Beste,
Via deze e-mail willen we u informeren over herstellingswerken aan de E3-sluis, dit is de sluis
ter hoogte van de jachthaven in Merelbeke. De werken gaan van start op maandag 2oktober
2017 en zullen normaal gezien half januari 2018 afgerond worden. Tijdens deze periode is
het niet mogelijk om door de sluis te varen. Hierbij willen we ons alvast verontschuldigen
voor de hinder die deze werken met zich mee kunnen brengen.
Over welke werken gaat het?
De vier deuren van de E3-sluis, dit is de sluis ter hoogte van de jachthaven in Merelbeke op
de kruising van de Ringvaart om Gent en de Schelde, zijn dringend aan vervanging toe. Deze
sluis is één van de drie (keer)sluizen die tijdens periodes van hoge waterstanden gebruikt
worden om de binnenstad van Gent te beschermen tegen wateroverlast. Deze werken zijn
dus erg belangrijk en noodzakelijk.
Wanneer worden de werken uitgevoerd?
De werken starten op maandag 2 oktober 2017 en worden zonder onvoorziene
omstandigheden half januari 2018 afgerond.
Hinder voor het scheepvaartverkeer?
Tijdens de werken worden de deuren uit de sluis gehaald en komen er schotbalken in de
plaats. Bijgevolg is de sluis tijdens deze periode volledig onderbroken voor het
scheepvaartverkeer.
Welke minderhinder-maatregelen zijn voorzien?
De werken worden bewust buiten het pleziervaartseizoen uitgevoerd. Daarnaast wordt ook
de uitvoeringstermijn zo beperkt mogelijk gehouden.
Rondvaren kan via de keersluis K1 (kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de Brugsevaart in
Gent) of de keersluis K2.
Opgelet! Tijdens de jaarlijkse waterpeildaling (in de week van 20 november) is de K2
eveneens gesloten voor het scheepvaartverkeer. De K1 blijft tijdens deze periode wel
beschikbaar.
Opgelet! Bij hoogwater worden beide keersluizen eveneens gesloten om de binnenstad te
beschermen en is het niet mogelijk om Gent via het westen te verlaten.
De informatie over deze werken wordt uiteraard ook verwerkt in een NtS-bericht, maar
mogen wij u vragen om dit bericht ook verder te verspreiden?
Dank alvast!
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