DICHTER BIJ DE
NATUUR

oude begraafplaats na omvorming

Bij het omvormen van hedendaagse of het ontwikkelen van
nieuwe begraafplaatsen is het
niet alleen belangrijk oog te
hebben voor de specifieke noden
en behoeftes van vandaag.
Evenzeer is er een noodzaak om
begraafplaatsen in te richten als
een groene entiteit.

wilde bloemen voor een natuurlijke uitstraling

Een groene oase van rust waar
mens, plant en dier zich thuis
voelen.
De Winning kiest ervoor om enkel
te werken met inheemse bomen,
heesters, vaste planten en
bloemenweides. Hierdoor wordt
de biodiversiteit verhoogd. En
omdat deze planten aangepast
zijn aan ons milieu worden ze
minder snel aangetast door
ziekten en plagen.

grindgazons zorgen voor een budgetvriendelijk en pesticidenvrij beheer

2015 PESTICIDEVRIJ

Vanaf 1 januari 2015 mogen
openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken.
Een begraafplaats onkruidvrij
houden wordt door dit verbod
duur en arbeidsintensief. Vooral
als het huidig beeld van de
begraafplaats wordt behouden.
Het ruimtelijk beeld en het beheer
van begraafplaatsen staat in
Vlaanderen al decennia stil. Dit is
te wijten aan het niet of weinig
toepassen van nieuwe beheerstechnieken.
Toch zijn er tal van mogelijkheden
en innoverende technieken die
bezoekers zullen appreciëren.

OMVORMEN VAN
BESTAANDE
BEGRAAFPLAATSEN

In de 20ste eeuw werden
begraafplaatsen zonder aandacht
voor ruimtelijk groen aangelegd.
Soms werd een dreef of enkele
bomen en heesters voorzien,
maar vooral het privégroen op de
graven zorgde voor enkele
schaarse groenelementen.
De bodem werd al dan niet
bedekt met grind of dolomiet.
Dit zorgt voor een onderhoud met
een uitdaging. Vooral als je geen
onkruidbestrijdingsmiddelen
meer mag gebruiken. Technieken
als branden of stomen zijn
mogelijk, maar vallen duurder uit.

sedummatten voor in moeilijk bereikbare plaatsen

De Winning vormt klassieke
begraafplaatsen om naar duurzame groene begraafplaatsen
waardoor pesticiden overbodig
worden en het onderhoud goedkoper.
Op deze manier wordt de
begraafplaats geïntegreerd in het
typische landschapskader en
ingebed in een natuurlijk decor.

GRINDGAZONS
Bestaande grind -en dolomietpaden vormt De Winning om
naar een vaste ondergrond
die ingezaaid wordt met traag
groeiend gazon of microklavers.
Door deze techniek is de
ondergrond vast en toch
waterdoorlatend. Schoeisel
wordt niet vuil en de toegankelijkheid voor minder mobiele
personen wordt verzekerd.

natuurbegraafplaats

AANLEGGEN VAN
NIEUWE
BEGRAAFPLAATSEN

Bij de ontwikkeling van nieuwe
begraafplaatsen is een kentering
aan de gang.
Naast bloemenkransen en -potten
worden eveneens bomen,
heesters, hagen en allerlei
kruidenvegetaties aangeplant.
Hierdoor worden de zerken
rijkelijk geïntegreerd in het groen.
Er wordt nog steeds te weinig
aandacht besteed aan een
pesticidenvrij en minder arbeidsintensief beheer.

tussen de graven worden de paden vrijgehouden met grasmachines

De Winning gaat een stap verder
en start bij de aanleg van nieuwe
begraafplaatsen met een duidelijk
uitgangspunt.
Begraafplaatsen worden bij ons
onderhoudsvriendelijke gebieden
die uitnodigen tot wandelen in
een rustgevende omgeving.
Een pesticidenvrij en budgetvriendelijk beheer zitten steeds in ons
achterhoofd.

NATUURBEGRAAFPLAATSEN

Het concept ‘natuurbegraafplaatsen’ koppelt het begraven van
een overledene aan de natuur.
Een overledene wordt begraven
in een bos, op een heideterrein,
...
Op een natuurbegraafplaats
worden uitsluitend milieuvriendelijke materialen gebruikt. Onderhoud gebeurt niet en meestal is
het zelfs niet toegestaan. De
natuur mag haar gang gaan.
Begraafplaatsen worden zo
potentiële toekomstige openbare
groene ruimten.
Dit concept kan extra inspiratie
geven voor de ontwikkeling van
meer natuur, biodiversiteit,
groene linten of buffers in de
stad. In onze buurlanden kennen
natuurbegraafplaatsen dan ook
een groot succes.

SENSIBILISERING EN
EDUCATIE

Het omvormen van een bestaande begraafplaats naar een
duurzame begraafplaats moet
aanvaard worden door de bevolking. Daarom is het belangrijk om
goed te informeren. Dit doen wij
door het organiseren van een
infovergadering voor de lokale
bewoners en door het plaatsen
van educatieve infoborden met
uitleg over de fauna en flora die
er aanwezig is.

Expertise & onderzoek
Medewerkers van De Winning doen, in samenwerking
met Centrum Duurzaam Groen, onderzoek naar de
aanleg en het beheer van duurzaam openbaar groen.
Dit garandeert de ontwikkeling en toepassing van
innovatieve beheertechnieken die budget-, onderhouds- en milieuvriendelijk zijn.

MEER INFO
Kristof Odeur - Landschapsarchitect
Troisdorflaan 19, B-3600 Genk
Tel: +32 89 36 49 82 - GSM: +32 495 27 68 75
kristof.odeur@dewinning.be

Duurzame Begraafplaatsen

Duurzame Begraafplaatsen

Pesticidevrij en onderhoudsvriendelijk

De Winning is een sociaal economiebedrijf 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 opereren vanuit vier standplaatsen, namelijk
Lummen, Genk, Hechtel-Eksel en Kortenaken.

Onze landschapsarchitect werkt samen met u stap
voor stap naar een duurzaam geheel om tot een
perfect resultaat te bekomen.

www.dewinning.be

Pesticidevrij en onderhoudsvriendelijk

www.dewinning.be
www.centrumduurzaamgroen.be

