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Betreft project Bruegel-Sint-Agatha-Berchem: start werken kabelverbinding vanaf kruispunt 
Brusselstraat met Bekkerzeelstraat tot kruispunt met Lindenberg en Hoogveld

Geachte mevrouw,
Geachte heer, 

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start op 5 november 2018 met 
werkzaamheden in de omgeving van uw woning. We leggen een nieuwe kabelverbinding aan 
die noodzakelijk is om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in uw regio te verbeteren. Een 
bestaande verbinding is immers aan het einde van haar levensduur en moet vervangen worden.

Planning van de werken
Vanaf 5 november 2018 werken we tussen het hoogspanningsstation Bruegel in de Brusselstraat 
tot aan het kruispunt met de Lindenberg en Hoogveld. In de loop van 2019 vervolgen we onze 
werkzaamheden richting Sint-Agatha-Berchem. De omwonenden van dit deel van het traject zullen 
op een later tijdstip over de werken in hun omgeving worden geïnformeerd. 

Gefaseerde aanpak voor minder hinder
De werken vinden hoofdzakelijk plaats op de openbare weg en zullen een impact hebben op de 
mobiliteit en bereikbaarheid in uw omgeving. Om de hinder te beperken, voeren we de werken 
gefaseerd uit. Dit betekent dat we het volledige traject opsplitsen in kleinere delen en de werfzone 
telkens opschuiven. 

Impact op de mobiliteit en bereikbaarheid van uw woning of onderneming
•	 U	heeft	steeds toegang tot uw woning of onderneming tijdens de werken. Indien hiervan  
 wordt afgeweken, brengt de aannemer u hiervan tijdig op de hoogte. 
•	 De	werken vinden alleen overdag plaats tussen 7.00 uur en 17.00 uur. 
•	 De	Brusselstraat blijft toegankelijk in beide rijrichtingen dankzij dynamische    
 verkeerslichten.
•	 De	voet- en fietspaden blijven altijd bereikbaar. 
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Bij vragen of opmerkingen in verband met deze werken kan u steeds de verantwoordelijke 
aannemer (Scheldekabel) of onze werftoezichter	ter	plaatse	aanspreken.	U	kan	ook	bellen	
naar respectievelijk Luk Van Daele op het nummer 0489/55.25.36 of Ante Faes op het nummer 
0471/86.34.36. 

Op de webpagina www.elia.be/bruegel-sint-agatha-berchem vindt u de laatste stand van zaken 
van het project. Indien u op dit moment al vragen heeft, kan u contact opnemen via het e-mailadres 
omwonenden@elia.be of via onze gratis infolijn 0800 11 089. 

Met vriendelijke groeten,

Didier Meerts
Program Manager
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