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De start van de werken om de verzakking vlakbij de stuw van Balgerhoeke te 
herstellen, laat op zich wachten. In afwachting heeft de aannemer afgelopen week 
alvast enkele werken uitgevoerd zodat voetgangers en fietsers met de fiets aan de 
hand opnieuw veilig kunnen passeren. 

Zoals u weet is de weg langs het kanaal, tussen de Kleine Moerwege en de Oude 
Staatsbaan, onlangs verzakt. Om de veiligheid van alle gebruikers te garanderen 
is de weg sindsdien volledig afgesloten voor het verkeer, ook voor fietsers en 
voetgangers. 

Aanvankelijk leek het haalbaar om de herstellingswerken op korte termijn op te 
starten. Maar naarmate de tijd vorderde, nam de onzekerheid daarover helaas toe. 
De werken kunnen immers pas van start wanneer de verlichtingspaal verplaatst is. 
Op dit moment is er jammer genoeg nog geen uitsluitsel over de startdatum van 
de werken, maar de kans wordt uiteraard steeds kleiner dat de werken nog voor 
het bouwverlof van start kunnen. 

Doorgang voor zwakke weggebruikers

Als waterwegbeheerder zitten we uiteraard erg verveeld met deze situatie. 
Aangezien de werken langer op zich laten wachten dan oorspronkelijk voorzien, 
hebben we dan ook aan de aannemer gevraagd om alvast een oplossing te zoeken 
voor de zwakke weggebruikers. Afgelopen week zijn enkele werken uitgevoerd 
en inmiddels kunnen de zwakke weggebruikers opnieuw passeren. De doorgang 
is beperkt in breedte en daarom willen we uitdrukkelijk vragen aan fietsers om af 
te stappen en de fiets aan de hand te nemen. Zo kunnen zwakke weggebruikers 
elkaar in beide richtingen vlot en veilig kruisen. 

Vanaf het moment dat de startdatum van de herstellingswerken definitief 
vastligt, brengen wij u hierover op de hoogte. Bij deze willen we ons alvast 
verontschuldigen voor alle hinder die deze onderbreking met zich meebrengt. 

OPGELET! Tussen 13 juni en begin juli worden ook herstellingswerken uitgevoerd 
aan het brugje voor fietsers en voetgangers over het kanaal in Balgerhoeke. Dit 
brugje ligt naast de wegbrug en is dringend aan herstelling toe. Tijdens de werken 
kunnen fietsers en voetgangers tijdelijk gebruikmaken van de wegbrug. Extra 
voorzichtigheid is daarbij aangewezen. Wij voorzien extra signalisatie zodat het 
wegverkeer maximaal rekening kan houden met de zwakke weggebruikers op de 
brug. 
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