Beste
Als waterwegbeheerder willen wij je op de hoogte houden over de huidige droogteproblematiek in
Oost- en West-Vlaanderen.
De dagelijkse wateraanvoer vanuit de Leie en de Boven-Schelde is nog verder gezakt tot een minimum
sinds de metingen. De waterbesparende maatregelen in de sluizen van Brugge, Evergem, Merelbeke,
Asper, Oudenaarde en Kerkhove zijn op dit moment niet meer voldoende om de vaardiepte te
behouden. Het is dan ook noodzakelijk om de toegelaten diepgang te beperken op enkele specifieke
vaarwegtrajecten.
Volgende diepgangbeperkingen zijn intussen van kracht:
 Kanaal Gent-Oostende tussen sluis Schipdonk en keersluis Beernem  van 2,70m naar
2,60m
 Boven-Schelde ter hoogte van sluis Asper  van 2,60m naar 2,50m
 Leie tussen sluis Sint-Baafs-Vijve en de Zultebrug  2,80m naar 2,70m
De problematiek rond de blauwalgen is intussen al wat beperkt in ruimte. Momenteel is er enkel nog
een verbod op captatie en waterrecreatie (waterski, hengelen, kajak en andere sporten met aanraking
van het kanaalwater) op het grootste gedeelte van het kanaal Roeselare-Leie.
Gelieve steeds de NtS-berichtgeving goed op te volgen zodat je tijdig op de hoogte bent over de nieuwe
maatregelen. Ook op www.visuris.be kan je steeds de meest actuele vaarinformatie terugvinden (tip:
download de gratis app om steeds op de hoogte te zijn!).
Onder deze e-mail vind je het volledige overzicht terug van alle maatregelen die momenteel van kracht
zijn.
Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. Wij houden je verder op de hoogte.
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1) Volgende diepgangbeperkingen zijn van kracht:
 Kanaal Gent-Oostende tussen sluis Schipdonk en keersluis Beernem  van 2,70m naar
2,60m;
 Boven-Schelde ter hoogte van sluis Asper  van 2,60m naar 2,50m;
 Leie tussen sluis Sint-Baafs-Vijve en de Zultebrug  2,80m naar 2,70m
2) Volgende schutmaatregelen zijn van toepassing:
 Gegroepeerd schutten van beroepsvaart met maximale wachttijd van 1u:
Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke;
 Gegroepeerd schutten van pleziervaart met maximale wachttijd van 1u, bij voorkeur mee
met de beroepsvaart: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem, sluis 1 Merelbeke, sluis
Asper, sluis Oudenaarde en sluis Kerkhove;
 Stremming sluis 2 Merelbeke;
3) Verbod op watercaptatie en waterrecreatie ten gevolge van de blauwalgen op:
 kanaal Roeselare-Leie tussen de Schaapsbrug in Roeselare en sluis Ooigem.
Meer informatie?
Hebt u vragen over dit bericht? Dan kunt u steeds hier terecht.

