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Afsluiting en verkeersomleiding
Een deel van de Westkade bij Rosier in Sas van Gent is momenteel dicht voor 
verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De afsluiting zal langere tijd duren. Het 
is nog niet bekend wanneer de kade weer in gebruik zal zijn. Rijkswaterstaat 
en Rosier zijn als verantwoordelijke partijen in overleg over vernieuwing van 
de kadeconstructie. Een ontwerp hiervoor wordt momenteel uitgewerkt. 
De gemeente is daarbij als wegbeheerder betrokken. 

De weg is dicht vanwege risico’s
Het gedeelte van de Westkade bij Rosier is sinds donderdag 28 februari 
dicht. Deze plotselinge afsluiting was nodig omdat de kadeconstructie 
naast en deels onder de weg in slechte staat is. De maatregel is genomen 
op basis van onderzoek naar de onderliggende fundering van de kade 
waarover de weg loopt. De fundering van de kadeconstructie (uit 1913) 
blijkt sterk verzwakt. 

Metingen laten gevaar zien
Naar de staat van de kade is uitvoerig onderzoek gedaan door een 
onderzoeksbureau. Zo zijn er monsters genomen van de fundering en is de 
staat van de kade uitgebreid bestudeerd. Ook zijn er maatregelen genomen 
door Rosier om de druk op de kade te verlagen, zoals het verminderen 
van de belasting van de kade. Verder is meetapparatuur aangebracht die 
continu meet hoe stabiel de kade is. Uit die gegevens bleek recent dat de 
risico’s toegenomen zijn. Die risico’s zijn dusdanig ernstig dat gebruik van de 
kade niet verantwoord meer is. Toen dat duidelijk werd, heeft de gemeente 
als wegbeheerder besloten dat de weg dicht moest.

Kade kan spontaan inzakken of verschuiven
De kade heeft een lengte van 210 meter. De onderliggende fundering van 
deze kade bestaat uit houten palen die fors zijn aangetast. Die zorgen 
daardoor voor een risico. Aangegeven is dat de kade deels kan inzakken 
of in de volle breedte kan afschuiven als de palen het begeven. De weg 
zou voorover kunnen kantelen in het water. Dat hoeft niet te komen door 
zwaar verkeer, het kan zelfs spontaan gebeuren. Dit is gevaarlijk voor alle  
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gebruikers van de weg. Daarom 
kan de weg niet deels open 
via één rijbaan. En de weg 
kan ook niet open voor alleen 
voetgangers of fietsers. 

Waterveiligheid
De kade heeft ook een water-
kerende functie. 
Rijkswaterstaat is voorbereid 
op eventuele problemen met 
de kade. Zo wordt er gezorgd 
dat de waterveiligheid gegaran-
deerd blijft. 
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Verkeersomleidingen en sluipverkeer

De afsluiting van de Westkade 
betreft het deel van de 
Suikerdijk tot aan de ingang 
van het bedrijfsterrein van 
Rosier. Door de gemeente 
Terneuzen zijn, in overleg 
met gemeenten Zelzate en 
Assenede, diverse verkeers-
omleidingen ingesteld. De 
Westkade en het centrum van 
Sas van Gent blijven hierdoor 
bereikbaar gedurende de af-
sluiting.

Tractaatweg en Poeldijkstraat 
Doorgaand verkeer van de N252 langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
wordt omgeleid via de Tractaatweg. Voor fietsers (en voetgangers) is een 
omleiding die loopt langs de Westdam en de Poeldijkstraat. De omleidingen 
worden aangeduid in onze eigen gemeente en ook over de grens.

Sluipverkeer
De Poeldijkstraat is een weg op Belgisch grondgebied. Deze weg is smal 
en niet geschikt voor veel verkeer en ook niet voor vrachtverkeer. Dat 
levert gevaarlijke situaties op. Het verzoek is daarom om als route de 
omleidingsroute te volgen en de Poeldijkstraat te ontlasten. Connexxion 
onderzoekt of de gewone bus die nu rijdt via de Poeldijkstraat tijdelijk 
vervangen kan worden voor kleinere busjes (haltetaxi).
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Nieuwsbrief & 
meer informatie

Deze nieuwsbrief is tot stand 
gekomen in samenwerking 
met de Stadsraad Sas van 
Gent, diverse ondernemers uit 
Sas van Gent en de gemeente 
Terneuzen.

Voor meer informatie en 
nieuws kunt u onder andere 
kijken op Facebookpagina’s van 
de Stadsraad Sas van Gent en 
de gemeente. 
Nieuws over de wegafsluiting 
wordt ook bekendgemaakt via 
de website van de gemeente 
www.terneuzen.nl en op de 
gemeentelijke infopagina in 
het ZVA (Zeeuwsch Vlaams 
Advertentieblad).

Verdere stappen
Het uitvoeren van alleen herstelwerkzaamheden aan de kade is niet 
voldoende. Vernieuwing van de kadeconstructie is noodzakelijk. Alle  
betrokken partijen zijn zich terdege bewust van de hinder die er is door 
de lange afsluiting. Momenteel wordt een ontwerp uitgewerkt. Na het 
ontwerp kan het werk worden voorbereid en daarna worden uitgevoerd. 
Een planning kan nog niet worden gegeven. Het gaat om omvangrijk werk. 
De afsluiting zal daardoor langere tijd duren. Zodra er meer informatie 
bekend is, wordt dit bekendgemaakt. 
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Sas van Gent bereikbaar!

www.terneuzen.nl

Een deel van de Westkade is afgesloten.
Sas van Gent is via een omleiding 
bereikbaar. Winkels en horecagelegen-
heden zijn op de reguliere tijden open en 
te bereiken. 

Hoelang de weg dicht blijft, is onbekend. 
Doorgaand verkeer van de N252 langs het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen wordt omgeleid via de 
Tractaatweg.

De Westkade langs het Kanaal van Gent 
naar Terneuzen is deels afgesloten omdat 
herstelwerkzaamheden aan de kadeconstructie 
nodig zijn.


