Ecologisch beheer

Samenwerking

Bladruiming

ECOLOGISCH BEHEER
VAN WATERLOPEN
Het ecologisch beheren van waterlopen
zit volop in een stroomversnelling. De
veranderingen in het klimaat zorgen
voor wateroverlast, verdroging, oprukkende watergebonden pestsoorten …
Daarnaast kampen we met een gebrek aan vismigratie. Dit vereist dat
waterbeheerders anders met water en
ruimte moeten omgaan. De aandacht
voor biodiversiteit is toegenomen en
hiermee is ook het ecologisch beheren
van waterlopen complexer geworden.
Door het samenwerkingsverband tussen
De Winning en A.W.B. Schots kunnen
we met goed opgeleid personeel, gespecialiseerd handgereedschap en een
uitgebreid materiaal- en machinepark
uw waterlopen beter en ecologisch
beheren.
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Slibruiming

De meest voorkomende watersystemen
met hun specifieke eigenschappen kennen geen geheimen meer voor ons. Wij
voeren werken uit om de diversiteit aan
fauna en flora in en langs waterlopen
te verhogen, lossen watergebonden
knelpunten op, doen slib- en bladruimingen, voeren maaiwerken uit in en
langs waterlopen, verwijderen watergebonden pestsoorten, lossen vismigratieknelpunten op, richten waterlopen
en hun omgeving ecologisch in, leggen
amfibiepoelen aan … Kortom een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden.
Hierbij wordt steeds aandacht besteed
aan thema’s als waterbeheersing, natuurontwikkeling, waterlopenbeheer
in relatie met planologische bestemming, beekrandenbeheer, aangepaste
ruimingswerken, watergebonden pestsoorten …
Voor meer informatie over ons aanbod
van werken kan u steeds contact opnemen met onze projectcoördinator.

DOELGROEP
Wij voeren werken uit voor meerdere
instanties. Onze opdrachtgevers zijn
gemeenten, provincies, Regionale Landschappen, Limburgse bosgroepen, Toerisme Limburg, Wateringen, Vlaamse
Landmaatschappij, NV De Scheepvaart,
natuurverenigingen, bedrijven, privéeigenaars …

BEHEERPLANNEN OP MAAT
De Winning heeft een medewerker in
dienst die u kan ondersteunen bij de
opmaak van uw beheerplannen.
Vaak zijn beheerplannen logge instrumenten die niet altijd in een begrijpbare
taal worden opgesteld. Zeker naar ploegbazen, arbeiders en medewerkers toe
is dit een vaak terugkerend probleem.
Wij stellen beheerplannen op in een begrijpbare taal. Een eenvoudig en bondig
document dat steeds op terrein gebruikt
kan worden. Dit is belangrijk voor de
operationele uitvoering op terrein.

Oevers maaien met ruggedragen bosmaaier

Vorming

Geoctrooieerd grachtenruimersysteem A.W.B. Schots

SAMENWERKING
DE WINNING & A.W.B. SCHOTS
De Winning heeft een samenwerkingsverband met A.W.B. Schots nv. Sinds
midden de jaren ’80 heeft A.W.B Schots
zich toegelegd op het groenonderhoud
voor openbare besturen, inclusief de
ontwikkeling van machines om deze
activiteiten te ondersteunen. Duurzaamheid, ecologie en ergonomie zijn
ingebed in het ontwikkelingsproces. Na
de ontwikkeling van maaizuigcombinaties halfweg de jaren ‘80, ontwikkelde
A.W.B. Schots een innovatief systeem
om grachten te ruimen op een ecologische manier. Het volledige ontwikkelingstraject werd gesteund door het
I.W.T. Daar het bedrijf niet overal aan
kan met deze grote machines, schakelt
A.W.B. Schots medewerkers van De
Winning in om onbereikbare plaatsen
en achterliggende grachten te beheren.
Een uniek samenwerkingsverband voor
Vlaanderen.

De Winning en A.W.B. Schots werken
samen aan verbeteringen op ergonomisch vlak en aan de ontwikkeling van
ergonomische handgereedschappen
en compacte machines om waterlopen
ecologisch te beheren. Hiervoor werken
we nauw samen met verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen zoals
de Provinciale Hogeschool Limburg, de
Katholieke Hogeschool Limburg en het
Innovatiecentrum Limburg.
Geregeld kiezen studenten De Winning
als stageplaats en werken zij aan opdrachten rond de thema’s ecologisch
beheer van kleine waterlopen, ergonomie, ontwikkelen van werktuigen
en machines …

Prototype ergonomische handwerktuigen

MACHINEPARK
De Winning en A.W.B. Schots beschikken over een uitgebreid materiaal- en
machinepark om waterlopen te beheren.
Dit gaat van schoppen, kiezelrieken,
rupskranen, bandenkranen (inclusief
speciaal ontworpen tools) tot gehele
grachtenruimersystemen.
Daar door de inzet van grote machines,
waterlopen niet altijd even ecologisch
beheerd kunnen worden, komt er bij
ons steeds handwerk aan te pas. Dit is
belangrijk om zo weinig mogelijk schade
toe te brengen aan de waterbiotopen.

Leslokaal

CURSUSSEN
WATERLOPENBEHEER
Het Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer (CNL) is een vormingsen expertisecentrum met opleiding,
adviesverlening en praktijkonderzoek
als kerntaken. CNL slaat een brug tussen
vorming, sociale economie, innovatie
en ontwikkeling.
CNL heeft zich gespecialiseerd in het
aanbieden van cursussen met betrekking tot het ecologisch beheer van
kleine waterlopen.

We hebben een aanbod uitgewerkt
binnen volgende thema’s:
• Ecologisch beheer van kleine
waterlopen
(1 dag theorie + 1 dag excursies)
• Watergebonden exoten,
herkenning en bestrijding
(theorie + praktijk)
• Ergonomie tijdens waterlopenbeheer
(theorie + praktische oefeningen)
• Oplossen van vismigratieknelpunten in kleine waterlopen
(theorie + excursies)

Groene kikker

Wij bieden ook vormingen
op maat aan. Een overzicht
van onze cursussen vindt u
op www.c-n-l.be.

Parelvederkruid
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Expertise & onderzoek
Binnen De Winning en het Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer zijn voortdurend twee
medewerkers actief in het schrijven van innoverende projecten en het uitvoeren van onderzoeken
met betrekking tot het beheer van kleine waterlopen. Op deze manier proberen wij nieuwe beheertechnieken en aangepaste handwerktuigen en machines te ontwikkelen die arbeidsvriendelijk en
ergonomisch zijn. Niet enkel onze klanten staan op de eerste plaats binnen onze bedrijfsvoering,
maar ook onze medewerkers.
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Proefproject ecologisch bestrijden van Parelvederkruid

Ecologisch beheer
van kleine waterlopen
De Winning is een sociaal economie bedrijf met als doel
het creëren van tewerkstellingsmogelijkheden voor kansengroepen door het uitvoeren van activiteiten in natuur,
bos en landschap. De focus ligt op de basisprincipes van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: transparante
bedrijfsvoering, voorrang van arbeid op kapitaal, maatschappelijke inbedding, respect voor mens en milieu, kwaliteit en
duurzaamheid en een democratische besluitvorming. Wij
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opereren vanuit drie vestigingen in de provincie Limburg,
namelijk Lummen, Genk en Hechtel-Eksel.
In 2009 startte De Winning een uitzonderlijk project voor
Vlaanderen: het ecologisch beheren van kleine waterlopen.
In samenwerking met het regulier economie bedrijf A.W.B.
Schots en het Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer
werken we samen aan het blauwe landschap en bieden wij
vormingen aan op maat.

Onze partners:

Ecologisch beheer
van kleine waterlopen
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