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Meer info?

Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels (150kV) in uw buurt

Beste bewoner

Binnenkort start aannemer Engie Solutions met de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels in 
uw buurt. Deze werken gebeuren in opdracht van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. 
In deze brief vindt u een overzicht van de werfplanning voor de werken.

Waarom zijn de werken nodig?
Elia voorziet nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel.  
Hierdoor kunnen een uitbreiding en herstructurering van het elektriciteitsnet worden gerealiseerd.  
Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. 
Dankzij dit project kan Elia een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in de regio blijven garanderen.

Aanleg ondergrondse kabels in 9 fasen
Begin maart 2021 zijn de werken gestart aan het hoogspanningsstation ‘Heze’ in Geel. De werf schuift 
op richting het hoogspanningsstation in Herentals. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de 
werken in 9 fasen uitgevoerd. De werken duren tot midden maart 2022.

Op de achterkant van deze brief vindt u een overzicht van de fasering van de werken.

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 7.00 uur en 19.00 uur. 
• Het werfverkeer in de straat wordt beperkt. 
• Alle huizen, ondernemingen of landbouwgebieden blijven steeds toegankelijk. 

Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. 
• Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

9 maart 2021



omwonenden@elia.be  0800 11 089elia.be Elia projects

Meer info?

Enkele weken voor de start van werken in uw werfzone (fase) ontvangt u een brief met meer 
informatie over de specifieke hinder en eventuele omleidingen in deze fase van de werken.

Meer informatie?
• 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’)

Met vriendelijke groeten

François De Hoe
Program Manager Elia

Raf Vandenboer 
Community Relations Officer
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Kabeldeel 6

Buurtweg (tussen Poiel en Velveken) 
tot Merenseweg

Grensstraat (ter hoogte van kruising met Scheidijk) 
tot Bankloopstraat (kruising met Grensstraat)

Fase 3

Fase 6Kabeldeel 4

Vogelzang tot Buurtweg 
(tussen Poiel en Velveken)

Spendijk (ter hoogte van huisnummer 14) tot 
Grensstraat (ter hoogte van kruising met Scheidijk)

Fase 2

Fase 5Kabeldeel 2

Hoogspanningsstation Heze (Elia) 
tot Vogelzang

Begin maart 2021 - eind april 2021 Midden april 2021 - begin juni 2021 Eind mei 2021 - midden augustus 2021

Begin augustus 2021 - midden oktober 2021 Midden augustus 2021 - begin november 2021 Begin oktober 2021 - midden december 2021

Merenseweg tot Spendijk 
(ter hoogte van huisnummer 14)

Fase 1

Fase 4

Kabeldeel 6

Watertorenstraat (ter hoogte van Doffen) 
tot hoogspanningsstation Herentals (Elia)

Fase 9Kabeldeel 4

Kruising Kasteelstraat met Leemanslaan tot 
Watertorenstraat (ter hoogte van Doffen)

Fase 8Kabeldeel 2

Midden november 2021 - begin december 2021 Begin december 2021 - begin februari 2022 Begin januari 2022 - midden maart 2022

Bankloopstraat (kruising met Grensstraat) 
tot kruising Kasteelstraat met Leemanslaan

Fase 7


