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5 november 2018 

Elia start kabelwerken langs De Singel en organiseert hierover 

infomarkt op 13 november 2018 

 

  

 Elia legt een ondergrondse kabelverbinding aan tussen hoogspanningsstations Petrol en 
Zurenborg in Antwerpen. 

 In november 2018 start Elia met haar werken ter hoogte van Nieuw Zuid. Het project wordt 
opgedeeld in verschillende fasen om de hinder te beperken.  

 Op dinsdag 13 november 2018 organiseert Elia een informatiemarkt voor buurtbewoners 
en ondernemers langs het traject.  

 
Nieuwe verbinding tussen Petrol en Zurenborg 

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start in november 2018 met de aanleg van een dubbele 
ondergrondse kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Petrol en Zurenborg respectievelijk aan de 
D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen. De verbinding bestaat uit 6 kabeldelen van elk ongeveer 
1 kilometer lang die gefaseerd worden aangelegd. De werkzaamheden beginnen ter hoogte van Nieuw Zuid. Vanaf 
februari 2019 wordt er gewerkt langs de Singel (R10) waar de kabels hoofdzakelijk aangelegd worden onder de 
parkeerstroken ter hoogte van de Desguinlei en de Binnensingel.  

Elia voert haar kabelwerken grotendeels uit met ondergrondse gestuurde boringen (sleufloze techniek) om zo de 
hinder voor de omgeving te beperken. Onder meer het in- en uitgaand verkeer vanuit en naar het centrum zal 
hierdoor niet gehinderd worden. De werken worden gefaseerd uitgevoerd en zullen voor het volledige traject 
ongeveer één jaar duren. 
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Communicatie – Carolien Pouleyn – 0484 71 04 22 – carolien.pouleyn@elia.be  

 

Voor meer informatie: 
 

 

 

Vervanging en versterking van het hoogspanningsnet in Antwerpen 

Met het project Petrol-Zurenborg investeert Elia in de vervanging en versterking van het hoogspanningsnet in 
Antwerpen.  
De aanleg van een dubbele 150kV- kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg is 
noodzakelijk vermits de bestaande oliekabel die vandaag beide stations verbindt het einde van zijn levensduur 
bereikt. Door de kabel te vervangen wordt het risico op netstoringen verkleind. Dit is positief voor de 
betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in en rondom Antwerpen.  
 
Door de capaciteit van de huidige verbinding te verdubbelen door de aanleg van een dubbele verbinding, wordt 
het elektriciteitsnet en meer bepaald de as Zwijndrecht – Burcht – Petrol – Zurenborg versterkt. Deze versterking 
is nodig om tegemoet te komen aan de bijkomende belasting van het net.  
 

Informatiemarkt op 13 november 

Op dinsdag 13 november 2018 organiseert Elia in samenwerking met Unizo Provincie Antwerpen en Slim naar 

Antwerpen  een informatiemarkt om buurtbewoners en ondernemers langs het kabeltraject te informeren over het 

doel, de werken, de timing en de impact van het project. Ondernemers kunnen de informatiemarkt doorlopend 

bezoeken tussen 16u00 en 19u00. Buurtbewoners zijn welkom tussen 19u00 en 21u00.  

Geïnteresseerden die niet aanwezig kunnen zijn op het moment waarop zij worden uitgenodigd, kunnen de 

informatiemarkt ook steeds tijdens het andere tijdsslot bezoeken.  

De informatiemarkt gaat door in de Blauwe Foyer van Kunstcampus deSingel (Desguinlei 25, 2018 Antwerpen). 

 

Over Elia: 

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt en verantwoordelijk voor de 

transmissie van elektriciteit in België. De onderneming heeft 1.350 medewerkers in dienst. Elia beheert een net 

bestaande uit luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, goed voor een totale lengte van meer dan 8.495 km. Het 

net wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste van Europa. Het speelt een essentiële rol voor de 

gemeenschap, want de grote industriële klanten zijn erop aangesloten en het vervoert de elektriciteit van de 

producenten naar de distributienetten. 
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