
DVW locaties maaien najaar
→ tijdelijke stockage
• Groenbeheer DVW

• Afdeling regio West: Nathalie.Devaere@vlaamsewaterweg.be

• Afdeling regio Centraal: Piet.Thys@vlaamsewaterweg.be

• Afdeling regio Oost: valerie.vandeurzen@descheepvaart.be



aRW: 
Dender ?

D3
(Westerlo

Marlybrug)

D3
(duiker 
kanaal)

(D3)(D3)(D4)
Sint-Kruis-
Winkel?

D4
D4

D4
(Tremelo)

D5
(Wintam
Bornem)

D5
(Zemst
sluis)

D5
(Beersel

Lot)

D6

D6
(Herent)

D6
(Boort-

meerbeek
brug)

D6
(Battel)

D3
Ooigem

D5
Sint-

LaureinsD5
Maldegem

D5
Zeebrugge

D1
Evergem

D2
Bornem

Afdeling regio west (aRW) Afdeling regio centraal (aRC)
Afdeling regio Oost 

(aRO)



aRW

• Dender in 2 werkgangen? 

• Op andere waterwegen binnen aRW wordt er geklepeld en direct 
opgezogen

Contact: DVW verantwoordelijke groenbeheer afdeling regio West: Nathalie.Devaere@vlaamsewaterweg.be



aRW: D1

• Evergem: Voor D1 wordt het 
bermmaaisel tijdelijk gestapeld 
op Evergem Districtsgebouw, 
Westbekesluis 26, 9940 Evergem 
en nadien afgevoerd naar 
erkend verwerker. 

Contact: Sectorverantwoordelijke Beheer - District 1: 
Luc.VanOotegem@vlaamsewaterweg.be)

mailto:Luc.VanOotegem@vlaamsewaterweg.be


aRW: D3

• Ooigem: De TOP is gelegen langs het 
jaagpad aan de toegangsgeul van 
sluis Ooigem (rode kruisje). Dit is 
maaisel van de Leie en kanaal 
Roeselare-Leie.
• Je kan toegang nemen via de 

Wielsbekestraat (let op: is een jaagpad, 
voertuigen enkel met toelating).

• De najaarsmaaibeurt gebeurd tussen 
01/09 en 31/10/2020. We zullen u op 
de hoogte brengen eens we de exacte 
planning kennen

Contact: districtshoofd Laura of sectorverantwoordelijken 
Pascal of Rudi Laura.Desimpelaere@vlaamsewaterweg.be ; 
Pascal.Loncke@vlaamsewaterweg.be ; 
Rudi.Dejonghe@vlaamsewaterweg.be

mailto:Laura.Desimpelaere@vlaamsewaterweg.be
mailto:Pascal.Loncke@vlaamsewaterweg.be
mailto:Rudi.Dejonghe@vlaamsewaterweg.be


aRW: District 5

• Sint-laureins: afwaarts
watervlietbrug op LO (langs LK)

• Maldegem: Aardenburgkalseide

• Zeebrugge: opwaarts
spoorwegbrug Heist

Contact: Sectorverantwoordelijke Beheer -
District 5: kris.dhondt@vlaamsewaterweg.be

mailto:kris.dhondt@vlaamsewaterweg.be


aRC District 2

• Bornem: thv de oude 
sluis Wintam langs de 
Rupel richting Veer 
Wintam

Contact: 
Sectorverantwoordelijke Beheer & 
Exploitatie - District 2: 
Ann.Sterckx@vlaamsewaterweg.be



aRC: District 3

• Voor het Netedistrict wordt het gras op volgende plaatsen 
zeer kort gestockeerd alvorens het wordt afgevoerd:

• Grote Nete in Westerlo ter hoogte van de Marlybrug
op linkeroever;

• Kleine Nete en Beneden Nete wordt dit gras gebracht 
naar de duiker van de Kleine Nete onder het 
Netekanaal op rechteroever van de Kleine Nete en op 
linkeroever van het Netekanaal;

Contact: Districtshoofd Beheer & Exploitatie - District 3 
Patrick.Verhaegen@vlaamsewaterweg.be

X

X

mailto:Patrick.Verhaegen@vlaamsewaterweg.be


aRC: District 3

• Volgende plaatsen kunnen soms ook gebruikt 
worden maar dit hangt af van wie de maaier is:

• Grote Nete in Berlaar ter hoogte van de 
Boektbrug op linkeroever

• Grote Nete in Lier ter hoogte van de duiker van 
het Netekanaal op linkeroever van het 
Netekanaal

• Grote Nete in Lier ter hoogte van de spoorweg 
op rechteroever van de Grote Nete.

Contact: Districtshoofd Beheer & Exploitatie - District 3 
Patrick.Verhaegen@vlaamsewaterweg.be

X

X

mailto:Patrick.Verhaegen@vlaamsewaterweg.be


aRC: District 4

• Tim
• Bij ons is ’t ook met onmiddellijke afvoer. Het 10 

dagen laten liggen van maaisel gebeurt bij ons niet. 
De dag zelf moet alles weg zijn.

• Ik weet dat Krinkels voor maaisel van de Moervaart 
een eigen depot heeft te Sint-Kruis-Winkel. Je kan bij 
Dieter Lannoo van Krinkels (Dieter.Lannoo@krinkels.be, 0497 77 75 
92) terecht indien je wilt weten of het depot van Sint-Kruis-
Winkel in aanmerking komt en of er stalen kunnen genomen 
worden. En of het maaisel van de Moervaart te onderscheiden is 
van de rest op het depot.

• Maar langs onze bermen dus nergens

Contact: Districtshoofd Dender & Moervaart Beheer -
District 4: Tim.Verleysen@vlaamsewaterweg.be

?

mailto:Dieter.Lannoo@krinkels.be
mailto:Tim.Verleysen@vlaamsewaterweg.be


aRC: District 4

• Tijdelijke verzamelplaatsen voor het gras:

• Aan de Damiaanbrug (Tremelo)

• Het plein aan het districtsgebouw te Nekerspoel Brocht

• Mechelseweg. (Brug van Hombeek)

Contact: Districtshoofd Beheer & Exploitatie - District 3 
Patrick.Verhaegen@vlaamsewaterweg.be

X

X

mailto:Patrick.Verhaegen@vlaamsewaterweg.be


aRC: District 5

• ZBS/omgeving sluis Wintam/ Edouard De 
Blockstraat, gemeente Bornem: 

• ZBS/ omgeving sluis Zemst/ Sluisweg, 
gemeente Zemst: 

• KC/ omgeving sluis Lot/ Vaartweg, 
gemeente Beersel

Contact: Districtshoofd Beheer & Exploitatie -
District 5: Mariano.Vankan@vlaamsewaterweg.be



aRC: District 6

• NK:
• Thv jachthaven Emblem op linkeroever OPW duiker 

Kleine Nete - 51.151266, 4.587234

• KLD:
• Thv Nieuwe Bornestraat (Herent) op LO – 50.919846, 

4.702467

• Afwaarts Boortmeerbeekbrug (Sasbrug) op LO 
(parking) – 50.976589, 4.555528

• Thv voetbalveld afwaarts Thiebroekvaart (Battel) op 
LO – 51.042791, 4.439069

Contact: Districtshoofd Beheer & Exploitatie - District 6: 
Luc.Ureel@vlaamsewaterweg.be



aRO

• Voor Regio Oost is er geen input. Het bestek wordt daar opnieuw 
gegund en daardoor hebben ze dit jaar nog niet kunnen maaien. 
Locaties zullen afhankelijk zijn van de nieuwe aannemer.

• Verwacht wordt dat midden augustus de aannemer(s) bekend zijn en 
dan zal samen bekeken worden waar tijdelijke stockage mogelijk is en 
waar dus stalen kunnen genomen worden

Contact: DVW verantwoordelijke groenbeheer afdeling regio oost: valerie.vandeurzen@descheepvaart.be


