Beste,

Bij deze willen wij u informeren over een aantal stremmingsdagen op het kanaal RoeselareLeie in september en oktober 2018. De onderbrekingen zijn noodzakelijk voor
herstellingswerken aan de sluis van Ooigem en de montage van de nieuwe Dorpsbrug in
Ingelmunster. Uiteraard doen wij er alles aan om de hinder hierbij zoveel mogelijk te
beperken.

- Over welke werken gaat het?
INGELMUNSTER → De oude Dorpsbrug over het kanaal is intussen al even afgebroken.
Daarmee werd een belangrijk knelpunt voor de binnenvaart weggewerkt. Intussen zijn we
volop bezig met de bouw van de nieuwe brug. Tussen eind augustus en eind september wordt
de indrukwekkende brug geïnstalleerd. De stalen brugonderdelen worden per binnenschip
aangevoerd en tijdens zeven fases op terrein geïnstalleerd. Dit gebeurt aan de hand van grote
kranen aan weerszijden van het kanaal. Tijdens bepaalde installatie- of losactiviteiten is het
noodzakelijk om ter hoogte van de brug het waterwegverkeer te stremmen of aan te dringen
op vertraagd varen.
OOIGEM → Recentelijk werden er herstellingswerken uitgevoerd aan de sluis. Tijdens de
werken werd er schade vastgesteld aan de omloopriolen die helaas niet binnen de
vooropgestelde termijn hersteld kon worden. Daarom worden er bijkomende
herstellingswerken ingepland. Deze werken moeten een langdurige, onvoorziene stremming
voorkomen.

- Wanneer is er stremming of hinder voor het waterwegverkeer?
INGELMUNSTER → Stremming:
Zaterdag 1 september: stremming voor al het waterwegverkeer ter hoogte van de brug tussen
6.00 en 22.00 uur
Zaterdag en zondag 22 en 23 september: stremming voor al het waterwegverkeer tussen 6.00
en 22.00 uur
Reserveweekend: 29 en 30 september: indien de werken tijdens het weekend van 22 en 23
september wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld teveel wind) niet kunnen
plaatsvinden, dan wordt er gewerkt tijdens dit weekend. We houden u uiteraard op de hoogte
over eventuele wijzigingen.

INGELMUNSTER → hinder:
Maandag 27 augustus: vertraagd varen ter hoogte van de werfzone met verminderde
doorvaarbreedte.
Gelieve de veiligheidszone ten opzichte van het ponton te respecteren.
Woensdag 5 september: vertraagd varen ter hoogte van de werfzone met verminderde
doorvaarbreedte.
Gelieve de veiligheidszone ten opzichte van het ponton te respecteren.

OOIGEM→ Stremming:
Voor de herstellingswerken aan de sluis in Ooigem worden momenteel een aantal stukken op
maat gemaakt. Daardoor kunnen de werken ten vroegste in de tweede helft van oktober
uitgevoerd worden. Het gaat over een stremming van enkele dagen die eveneens tijdens een
(verlengd) weekend zal plaatsvinden. Vanaf het moment dat de planning concreter is, brengen
wij u hierover op de hoogte!

- Welke minderhindermaatregelen worden er voorzien?
Alle stremmingen vinden plaats tijdens het weekend om de hinder zoveel mogelijk te
beperken. De werken worden uiteraard goed voorbereid om de uitvoeringstermijn zo kort
mogelijk te houden. We kijken er streng op toe dat de planning van de aannemer strikt wordt
nageleefd. Stremmingsdata worden ruim op voorhand gecommuniceerd zodat schippers en
bedrijven er rekening mee kunnen houden bij het opmaken van hun planning.

