
Keizerslaan 20
1000 Brussel – België

Uitnodiging: infomarkt aanleg ondergrondse elektriciteitskabels  
           tussen Brugge en Sijsele

Beste buurtbewoner,
Beste handelaar,

Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start begin maart met de aanleg 
van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) tussen Brugge en Sijsele. 
 
De werken gebeuren om de bevoorrading van het hoogspanningsnet in de regio rond Brugge  
te garanderen. Dit is nodig omdat de bestaande kabelverbinding uit 1937 einde levensduur is. 
De werken zullen een jaar duren. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werken 
in verschillende fasen uitgevoerd. De nieuwe elektriciteitskabels worden grotendeels via de middenberm 
van de Maalse Steenweg (N9) aangelegd. Het aantal keerpunten is hierdoor evenwel beperkt. 
Handelszaken en woningen blijven steeds bereikbaar. Op de achterkant van deze brief vindt 
u een overzicht van de fasering van de werken.

Meer informatie?
Om u zo goed mogelijk te informeren, nodigt Elia u van harte uit op de infomarkten op dinsdag  
18 februari (Sijsele) en woensdag 19 februari (Brugge) 2020. Hier krijgt u meer informatie over  
de timing, het proces, het traject, de bereikbaarheid en de mogelijke hinder van de werken.  
Onze medewerkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

U kunt de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 19.00 en 21.00 uur

Op onze website www.elia.be vindt u een laatste stand van zaken over het project. Indien u vragen  
heeft over het project kunt u terecht bij Elia via het e-mailadres omwonenden@elia.be of tijdens  
de kantooruren op het gratis nummer 0800 11 089. 

Met vriendelijke groeten 

Patrick De Graeve
Program Manager

10 februari 2020

Dinsdag 18 februari
Parochiaal Centrum De Kring

Vredeplein 1
8340 Sijsele

Woensdag 19 februari
Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (restaurant)

Fortuinstraat 29
8310 Sint-Kruis



Meer info?

omwonenden@elia.be  0800 11 089www.elia.be

Speelpleinlaan tot Maalsesteenweg 
(kruising Vredestraat)

begin maart 2020 – eind mei 2020

Fase 1 Fase 2

Maalsesteenweg (kruising Vredestraat 
tot huisnummer 267)

begin mei 2020 – eind juli 2020 

Fase 3

Maalse Steenweg (ter hoogte van 
huisnummer 267 tot huisnummer 337)

half augustus 2020 – half oktober 2020 

Kabeldeel 2Fase 4

Maalse Steenweg (ter hoogte van 
huisnummer 337 tot huisnummer 459)

half september 2020 – eind december 2020

Kabeldeel 4Fase 5

Maalse Steenweg (ter hoogte van 
huisnummer 459 tot achter kruising 
met Pelderijnstraat)

begin januari 2021 – eind april 2021  

Kabeldeel 6Fase 6

Maalse Steenweg (achter kruising 
met Pelderijnstraat) – Vossenberg 
(ter hoogte van huisnummer 2)

begin januari 2021 – eind april 2021  

Kabeldeel 2Fase 7

Vossenberg – Zwinstraat (ter hoogte 
van kruising Kerkweg)

half oktober 2020 – eind december 2020 

Kabeldeel 4Fase 8

Zwinstraat (ter hoogte van kruising 
Kerkweg) – Kerkweg (ter hoogte van 
huisnummer 23)

half augustus 2020 – eind oktober 2020  

Kabeldeel 6Fase 9

Kerkweg (ter hoogte van huisnummer 23) – 
Elia onderstation Sijsele 

begin mei 2020 – eind juli 2020 

Fasering van de werken

Nieuwe ondergrondse 
elektriciteitskabels (36kV)
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Deze timings zijn indicatief en afhankelijk 
van de weersomstandigheden. 


