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                                                                                 Brugge, 15 maart 2021 
  
  
  
  

Start fase 3 en 4 onderhoudswerken op N37 Ring Pittem 
  
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

  
 
Binnenkort starten de volgende fases op van de grote onderhoudswerken op de 
N37 Ring op grondgebied Pittem en Ardooie.  
In het najaar van 2020 werden de eerste 2 fases uitgevoerd waarbij de 
betonverharding van de N37  werd vervangen door asfalt  in beide richtingen.  
Nu is het de beurt aan het kruispunt van de N37 Ring met de N50 
Brugsesteenweg. Die wordt volledig vernieuwd: het vroegere beton wordt 
vervangen door asfalt en er komen nieuwe verkeerslichten. Het kruispunt wordt 
kant per kant aangepakt. Telkens zal het verkeer op de N37 doorgang behouden 
maar moet het in beide richtingen over 1 rijstrook in plaats van 2.  
 
Fase 3: 
In fase 3 wordt er gewerkt in de rijrichting Ardooie en wordt dus de noordkant 
van het kruispunt aangepakt.  
Deze werken starten op maandag 12 april en zullen 15 werkdagen in beslag 
nemen. Het einde is voorzien rond begin mei maar tegenslag op de werf of slecht 
weer kunnen die datum nog doen verschuiven.  
Gelijktijdig met deze werken worden er ook asfalteringswerken uitgevoerd op de 
N50 tussen de Posterijlaan en de Waterstraat.  Deze werken zullen een 2 tal 
dagen duren. 
 
Hinder tijdens fase 3 
Het verkeer op de N50 kan de N37 niet dwarsen. 
Het verkeer op de N37 heeft doorgang in beide richtingen. 
Het verkeer op de N50 komende van Brugge moet omrijden via de 
N35-E403-R32-N37. 

 



 

Het verkeer op de N50 komende van Kortrijk kan enkel rechts afslaan richting Tielt. 
Het verkeer op de N50 komende van Kortrijk richting Brugge wordt omgeleid via de N50- 
Meulebeeksestraat - N37-R32-E403. 
Op het kruispunt N37 Meulebeeksestraat zullen tijdelijke driekleurige lichten voorzien worden om het 
verkeer uit de Meulebeeksestraat te ontsluiten. 
Er wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Tombrugstraat tussen de Meulebeeksestraat en de 
Doelstokstraat en dit richting Meulebeeksestraat. 
 

 
 
Fase 4:  
Er wordt gewerkt op het kruispunt van de N37 Ring met de N50 Brugsesteenweg maar nu in de richting 
Tielt zodat de zuidkant van het kruispunt wordt aangepakt.  
Deze werken sluiten aan op fase 3 en zullen 15 werkdagen in beslag nemen. Indien alles vlot verloopt is het 
einde voorzien tegen midden juni.  
 
Hinder tijdens fase 4: 
Het verkeer op de N50 kan de N37 niet dwarsen. 
Het verkeer op de N37 heeft doorgang in beide richtingen. 
Het verkeer op de N50 komende van Kortrijk moet omrijden via de Meulebeeksestraat - N37- E403. 
Het verkeer op de N50 komende van Brugge kan enkel rechts afslaan richting Ardooie. 
Het verkeer op de N50 komende van Brugge richting Kortrijk of Tielt wordt omgeleid via de N35 - E403- 
R32-N37. 
Op het kruispunt N37 Meulebeeksestraat zullen tijdelijke driekleurige lichten voorzien worden om het 
verkeer uit de Meulebeeksestraat te ontsluiten.   
Er wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Tombrugstraat tussen de Meulebeeksestraat en de 
Doelstokstraat en dit richting Meulebeeksestraat. 
 
 

 
 



 

 

 
 
Hinder voor fietsers 
Fietsers die de Ring (N37) willen oversteken vanuit de N50 zullen omgeleid worden via de Veldstraat, 
Meulebekestraat, Spoorweglaan, Posterijlaan en omgekeerd. 
 
Impact op openbaar vervoer tijdens fase 3 en 4 
Tijdens zowel fase 3 als fase 4 zullen bussen van de Lijn de volgende omleidingen moeten volgen: 
Lijn 73 zal komende van Koolskamp in Ardooie terug naar  Koolskamp rijden en dan via de N35 terug naar 
de N50 en zo naar  Egem en Pittem rijden. De terugrit is dezelfde reisweg maar in omgekeerde  volgorde.  
Lijn 80 zal komende van Ardooie op de N37 doorrijden tot aan  het kruispunt met de Tieltstraat dan links 
richting Pittem tot de rotonde (er zal hier een vervanghalte geplaatst worden) en dan  terugdraaien richting 
N37 en dan terug de normale reisweg volgen. De terugrit is dezelfde reisweg in omgekeerde richting.  
 
 
Op de webpagina www.wegenenverkeer.be/Pittem kan u steeds terecht voor de meest recente info over 
de werken.  
 

Wij excuseren ons voor het ongemak tijdens de werken. Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld. 

  
Met vriendelijke groeten, 
  
Namens het Agentschap Wegen en Verkeer 
  
Ilka Parmentier 
Werfleider 
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