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Betreft: Start aanleg ondergrondse elektriciteitskabels Ijzerenweglei 
 

 
Beste buurtbewoner  
 
Binnenkort start aannemer Scheldekabel NV met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels 
(15kV) in uw buurt. Dit gebeurt in opdracht van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. 

In deze brief vindt u een overzicht van de geplande werken en de gewijzigde verkeerssituatie.  
 

Waarom zijn de werken nodig?  
Elia voorziet nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (15kV) tussen het hoogspanningsstation 

‘Mortsel’ in de Drabstraat en de bedrijfssite van Agfa-Gevaert in de Septestraat. Dit is nodig om een 

betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor Agfa-Gevaert te blijven garanderen. 

 
Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels in Ijzerenweglei 
Aannemer Scheldekabel NV start op maandag 5 juli met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels 

in de Ijzerenweglei aan het park Klein-Zwitserland. De werf schuift iedere dag op in de richting van de 

kruising met de Heirbaan. In het wegdek wordt een sleuf gegraven waarin wachtbuizen worden 

aangelegd. Daarna wordt de sleuf opnieuw gedicht en het wegdek hersteld. In een latere fase worden de 

elektriciteitskabels door deze wachtbuizen getrokken. De werken duren tot en met 9 juli 2021. 

 

Parkeerverbod tijdens de werken 
Tijdens de werken is parkeren verboden in de Ijzerenweglei. Voor buurtbewoners, werknemers en klanten 

zijn gratis parkeerplaatsen voorzien vanaf zondag 4 juli tot en met vrijdag 9 juli aan Krijgsbaan 51-57, 

ter hoogte van de Fortstraat, naast het gebouwencomplex. 

 

 

Bekijk op de achterkant van deze brief de locatie van de gratis parkeerplaatsen.  
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Omleiding voor fietsverkeer  
De Ijzerenweglei is tijdens de werken niet bereikbaar voor fietsers. Er wordt een omleiding voorzien via 

de Dieseghemlei, de Amadeus Stockmanslei, de Krijgsbaan en de Heirbaan. De fietsweg vanaf de 
parkeerplaats van het bedrijf “Sprookjes” is tijdens de werken afgesloten omwille van laswerken. 

Voetgangers komende vanuit de Oyslei via Klein Zwitserland of in de omgekeerde richting ondervinden 

geen hinder 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. De werken vinden 

enkel overdag plaats tussen 7:00 uur en ten laatste 15:00 uur. Uw woning en bedrijf blijft steeds 
toegankelijk met uitzondering van het moment dat de wachtbuizen worden gegraven. Wenst u deze 
tijdelijke onderbreking af te stemmen met de werfleider of heeft u een levering die u wil inplannen? Neem 

dan contact op met de werfleider Christophe Ceuppens op het nummer 0496/80 96 22. Tijdens de 

werken heeft u steeds elektriciteit. 

 
Meer informatie? 
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Meer informatie over de werken vindt u op www.elia.be/projecten of www.mortsel.be/ruimte (daarna 
doorklikken naar wegenwerken).  

 

Met vriendelijke groeten 

 
Peter Nys         Christophe Ceuppens 
Program Leader Elia       Werfleider Scheldekabel NV 


