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Uitnodiging infomarkt over start werken tussen Kielsevest en parking ‘Memories’

Geachte buurtbewoner
Geachte ondernemer

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een ondergrondse kabelverbinding 
aan tussen het hoogspanningsstation Petrol aan de D’Herbouvillekaai en het hoogspanningsstation 
Zurenborg aan de Uitbreidingsstraat in Antwerpen. 

Het project vervangt de bestaande oliekabel die beide hoogspanningsstations vandaag verbindt. 
Deze oliekabel bereikt het einde van zijn levensduur. Door twee nieuwe ondergrondse kabels aan 
te leggen, versterkt Elia het hoogspanningsnet in Antwerpen. Dit is nodig om de bijkomende 
belasting in de toekomst te kunnen ondersteunen.

Het traject is opgedeeld in 6 kabeldelen. In november 2018 werd gestart met de aanleg van de 
nieuwe kabels ter hoogte van Nieuw Zuid (kabeldeel 6). Vanaf eind februari 2019 werkt Elia 
tussen de Kielsevest en café ‘Memories’ (kabeldelen 3 en 4). Dit gebeurt hoofdzakelijk in de 
parkeerstroken en bermen langs de Singel (R10). Op de achterkant van deze brief vindt u een 
overzichtskaart met het volledige traject dat de kabels volgen. 

De geplande werken tussen Kielsevest en café ‘Memories’ bevinden zich in de omgeving van uw 
woning of onderneming. Indien u meer informatie wenst over deze werken, bent u op woensdag  
13 februari 2019 tussen 17u00 en 20u00 welkom op een infomarkt in het ingenieurshuis  
(Desguinlei 214). 

U kan de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 17u00 en 20u00. 

Woensdag 13 februari 2019
Ingenieurshuis
Desguinlei 214

2018 Antwerpen

Op deze infomarkt ontvangt u meer informatie over de timing, de inplanting van de werfzones,  
de bereikbaarheid en de mogelijke hinder. Onze projectverantwoordelijken zijn aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. 



Wenst u op de hoogte te blijven over het project en de werken? Schrijf u in op onze digitale 
nieuwsbrief via www.elia.be/petrol-zurenborg. Dit doet u onder het tabblad ‘contact’. 

Vriendelijke groeten

François De Hoe
Program Manager

www.elia.be/petrol-zurenborg omwonenden@elia.be 0800 11 089 
(Tijdens de kantooruren)
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