Juni 2021

Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels (150kV)

Beste bewoner

In uw buurt start aannemer Engie Solutions met de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels.
Binnenkort worden wachtbuizen geplaatst in Spendijk. In een latere fase worden de kabels door deze
wachtbuizen getrokken.

Waarom zijn de werken nodig?
Deze werken gebeuren in opdracht van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, en
versterken het elektriciteitsnet in uw omgeving. Dit gebeurt door de aanleg van nieuwe ondergrondse
hoogspanningskabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel.

Plaatsing van wachtbuizen
Vanaf 7 juni 2021 voert aannemer Engie Solutions graafwerken uit in Spendijk. Dit gebeurt tussen de
Dokter Luyckxstraat en de Olenseweg. In Spendijk wordt een sleuf gegraven. Daarin zal de aannemer
wachtbuizen aanleggen. Daarna wordt de sleuf terug dichtgemaakt en het wegdek hersteld. De werken
zullen ongeveer 2 weken duren. In een latere fase worden de hoogspanningskabels door deze
wachtbuizen getrokken.

Omleidingen voor verkeer
Tijdens de werken zal de verkeerssituatie op verschillende locaties wijzigen:
-

Spendijk is afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Olenseweg en Larumseweg. Het
doorgaand verkeer via Spendijk wordt lokaal omgeleid.

-

Plaatselijk verkeer in Spendijk blijft mogelijk. Huizen in de werfzone blijven steeds bereikbaar.
Toegangen en opritten worden maximaal gevrijwaard. Eventuele blokkeringen zijn tijdelijk van
aard en worden op voorhand gecommuniceerd.

-

Doorgaand verkeer via de Olenseweg en de Larumseweg zal geen hinder ondervinden.

Hinder tot een minimum beperken
Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.
-

Er wordt uitsluitend overdag gewerkt tussen 7u00 en ten laatste 19u00.

-

Het werfverkeer in de straat wordt beperkt.

-

Alle huizen, ondernemingen of landbouwgebieden blijven steeds toegankelijk. Bij uitzonderingen
worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht.

Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

Meer informatie?
-

Bel via 0494/53.74.45 de werfleider Eyckerman Mattys of spreek hem ter plaatse aan bij vragen
over bereikbaarheid of de werken;

-

Mail naar omwonenden@elia.be;

-

Bel het gratis nummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren);

-

Bezoek de website elia.be/projecten (doorklikken naar ‘Infrastructuur & Projecten’ > ‘Onze
projecten in uw buurt’ > ‘Herentals-Heze’).
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