
Exportslachthuis De Coster  
Bruggestraat 140 A 

8755 Ruiselede 

 

Geachte transporteur, 

In 2016 werd een omleidingsroute ingesteld om het centrum van Ruiselede te ontlasten met zwaar 

verkeer. Deze route, om ons bedrijf te bereiken, loopt, voor de transporten komende vanuit richting 

Tielt/Aalter over de Wantestraat en de Gallatasstraat om zo op de Bruggesteenweg te komen en de 

ingang van het slachthuis te bereiken langs de noordelijke kant ( Route 1). Het is ten strengste 

verboden om in de wantestraat links af te slaan naar de Schietspoelstraat (verbod +3,5 ton). 

Voor alle uitgaande transporten vragen wij U om volgende route te nemen: 

1.Richting Aalter en/of Tielt: Route 1 in tegengestelde richting. 

2.Richting Wingene /Beernem / E40: Route 2 richting Beernem. 

Gezien de werken aan het op – en afrittencomplex in Aalter bezig zijn, is dit zeer complex en 

tijdrovend om richting Aalter te rijden. We vragen dan ook met aandrang om Route 2 te 

gebruiken, niet enkel tijdens de wegwerkzaamheden in Aalter maar ook in de toekomst 

aangezien dit de gemakkelijkste, snelste en veiligste route is naar de E40 (10min). 

Door het feit dat wij vaststellen dat er toch nog zijn die zich niet aan de regels houden 

hebben wij beslist om aan de oprit van het bedrijf betonblokken te plaatsen die zullen 

verhinderen dat vrachtwagens die vanuit het centrum komen, gemakkelijk kunnen 

oprijden op ons bedrijf. 

 

Bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

 

Dear driver,  

In 2016 a deviation was installed for heavy traffic to reach Exportslachthuis De Coster NV.  We 

decided to deviate all transports coming from Tielt and/or Aalter (N37)by Route 1. This deviation 

follows Wantestraat, Gallatasstraat to reach Bruggesteenweg and the entrance of the 

slaughterhouse by the north side (see Route 1). It’s forbidden to turn left in Wantestraat towards 

Schietspoelstraat ( No entry +3,5 tons). 

For all outgoing transports we advise you to take the following route: 

1. Direction Aalter and/or Tielt: Route 1 in opposite direction. 

2. Direction Wingene/ Beernem /E40: Route 2 towards Beernem. 

Since traffic works are ongoing in Aalter, this is very complex and time consuming. We 

therefore advise you to use Route 2, not only during the roadworks in Aalter but also in the 

future as it is the easiest, fastest and safest way to get to the E40 (10min) (see 

Route 2). 

 

By the fact that we determine that there are still drivers who do not comply with the 

rules, we have decided to place concrete blocks at the company's driveway that will 

prevent trucks from entering  our company if they are coming from the city center. 

Thank you very much for your understanding and collaboration.  

 



Route 1: 

 

Route 2: 

 


