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Hitte zorgt voor 50.000 euro schade aan gewestwegen 

 
 

WEST-VLAANDEREN – De hittegolven van afgelopen zomer zorgden op tien plaatsen 

in West-Vlaanderen voor schade aan gewestwegen. De totale kostprijs voor het herstel 

bedraagt bijna 50.000 euro. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens 

via een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

Ben Weyts (N-VA).  

 

“Ook deze zomer kreeg Vlaanderen te kampen met hoge temperaturen. Dit leidde ook tot 

problemen op de weg. Zo kwam eind juli 2018 door de hitte het wegdek van de E314 ter 

hoogte van afrit 22 (Aarschot) omhoog. Maar ook in West-Vlaanderen leden de wegen onder 

de hitte. Op tien plaatsen in de provincie zorgde dit voor schade aan gewestwegen”, zo weet 

Bert Maertens. Op negen van de tien plaatsen werd de schade reeds definitief hersteld. “De 

totale kostprijs voor de herstelling bedraagt bijna 50.000 euro. Zo kostten de herstellingen 

aan de N364 in Diksmuide in totaal meer dan 9.000 euro, en die aan de N8 in Lo-Reninge) 

meer dan 7.800 euro. De Vlaamse overheid en minister Weyts verdienen zeker een pluim voor 

de snelheid waarmee deze schade hersteld werd”, zo besluit Bert Maertens.  

 

  

 

Bijlage: overzicht van de gewestwegen in West-Vlaanderen die wegdekschade opliepen ten 

gevolge van de zomerhitte. 

 

 
 

Locatie/Weg

nummer 

Ref punt/ 

locatie Datum 

Aard van de 

schade 

Hersteld/Niet 

hersteld 

Bedrag 

(incl. 

BTW) 

 

N35 

45.8 

(Lichtervelde) 27-6-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Definitief 

hersteld € 2.272,08 

 

N3710002 

8.8 

(Blankenberge)   30-6-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Definitief 

hersteld € 4.650,82 

 

N008001 

127.2 (Lo-

Reninge) 2-7-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Stock van 

Reninge 

Definitief 

hersteld € 7.865,00 

 

N32 

Torhout, ter 

hoogte van de 

watertoren nr. 

163 17-7-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Definitief 

hersteld € 5.681,31 

 



N0090001 83.32 (Damme) 23-7-2018 

Beton naar 

boven 

gekomen  

Definitief 

hersteld € 7.366,08 

 

N3640001 

2.09 - 2.10 

(Diksmuide) 25-7-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen, 

middelste 

rijvak  

Definitief 

hersteld 

€ 9.075,00 

 

N3640002 1 (Diksmuide) 1-8-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Definitief 

hersteld 

 

N3640002 2.3 (Diksmuide)  2-8-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Definitief 

hersteld 

 

N3680001 

23.29 

(Zedelgem) 27-7-2018 

Beton naar 

boven 

gekomen  

Definitief 

hersteld € 7.220,97 

 

N3690001 

8.2 

(Langemark-

Poelkapelle) 26-9-2018 

Rijweg 

omhoog 

gekomen 

Voorlopig 

hersteld met de 

centrale 

arbeidsregie, 

definitieve 

herstelling 

volgt € 4.114,00 

400 euro 

herstelling 

centrale 

arbeidsregie, 

3000 euro 

definitieve 

herstelling 

(excl. BTW) 

TOTAAL € 48.245,26 

  

 

  
 

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met Bert Maertens: 
bert.maertens@vlaamsparlement.be of 0473 55 41 50 

of met Jorgen Deman, parlementair medewerker van Bert Maertens: 
jorgen.deman@vlaamsparlement.be of 0477 28 93 92 
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