Beste
Bij deze willen we je een update geven over de herstellingswerken aan de kleine sluis in
Evergem. De werken zijn moeilijk en complex en zullen daardoor langer duren dan
voorzien. Volgens onze laatste, voorzichtige inschatting kan de sluis eind dit jaar opnieuw
open voor het scheepvaartverkeer.
Wat is er aan de hand?
Eind vorig jaar werden er onderhoudswerken uitgevoerd aan de elektromechanica. Tijdens
deze werken braken de hijskabels van de hefdeur af en viel de stalen deur naar beneden.
Welke herstellingswerken werden er sindsdien uitgevoerd?
Voor de herstellingswerken aan de deur en de kabels konden worden opgestart, was het
noodzakelijk om eerst al het asbesthoudend materiaal uit het portiek te verwijderen. De
werken werden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Het weghalen van dit materiaal
was niet evident en de werken duurden dan ook langer dan voorzien.
Vervolgens werd de elektromechanische uitrusting volledig ontmanteld. Daarbij kwam aan
het licht dat de beschadiging zo groot was dat bepaalde onderdelen niet meer hersteld kon
worden. Het opstarten van de vernieuwingswerken vroeg de nodige tijd en ook de werken zelf
verlopen momenteel niet van een leien dakje. Er wordt op dit moment extra onderzoek op het
terrein uitgevoerd om te kijken wat de mogelijke oorzaak kan zijn van de moeilijkheden bij de
herstellingswerken.
Hoe lang zullen de werken nog duren?
Op dit moment is het bijzonder moeilijk om een goede inschatting te maken. Veel is
afhankelijk van de vaststellingen die momenteel op terrein gedaan worden. Als de volgende
stappen (verderzetting vernieuwing elektromechanica, werken aan de deur en aan de kabels,
testen) van de herstellingswerken goed op elkaar kunnen volgen dan kan de sluis
vermoedelijk eind dit jaar opnieuw open voor het scheepvaartverkeer. Dit blijft echter een
uiterst voorzichtige inschatting. We blijven je uiteraard goed op de hoogte houden.
Bij deze willen we ons alvast verontschuldigen voor de vertraging en eventuele bijhorende
hinder.
Er wordt hierover ook een aangepast NtS-bericht opgemaakt. Op www.visuris.be kan je steeds
de meest actuele vaarinformatie terugvinden (tip: download de gratis app om steeds op de
hoogte te zijn!).
Meer informatie? Heb je vragen over dit bericht? Dan kan je steeds hier terecht.

