
 

 

 

 
 

 

Vervroegde start van aanleg elektriciteitskabels in uw omgeving  

 

 

Beste buurtbewoner 

Beste handelaar 
 

 

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zal de aanleg van ondergrondse 

elektriciteitskabels in uw omgeving eerder dan gepland starten. Via deze brief informeert Elia u over de 

werkzaamheden die de komende weken zullen plaatsvinden in uw buurt.  

 

Nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels 

Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) aan tussen haar onderstations in Brugge en 

Sijsele. De bestaande elektriciteitskabels dateren van 1937 en bereiken het einde van de levensduur. 

Dankzij dit project kan Elia de bevoorradingszekerheid van de regio Brugge in de toekomst blijven 

garanderen. Na de werken wordt de huidige, verouderde verbinding uit dienst genomen. 

 

Vervroegde start van werken in Damme  

Vóór de Corona maatregelen was gepland dat Elia midden oktober 2020 zou starten met kabelwerken in 

uw omgeving. Om de impact van Corona te beperken start Elia vervroegd met werken die kritisch zijn 

voor de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming. Het handhaven van de gezondheid en veiligheid van 

alle medewerkers en de omgeving is daarbij de belangrijkste prioriteit. Zodra er meer duidelijkheid is, zal 

een nieuwe communicatie volgen met een aangepaste werfplanning voor het geheel van de werken. 

 

 

Werkzaamheden in uw buurt 

Elia voert vanaf midden juni 2020 voorbereidende werken uit in de Kerkweg en Meibosweg. Op 

verschillende locaties in de Kerkweg tussen huisnummer 23 en de kruising naar de Meibosweg worden 

korte open sleuven gegraven om wachtbuizen in te leggen. Daarna zal Elia de sleuf terug opvullen met 

grond en het wegdek herstellen.  
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Gewijzigde verkeerssituatie  

Vanaf 15 juni t.e.m. 30 juni 2020 is uitsluitend plaatselijk verkeer mogelijk in de werfzone ter hoogte van 

de Kerkweg en het kruispunt met de Meibosweg. Tijdens de werken zal doorgaand verkeer in beide 

richtingen wordt omgeleid via de Dorpsstraat, Zwinstraat en Zomerstraat-West. De gewijzigde 

verkeerssituatie is van kracht tot begin juli 2020.  

 

Hinder tot een minimum beperken 

De aannemer en Elia stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de aanleg 

van wachtbuizen kan een beperkt aantal bewoners de oprit tijdelijk niet gebruiken. Zij worden tijdig en 

persoonlijk op de hoogte gebracht door de aannemer met de vraag hun wagen elders te parkeren. Alle 

woningen en ondernemingen blijven te voet toegankelijk. Tijdens de werken zal er steeds elektriciteit zijn. 

 

 

Meer informatie? 

Bij specifieke vragen over de werken in uw omgeving kunt u contact opnemen via het gratis infonummer 

0800 11 089 (tijdens de kantooruren) of mailen naar omwonenden@elia.be. Ook kan u werfleider 

Christophe Verbrugghe ter plaatse aanspreken of bellen via 0496 56 20 32. Op de webpagina 

www.elia.be/projecten vindt u een laatste stand van zaken over het project Brugge-Sijsele.  

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Patrick De Graeve 

Program Manager Elia 


