
In november 2018 startte Elia met het vervangen 
van de bestaande kabelverbinding tussen de 
hoogspanningsstations van Bruegel en Sint-Agatha-
Berchem. In het kader hiervan starten eind januari 2019 
de werken aan de Robert Dansaertlaan. 

Minder-hindermaatregelen

Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving en houdt 
zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving 
minimaliseren. 

• De werken gebeuren enkel overdag tussen 7u00 en 17u00.

• Elia garandeert dat omwonenden ‘s avonds en ‘s ochtends steeds 
toegang hebben tot hun woning.

• De toegang tot handelszaken wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

• Voor de start van elke fase zullen de betrokken bewoners steeds 
geïnformeerd worden via een brief.  

Bruegel – Sint-Agatha-
Berchem
Werken in de Robert Dansaertlaan
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Huidige kabelverbinding
bereikt einde levensduur

De kabelverbinding die vandaag de 
hoogspanningsstations van Dilbeek 
en Sint-Agatha-Berchem met elkaar 
verbindt, bereikt het einde van haar 
levensduur. 

Door de kabel te vervangen zorgen 
we ervoor dat het elektriciteitsnet in 
en rondom Brussel betrouwbaar blijft 
en steeds voorzien is van stroom.

Elia vervangt de bestaande ondergrondse kabel-
verbinding tussen het hoogspanningsstation Bruegel in 
Dilbeek en het hoogspanningsstation in Sint-Agatha-
Berchem. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van 
het elektriciteitsnet te verzekeren. 

Het traject van de kabelverbinding

Bruegel – Sint-Agatha-
Berchem
Noodzaak van het project
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Wat doet Elia?

Elia in enkele cijfers
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Hoe ziet een ondergrondse 
kabelverbinding eruit?
Open sleuven

Type A-sleuf

Type B-sleuf
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• Standaardtype

• Meest gebruikte sleuftype

• Open sleuf waarbĳ kabels vlak 
naast elkaar liggen

• Afhankelĳk van de omgeving 
legt Elia de kabels lokaal dieper

• Opbouw identiek aan  
type A

• Tĳdelĳke open sleuf met 
wachtbuizen

• Bĳ wegkruisingen met weinig 
verkeer

• Kabels worden nadien door 
de wachtbuizen getrokken

Een enkele ondergrondse kabelverbinding bestaat uit  
1 kabelbundel met 3 kabels die in eenzelfde sleuf liggen.

In agrarisch gebied of in landbouwgebied maakt Elia 
gebruik van een type C-sleuf waarbĳ de kabelverbinding  
in een iets diepere sleuf ligt. Voor het overige verschilt een 
type C-sleuf niet van de type A-sleuf.



Hoe ziet een ondergrondse 
kabelverbinding eruit?
Gestuurde boringen

Een gestuurde boring is een sleufloze boortechniek die wordt 
gebruikt om een kabelverbinding onder waterwegen, drukke 
kruispunten of spoorwegen aan te leggen.
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Pilootboring

Ruimen boorkanaal

Trekken hoogspanningskabel

Eindfase



Elia wil via afspraken met betrokken instanties en 
onderaannemers de impact van de werken op het verkeer 
zo minimaal mogelĳk houden. Deze afspraken worden 
regelmatig gecontroleerd door een werftoezichter.

Elia gebruikt korte werfzones van ongeveer 1 kilometer. 

Elia garandeert dat omwonenden te voet altĳd toegang 
hebben tot hun woning. 

Voetpaden blĳven tĳdens de werken vrĳ. Fietsers kunnen 
altĳd vlot langs de werfzone fietsen. 

Tĳdens de werken blĳft verkeer ter hoogte van de werfzone 
altĳd in één rĳrichting mogelĳk. 

Mogelĳke omleidingen worden met de betrokken 
instanties afgesproken en duidelĳk gecommuniceerd naar 
omwonenden.

De werfzones worden na de werken altĳd hersteld in hun 
oorspronkelĳke staat.

Minderhinder-maatregelen
tĳdens de werken
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Indien u bĳkomende suggesties hebt om de hinder in uw omgeving 
verder te beperken, aarzel dan niet om contact op te nemen met  
onze aanwezige medewerkers op de infomarkt of mail naar 
omwonenden@elia.be.




