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Jan Meyer

Van: VVW Westhoek <vvw-westhoek@telenet.be>
Verzonden: woensdag 27 december 2017 12:29
Aan: 'VVW Westhoek'
Onderwerp: FW: Bericht aan de sector: langdurige stremming op de Leie en het kanaal 

Roeselare-Leie in juni 2018 voor grootschalige werken 

Vlagstatus: Met vlag

 
 

 
Beste, 
  
Bij deze willen we je informeren over een langdurige stremming op de Leie en het kanaal Roeselare-Leie 
die gepland staat tijdens de lente van volgend jaar. Vanaf vrijdagavond 8 juni 2018 tot en met 
zondagavond 17 juni 2018 wordt er gewerkt aan de nieuwe sluis van Harelbeke. Tegelijkertijd worden er 
grootschalige onderhoudswerken uitgevoerd aan de sluizen in Ooigem en Menen. Ter hoogte van deze drie 
sluizen is de vaarweg volledig onderbroken voor alle waterwegverkeer.  
  
De nieuwe sluis in Harelbeke is zo goed als klaar. Momenteel wordt hard gewerkt aan onder andere de 
elektromechanica. De opening van de nieuwe sluis is voorzien voor eind januari of ten laatste begin 
februari 2018. De omschakeling van de tijdelijke naar de nieuwe sluis verloopt normaal gezien zonder 
stremming voor het waterwegverkeer. De tijdelijke sluis blijft nog even behouden zodat eventuele kleine 
kinderziektes van de nieuwe sluis opgevangen kunnen worden door het inzetten van de tijdelijke sluis. 
Nadien wordt de tijdelijke sluis afgebroken, op deze locatie wordt dan de nieuwe stuw gebouwd. Enkele 
maanden later, in juni 2018, wordt een paar deuren uit de tijdelijke sluis geïnstalleerd als middendeuren 
van de nieuwe sluis. Tijdens deze werken is er geen scheepvaartverkeer door de sluis mogelijk.  
  
Als waterwegbeheerder willen we gebruik maken van deze stremming om meteen ook andere werken op 
dezelfde of aansluitende vaarassen uit te voeren. Zo worden ook de sluizen in Ooigem (kanaal Roeselare-
Leie) en Menen (Leie) tegelijkertijd drooggezet en grondig gerenoveerd. Deze onderhoudswerken zijn 
sowieso noodzakelijk om onverwachte en langdurige stremmingen te kunnen vermijden. Door de werken 
in Harelbeke, Ooigem en Menen op hetzelfde moment uit te voeren, blijft de hinder zoveel mogelijk 
beperkt. Daarnaast wordt er ook ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend doorgewerkt om de 
uitvoeringsperiode zo kort mogelijk te houden.  
  
U ontvangt in het voorjaar van 2018 nog een herinnering over deze stremming met meer specifieke 
informatie. Mogen wij u alvast vragen om dit zoveel mogelijk te delen met uw leden?  
  
Ten slotte bij deze alvast onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!  
  
Met vriendelijke groeten, 
Claudia Van Vooren 
Regionale Communicatieverantwoordelijke  
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