossen  (aan de 

grot,  in Fairon en in La Tour) om vroegtijdige erosie te voorkomen. 

• In samenspraak met de brandweer werd bepaald waar we kampvuren 

mogen aanmaken. 

• Aan de Donkvijvers in Oudenaarde werden langs het water en langs de 

oevers kunstmatige versterkingen aangebracht. Voor de versteviging van 

deze wand werd gebruik gemaakt van natuurlijk materiaal die vervlochten 

is met de bestaande wand. 

• Wij laten onze gasten picknicken op vaste plaatsen, op deze vaste 

picknickplaatsen worden mini- containerparken voorzien. Via deze weg 

kunnen we voorkomen dat onze gasten zowat overal kunnen picknicken 

en zo afval achterlaten. 

 

2. Voor het algemeen beleid: hier kijken we op welke manier onze afdelingen 

het milieu zo weinig mogelijk belasten. Dat houdt o.a. in : 

Voor de centra:  
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• Energiebeheer optimaliseren: timers op de verlichting van de toiletten, de 

verwarming uitzetten wanneer we geen gasten hebben. 

• Waterverbruik beheren 

• Sceptische putten plaatsen daar waar nodig 

• Afvalverwerking bewerkstelligen door mini- containerparken te plaatsen 

• Er werd waterzuiveringstation geplaatst in het nieuwe Jachtpaviljoen te 

Fairon 

 

Voor de catering: 

• Netheid algemeen: werken met brooddozen 

• Gebruiken van afval: werken met drinkbussen 

Voor het bureel: 

• Papier besparen en of recycleren 

• Energie besparen 

Algemeen:  

• Het gebruik van wagens zoveel mogelijk trachten te beperken 

 

 

2. Milieu verbeteren 

 
Algemeen: 

 

In deze peiler gaan we zelfs verder dan de vorige. The Outsider gaat zich 

inzetten voor een proper milieu en zal door acties op eigen initiatief of in 

samenwerking met anderen zich toeleggen op het bekomen van een beter 

leefmilieu. 

 

Specifiek: 

 

Voor de sportactiviteiten: 

 

Continu afval meenemen: zo krijgen de groepen rugzakjes mee als ze op 

activiteit gaan. Daarin kunnen ze afval dat ze vinden in de natuur 

meenemen en eenmaal terug in één van onze centra deponeren in het 

mini-container park. 

Onze bossen, rotsmassieven en weides onderhouden en in stand houden 

(dode bomen ruimen, groeiruimte creëren) 

 

Voor het algemeen beleid: 

 

 Een milieufonds oprichten 
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3. Milieuopvoeding & bewustwording 

 
Algemeen: In deze peiler gaat The Outsider zich bezig houden met de 

milieuopvoeding van zijn eigen monitoren en van de gasten door het laten 

volgen van opleidingen en het inrichten van aangepaste programma’s omtrent 

natuur- en milieueducatie. 

Ook tijdens standaardactiviteiten gaat The Outsider aandacht besteden aan het 

milieu en de natuur. 

Specifiek: 

 

Voor de sportactiviteiten: 

 

• Het inrichten en organiseren van educatieve bos-, vaar-, zee- en 

steenklassen. 

• Milieuactiviteiten organiseren die verwant zijn met sport en avontuur 

(milieuwandeling + survival) 

• In al onze sportactiviteiten minstens 1 educatief milieumoment invoegen. 

• Educatieve panelen over fauna en flora. Momenteel staat er 23 didactische 

panelen opgesteld langs het parcours. 

 

Voor het algemeen beleid: 

 

• Mogelijkheid bieden aan Outsider personeel om cursussen milieu- 

educatie en natuurgids te volgen, en die cursussen binnenshuis te 

promoten. Momenteel zijn 2 van onze monitoren natuurgids. 

• Natuur- consultants binnen The Outsider 

• Etaleren van het milieu door gebruik te maken van didactische panelen en 

ander didactisch materiaal (vb opgezette vos, everzwijn; affiches). 

• The outsider heeft milieu sensibiliseringspanelen geplaatst in haar diverse 

centra. 

• In 2008 voorzien wij een specifieke milieu- opleiding voor 

natuursportmonitoren. 

• Wij zijn lid van “Fondation Wallonne pour la conservation des habitats 

a.s.b.l. ». 
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4. Externe communicatie 

 
Algemeen: The Outsider wil hiermee alle externen zoals de overheid, de gasten, 

betrokkenen enz. een duidelijk signaal geven over de milieuwerking binnen het 

bedrijf. Acties en verwezenlijkingen worden naar buiten gebracht op allerlei 

manieren.  

 

Specifiek: 

• Charters met de klanten en de overheid, mission statement, BFNO 

Beroepsfederatie voor natuurgebonden organisaties, brief naar klanten, 

Milieuslogan op T-shirt, affichage, vaste rubriek voor insider, meer 

publiciteit 

• Mileu- sensibiliseringsborden in alle centra 

• Didactische panelen op alle onze terreinen 

• Het “Groen Label” toekennen aan onze centra die aan de nodige 

voorwaarden voldoen. 

• Onze buren op de hoogte houden van ons milieubeleid. 

 

 

5. Interne communicatie 

 
Algemeen: Hiermee wil The Outsider al zijn medewerkers op de hoogte houden 

van initiatieven op milieu vlak. Een ander punt binnen deze peiler is het 

verplichten van de werknemers te handelen volgens bepaalde richtlijnen 

opgesteld door de milieuwerkgroep en vastgelegd in de technische fiches. 

 

Specifiek: 

• Checklist voor afdelingen waar het belang kan hebben 

• Milieuopleiding voor onze monitoren 

• Vaste rubriek in technische fiche 

• Vast punt op de managersmeeting 

• Vast punt op de bestuursvergadering 

• Vast punt op de monitorenvergadering 
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5. Actiepunten  
 

▪ Didactische panelen voor kayak en vlotvaren 

▪ Het ontwikkelen van een milieuvriendelijk centrum in Oudenaarde aan de 

Donkvijvers. 

▪ Het aanbieden van een natuuropleiding voor natuursportmonitoren 

 

6. De milieuwerkgroep 
 

 

Samenstelling:  

▪ Lode Vaes 

▪ Annick Claeys 

▪ Hendrik Vandermarliere 

▪ Dorothy De donderdag 

▪ Natalie Vandervoort 

 

 

Werking: 

De milieuwerkgroep werkt met een concrete planning van projecten. Zij komt 

in principe iedere 6 maand samen. 
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7. Varia 
 

Gedragscode voor een verantwoorde en milieubewuste 

sportbeoefening in de natuur 

 
Op het goede pad: 

Blijf steeds op de bestaande wegen. Gebruik steeds de voorziene en 

bewegwijzerde wandel-, fiets- of ruiterpaden. 

Stilte is heerlijk: 

Temper je enthousiasme en vermijd onnodig lawaai. Roepen, draagbare radio’s 

e.d.m. zijn uit den boze. 

Laat geen visitekaartje achter: 

De natuur is geen vuilnisstort. Werp afval zoals verpakkingen en etensresten 

nooit zomaar weg maar neem het mee en deponeer het op de voorziene plaatsen. 

Opgelet voor brandgevaar: 

Achteloos weggeworpen lucifers of sigaretten, onvoldoende uitgedoofde 

kampvuurtjes (overigens verboden in openbare bossen), of achtergelaten flessen 

laten jaren van bosbouw in rook opgaan. Maak daarom geen open vuur in het 

bos en rook niet. 

Fauna, flora: 

Bomen, bloemen en struiken worden sterk bedreigd door onnadenkend plukken, 

afbreken of vertrappelen. Verstoor de in het wild levende dieren niet in hun 

natuurlijke omgeving. 

Respect voor de natuur, respect voor elkaar: 

De natuur is er niet alleen voor jou. Respecteer de andere natuurgebruikers. 

Privé-eigendom: 

Vermijd ten allen tijden om privaateigendommen te betreden zonder de 

toestemming van de eigenaar. Je hebt toch ook graag dat de anderen je 

eigendom respecteren. 
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De gedragscode van de BFNO-leden 
 

1. Herkenbaarheid 

De leden van BFNO zijn steeds herkenbaar, enerzijds als lid en anderzijds als 

eigen organisatie. 

2. Begeleiding 

De leden briefen en begeleiden steeds de deelnemers bij hun activiteit 

3. Respect voor de natuur 

De leden richten hun activiteiten slechts in met volledig respect voor de 

natuurlijke omgeving. 

4. Respect voor de andere natuurgebruikers 

De leden hebben bij het uitoefenen van hun sporten respect voor elkaar en 

voor de andere natuurgebruikers. 

5. Betreden van eigendommen 

De leden vermijden ten allen tijde om private eigendommen te betreden 

zonder toestemming van de eigenaars. 

6. Naleven van reglementeringen 

De leden respecteren de geldende reglementeringen en plaatselijke 

gebruiken. 

7. Plaatselijke bevolking 

De leden houden altijd rekening met de lokale bevolking. 

8. Veiligheid 

De leden besteden maximale aandacht aan de veiligheid en onderschrijven bij 

een erkende verzekeringsmaatschappij een aangepaste verzekeringspolis. 

9. Veilig materiaal 

De leden gebruiken enkel veilig en goed onderhouden materiaal 

10. Gekwalificeerde monitoren 

De leden zetten steeds gebrevetteerde monitoren in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


