
Duurzaam bedrijfsgroen 
Uw groen, onze passie!



De Winning, een sociaal economie bedrijf, heeft als doel het 
creëren van tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroe-
pen door het uitvoeren van activiteiten in groen-, natuur-, 
bos- en landschapsbeheer. Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemerschap vinden we belangrijk, net zoals respect, 
samenwerking, betrokkenheid, kwaliteit en professionaliteit.

Wij opereren vanuit drie vestigingen , namelijk Lummen, 
Genk en Hechtel-Eksel.
Samen met de provincie Limburg en Centrum Duurzaam 
Groen werken we aan duurzame bedrijventerreinen en 
promoten we duurzaam bedrijfsgroen bij bedrijven.
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MAATSCHAPPELIJK  
VERANTWOORD
Duurzaam bedrijfsgroen zit volop in 
een stroomversnelling. Een slimme 
(her)inrichting zorgt voor minder groen-
afval en minder onderhoudskosten bij 
het onderhoud. Door te kijken naar 
het landschap in de buurt, helpen we 
bovendien milieu en natuur. In uw com-
municatiestrategie wordt dit deel van 
Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen een troef.

SAMEN STERK
Door een sterke samenwerking tussen 
partners, wordt u een integraal pakket 
aangeboden. Voor ontwerp, aanleg 
en onderhoud van duurzaam bedrijfs-

groen doet u beroep op ons! Met een 
gemotiveerd personeelsbestand en een 
uitgebreid machinepark bieden wij u 
een kwalitatieve dienstverlening aan. 
We hebben specialisten in huis in de 
meest lopende disciplines, van ontwer-
pers tot tuinaanleggers, van biologen 
tot planners. 
Eén contactpersoon stemt de werkzaam-
heden optimaal op elkaar af. Hierdoor 
zijn we in staat flexibel in te spelen op 
al uw wensen en behoeften, de klant 
staat voorop!

FUNCTIONEEL GROEN
Het landschap rond een bedrijventer-
reinen en de dieren en planten die in 
dit landschap voorkomen vertellen ons 
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hoe we een bedrijfstuin duurzaam kun-
nen inkleden. Door gebruik te maken 
van duurzaam bedrijfsgroen krijgt de 
natuur kansen op een bedrijventerrein 
en breidt de leefomgeving van planten 
en dieren uit.
Zo vormt uw bedrijfstuin een belang-
rijke groene verbinding zonder dat er 
bedrijfsgerelateerde functies in het 
gedrang komen. 

KLIMAATNEUTRAAL
Wil uw bedrijf bijdragen aan de klimaat-
ambitie van uw gemeente of provincie? 
Wij leggen voor u een klimaatneutrale 
bedrijfstuin aan met duurzaam groen 
dat fijn stof capteert en CO2 uit de 
atmosfeer haalt. 

1. Natuurlijke bedrijfsomgeving – 2. Groendak
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Aanleg bedrijfstuin



AANDACHT VOOR DETAIL 
Uw bedrijfsgroen is het visitekaartje van 
uw bedrijf. Een verzorgde toegang is 
een uitstekende manier om een goede 
eerste indruk te maken. Onze tuin- en 
landschapsarchitecten ontwerpen voor 
uw bedrijf een tuin naar uw wensen. 
Overleg en samenwerking zorgen voor 
een mooi resultaat.

BUDGETVRIENDELIJK
Door slimme samenwerking, goede orga-
nisatie, gedreven medewerkers, kennis 
van natuurlijke processen en aandacht 
voor groeninnovatie, onderzoeken we 
hoe de kostprijs van groenbeheer naar 
beneden kan, zonder in te boeten aan 
kwaliteit en te winnen aan biodiversiteit.

WIJ KUNNEN VEEL!
Goed opgeleid personeel en een uit-
gebreid machinepark zorgen voor een 
efficiënte aanpak bij de aanleg en on-
derhoud van uw bedrijfstuin. 

We kiezen bewust voor een duurzame 
aanpak en duurzame technieken. Be-
strijdingsmiddelen worden maximaal 
vermeden .‘Samen sterk’ zorgt voor 
expertise in de aanleg van groendaken en 
het aanleggen van natuurvriendelijke vij-
vers en buffers. Ook voor het ontwerpen 
en plaatsen van allerhande constructies 
(insectenhotels, banken,…) en diverse 
afsluitingen (takkenwallen, vlechtwer-
ken, takkenrillen, ursusdraad,…) bieden 
we onze diensten aan.

DUURZAME KLANTRELATIES
Onze klant krijgt veel aandacht. We 
vinden het immers belangrijk dat de 
klant tevreden is over onze diensten en 
dit verder vertelt binnen zijn netwerk. 
Samen nadenken over budgetten en 
oplossingen voor de verkoop, service 
na de verkoop, duidelijke afspraken, 
eenvoudige onderhoudsplannen, kennis 
en advies,… dragen bij tot een duur-
zame relatie 
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GROENADVISEUR
Onze partner, Centrum Duurzaam Groen, 
wordt van meet af aan betrokken bij de 
ontwerpfase van uw tuin. Zij spelen een 
adviserende rol en kunnen u bijstaan 
bij al uw vragen over uw bedrijfsgroen.

Beheer bufferzone Plan lezen

WIST U DAT UW GAZON 
DE GROOTSTE ONDER-
HOUDSKOST VAN UW 
GROEN IS?
Maar liefst 75% van uw onder-
houdskosten gaan naar uw ga-
zon. Dit moet immers wekelijks 
gemaaid worden. Het afvoeren 
van dit afval kost ook handenvol 
geld. Waarom opteert u niet voor 
een mooie bloemenweide die 
maar 2 tot 3 keer per jaar gemaaid 
moet worden? Hier profiteren 
ook prachtige vlinders van die 
met uitsterven bedreigd zijn!



Uw bedrijf in de kijker

Natuurlijk bufferbekken

Door het aanleggen van duurzaam be-
drijfsgroen en het sluiten van kringlopen 
verkleinen we samen de ecologische 
voetafdruk en wordt de biodiversiteit 
behouden en waar mogelijk versterkt. 
Bij bedrijven die door ons een ecologi-
sche tuin laten aanleggen plaatsen wij, 
indien gewenst, een infobord waarmee 
uitgepakt kan worden naar bezoekers 
en klanten. 

Wij kunnen u ook bijstaan in het adop-
teren van een soort. Heeft u op uw 
terrein een belangrijk plantje groeien? 
Zit er nog een rugstreeppad in uw 
wachtbekken? Of vliegt die ene vlinder 
in uw bloemenweide die het zo moeilijk 
heeft? Samen met jou passen wij het 
beheer van uw terrein aan in functie 
van de soort die u adopteert. Met deze 
soort kan u in uw communicatiestrategie 
naar buiten komen en laten zien dat 
uw bedrijf aandacht heeft voor MVO.

WIST U DAT UW  
PERSONEEL BETER  
FUNCTIONEERT IN EEN 
MOOIE GROENE  
OMGEVING?

Uit studies is gebleken dat het 
in een groene omgeving aange-
namer werken is en er minder 
stress voorkomt. Hierdoor heeft 
uw bedrijf ook minder last van 
absenteïsme.



Medewerkers van De Winning en Centrum Duurzaam Groen 
doen onderzoeken naar de aanleg en het beheer van duurzaam 
bedrijfsgroen. Dit garandeert de ontwikkeling en toepassing 
van innovatieve beheertechnieken die budgetvriendelijk, 
afvalarm en milieuvriendelijk zijn. 

Expertise & onderzoek
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www.dewinning.be
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