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Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels in uw buurt

29 juli 2021

Beste buurtbewoner
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels
(150kV) aan. Dit gebeurt in Veldstraat, Kouter, Resteleurs, Driepikkel en Berendries. De werken
starten vanaf maandag 2 augustus 2021 en zullen in normale omstandigheden duren tot en met dinsdag
10 september 2021.
Waarom zijn de werken nodig?
De hoogspanningslijn (150kV) tussen Buizingen en Tubeke nadert het einde van de levensduur
en zal worden afgebroken. Elia gaat de hoogspanningslijn vervangen door ondergrondse
elektriciteitskabels (150kV). De aanleg van de kabels gebeurt tussen begin augustus 2021 en duurt tot
eind 2023. De hoogspanningslijn wordt vanaf 2024 afgebroken. Hierdoor kan Elia de bevoorrading van
elektriciteit in de regio blijven garanderen.

Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels
Vanaf maandag 2 augustus 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021
zal Elia ondergrondse elektriciteitskabels aanleggen:
• In de Veldstraat tussen WPZ Rodenem en Kouter
• In Kouter tussen Veldstraat en huisnummer 2
• Onder de E429/N203a via een boring
• In Resteleurs tussen E429/N203a en Driepikkel
• In Driepikkel tussen Resteleurs en Veugeleer
• In Berendries tussen Dokter Spitaelslaan en huisnummer 177

Scan de QR-code en
bekijk een interactieve kaart
met het traject.

Hinder tijdens de werken
De werfzone schuift op vanaf de Veldstraat richting Driepikkel. Ook wordt in deze periode gewerkt in
Berendries. Tijdens de werken zal de verkeerssituatie op verschillende locaties wijzigen:
•

Werken in Veldstraat vanaf maandag 2 augustus t.e.m. dinsdag 10 september:
• In de Veldstraat is eenrichtingsverkeer van kracht. Doorgaand verkeer volgt een lokale omleiding.
• Alle huizen blijven bereikbaar tijdens de werken.
• Voor fietsers en voetgangers blijft verkeer via de Veldstraat in beide richtingen mogelijk.
• Het openbaar vervoer en de huisvuilophaling ondervinden geen hinder door deze werken.
• Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

•

Werken in Kouter vanaf maandag 9 augustus t.e.m. woensdag 11 september:
• In Kouter is eenrichtingsverkeer van kracht. Doorgaand verkeer volgt een lokale omleiding.
• Alle huizen blijven bereikbaar tijdens de werken.
• Voor fietsers en voetgangers blijft verkeer via Kouter in beide richtingen mogelijk.
• Het openbaar vervoer en de huisvuilophaling ondervinden geen hinder door deze werken.
• Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

•

Werken in Resteleurs op donderdag 12 en vrijdag 13 augustus en opnieuw vanaf maandag 16
t.e.m. vrijdag 20 augustus:
• Resteleurs is volledig afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Doorgaand verkeer wordt lokaal
omgeleid.
• Alle huizen blijven uitsluitend te voet bereikbaar tijdens de werken.
• Bewoners worden verzocht hun wagen tijdelijk te parkeren buiten de werfzone. Parkeerplaatsen
worden voorzien ter hoogte van huisnummer 22.
• Fietsers wordt gevraagd om ter hoogte van de werfzone af te stappen.
• Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder door deze werken.
• Huisvuilophaling blijft beperkt mogelijk. Er wordt een centraal ophaalpunt voorzien in Resteleurs ter
hoogte van huisnummer 15.
• Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

•

Werken in Driepikkel vanaf maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus:
• Driepikkel is volledig afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Doorgaand verkeer wordt lokaal
omgeleid.
• Alle huizen blijven uitsluitend te voet bereikbaar tijdens de werken.
• Bewoners worden verzocht hun wagen tijdelijk te parkeren buiten de werfzone. Parkeerplaatsen
worden voorzien ter hoogte van Veugeleer.
• Fietsers wordt gevraagd om ter hoogte van de werfzone af te stappen.
• Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder door deze werken.
• Huisvuilophaling blijft beperkt mogelijk. Er wordt een centraal ophaalpunt voorzien in Driepikkel ter
hoogte van huisnummer 1 (op de hoek met Veugeleer).
• Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

Op donderdag 9 en vrijdag 10 september wordt het wegdek hersteld in de Veldstraat, Kouter,
Resteleurs, Driepikkel en Berendries. De straten worden afgesloten voor alle verkeer. Hierover
volgt nog een extra bewonersbrief.

Meer informatie?
•

Bel via 0473 92 97 48 de bereikbaarheidsadviseur Pierre Pieters of spreek hem ter plaatse aan bij
vragen over uw 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’ > ‘Buizingen-Oostkerk’).

Met vriendelijke groeten

Lien Devriese

Pierre Pieters

Community Relations Officer

Bereikbaarheidsadviseur
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