Beste,

Als waterwegbeheerder willen wij u op de hoogte houden over
droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen.

de huidige

Algemene stand van zaken: het KMI voorspelt ook voor de komende weken weinig tot geen
neerslag. Het peil van enkele waterwegen aan de kust zakt verder onder het normale peil.

Zoals u weet zijn er enkele maatregelen van kracht met impact op het waterwegverkeer.
Recentelijk werden daar volgende maatregelen aan toegevoegd:
- diepgangbeperking Dender stroomopwaarts Geraardsbergen: beperkt van 1,90m naar 1,60m
- gegroepeerd schutten van alle scheepvaart met maximale wachttijd van 1u: Gravensluis en
Veurnesluis in Nieuwpoort

Daarnaast laat de Haven van Oostende ons weten dat de pleziervaart ter hoogte van de
Demeysluis maximaal gegroepeerd geschut wordt.

Onder deze e-mail vindt u het volledige overzicht terug van alle maatregelen die momenteel
van kracht zijn.

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. Wij houden u verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Claudia Van Vooren
Regionale Communicatieverantwoordelijke

De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling Bovenschelde
T 09 292 12 24
Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke
www.vlaamsewaterweg.be

OVERZICHT DROOGTEMAATREGELEN met impact op het waterwegverkeer in
Oost- en West-Vlaanderen 24/07/2018

1) Geldende diepgangbeperkingen:
- IJzer tussen Nieuwpoort en Fintele: beperkt tot 1,50 m
- IJzer tussen Fintele en de landsgrens: beperk tot 1 m
- Kanaal Ieper IJzer tussen de IJzer en Boezinge Sas: beperkt tot 1 m
- Kanaal Plasendale-Nieuwpoort: beperkt tot 1,80 m
- Kanaal Gent-Oostende tussen de Dammepoortsluis en sluis Plassendale: beperkt tot 2,30 m
- Dender stroomopwaarts Geraardsbergen: beperkt tot 1,60 m

Door de beperktere diepgang in deze waterlopen, raden we u aan om voldoende traag te varen.
Zo vermindert u de schade aan de oevers en de kans op romp- en schroefschade.

2) Om een verdere uitbreiding van deze peildalingen te vertragen, zijn volgende
schutmaatregelen van toepassing:
- Gegroepeerd schutten van pleziervaart met maximale wachttijd van 1u, bij voorkeur mee
met de beroepsvaart: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem en sluis 1 Merelbeke
- Gegroepeerd schutten van alle scheepvaart met maximale wachttijd van 1u: Gravensluis
en Veurnesluis in Nieuwpoort
- Stremming sluis 2 Merelbeke

De Haven van Oostende laat ons weten dat de pleziervaart ter hoogte van de Demeysluis in
Oostende maximaal gegroepeerd geschut wordt.

