
 

 

 

Betreft: herstellingswerken wegdek Maalse Steenweg (N9)  

 

 

Beste bewoner 

 
 

Aannemer APK Infra West is in uw omgeving bezig met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in de 

Maalse Steenweg. Dit gebeurt in opdracht van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.  

 

Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels  

Recent zijn ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) aangelegd tussen 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.  

 

Nieuwe laag in asfalt op Maalse Steenweg 

Tussen donderdag 8 juli en vrijdag 16 juli 2021 worden de middenberm en de rijstrook richting Brugge van de 

Maalse Steenweg (N9) hersteld en voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. Dit gebeurt tussen de Engelendalelaan 

in Brugge en Vossenberg in Damme. De werken gebeuren in twee fasen:  

 Op donderdag 8 juli en vrijdag 9 juli 2021 worden tussen 8.45u en 16.00u freeswerken uitgevoerd. De 

bestaande toplaag in asfalt van de middenberm en rijstrook richting Brugge wordt verwijderd.  

 Vanaf maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli 2021 worden asfalteringswerken uitgevoerd. De bestaande 

onderlaag van de middenberm en rijstrook richting Brugge wordt voorzien van een nieuwe toplaag in asfalt. 

 

 

Op de achterkant van deze brief vindt u een overzicht van de gewijzigde verkeerssituatie tijdens de werken 

  

Juni 2021 

ja2019 



 

 

 

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens werken 

Tijdens de werken is een gewijzigde verkeerssituatie van kracht:  

 In de werfzone is geen verkeer mogelijk via de Maalsesteenweg. Doorgaand verkeer richting Brugge wordt 

omgeleid via de Stationsstraat, Sijseelsesteenweg, Moerkerkse Steenweg, Doornhut.  

 Geen hinder voor doorgaand verkeer richting Sijsele via de Maalse Steenweg tussen Vossenberg en de 

Engelendalelaan. De werken gebeuren uitsluitend ter hoogte van de middenberm en rijstrook richting Brugge.  

 In de werfzone zijn opritten en toegangen aan de even zijde van de weg tijdelijk niet bereikbaar (langs 

de rijstrook richting Brugge). Buurtbewoners wordt gevraagd om hun wagen buiten de werfzone te parkeren.  

 

Meer informatie? 

Bij specifieke vragen over de werken kunt u de 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. 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Cédric Jacqmin       Christophe Verbrugghe 

Program Manager Elia      Werfleider APK Infra West 

http://www.elia.be/projecten

