
 

Betreft: Definitief herstel rijbaan Dieseghemlei, Fase 3 

 

 

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 

19 april 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 legt vanaf 19 april het nieuwe asfalt aan. Het wegdek van de Dieseghemlei aan de 

kant van de Ter Varentstraat is tijdelijk niet berijdbaar. Ook na de aanleg blijft de rijbaan afgesloten omdat het 

asfalt moet drogen.  

 

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

- Plaatselijk verkeer met bestemming Dieseghemlei kant Ter Varentstraat kan omrijden via de Ter 

Varentstraat, Kunstambachtlaan en Theofiel Reynlaan 

- De Amadeus Stockmanslei wijzigt van richting gedurende de werken. De straat is tijdelijk enkelrichting 

in de richting van de Dieseghemlei 

- Ook de Osylei wijzigt van richting gedurende de werken. De straat is tijdelijk enkelrichting in de richting 

van de Deurnestraat 

- Doorgaand verkeer kan omrijden via de Deurnestraat en Guido Gezellestraat 

 

Vanaf 21 april is de rijbaan terug beschikbaar. Na het aanleggen van nieuwe asfalt kan het voorvallen dat er nog wat 

losse steentjes zijn. De aannemer zal de straat vegen na het einde van de werken. 

 

 

Hinder tot een minimum beperken 

 

Woont u in de werfzone? Gelieve op 18 april 's avonds uw wagen buiten de werfzone te parkeren. 

Huizen blijven te voet toegankelijk.  
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Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. De werken vinden enkel 

overdag plaats tussen 7u00 en ten laatste 18u00. Tijdens de werken heeft u steeds elektriciteit. 

 

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) 

— 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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