
 

Betreft: Definitief herstel rijbaan Heirbaan 

 

 

Beste buurtbewoner 

 

 

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legde de afgelopen maanden nieuwe ondergrondse 

elektriciteitskabels (15kV) aan tussen het hoogspanningsstation ‘Mortsel’ en het bedrijf Agfa-Gevaert. Deze werken 

waren nodig om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor het bedrijf Agfa-Gevaert te blijven garanderen. Vanaf 

3 mei start aannemer Scheldekabel NV met de definitieve herstelling van de rijbaan in opdracht van Elia en stad 

Mortsel. 

 

Vernieuwing wegdek na kabelwerken 

Aannemer Scheldekabel NV voert vanaf 3 mei werkzaamheden uit in de Heirbaan. De aannemer start met de 

voorbereidende werken op 3 en 4 mei. Op 5 en 6 mei legt de aannemer de nieuwe laag asfalt.  Het volledige 

wegdek is dan tijdelijk niet berijdbaar tussen de kruising met de Ijzerenweglei tot en met de kruising met de 

Meidoorn. 

 

Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het asfalt is volgende verkeerssituatie van kracht: 

- Doorgaand verkeer kan omrijden via de Krijgsebaan, de Liersesteenweg en de Drabstraat. 

- Er geldt een parkeerverbod in de volledige werfzone gedurende de periode van de werken 

- Het fiets- en voetpad aan de kant van de even huisnummers blijft bereikbaar. Aan fietsers en 

voetgangers aan de kant van de oneven huisnummers wordt gevraagd om over te steken. 

 

Vanaf 6 mei in de avond is de rijbaan terug beschikbaar.  

 

Meer informatie? 

— Bel de werfleider Christophe Ceuppens via 0496/80.96.22 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) 

 

Woont u in de werfzone? Gelieve op 2 mei 's avonds uw wagen buiten de werfzone te parkeren. Huizen 

blijven te voet toegankelijk.  
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— Surf naar www.elia.be/projecten of www.mortsel.be/ruimte (daarna doorklikken naar wegenwerken). 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Peter Nys         Christophe Ceuppens 

Project Leader Elia       Wefleider Scheldekabel NV 
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