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Uitnodiging infomarkt: aanleg ondergrondse 150kV-kabels tussen Petrol en Zurenborg

Geachte buurtbewoner
Geachte ondernemer

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt een dubbele ondergrondse 150kV-
kabelverbinding aan tussen het hoogspanningsstation Petrol aan de D’Herbouvillekaai en het 
hoogspanningsstation Zurenborg aan de Uitbreidingsstraat in Antwerpen. 

Het project vervangt de bestaande oliekabel die beide hoogspanningsstations vandaag verbindt. 
Deze oliekabel bereikt het einde van zijn levensduur. Door een dubbele ondergrondse kabelverbinding 
aan te leggen tussen Petrol en Zurenborg versterkt Elia het hoogspanningsnet in Antwerpen. Dit is 
nodig om de bijkomende belasting in de toekomst te kunnen ondersteunen.

Elia start in november 2018 met de aanleg van de nieuwe kabels ter hoogte van Nieuw Zuid en werkt 
vanaf 2019 hoofdzakelijk in de parkeerstroken en bermen langs de Singel (R10). Op de achterkant 
van deze brief vindt u een overzichtskaart met het volledige traject dat de 150kV-kabels volgen. 

De geplande werken bevinden zich in de omgeving van uw woning of onderneming. Om u zo goed 
mogelijk te informeren, nodigen wij u graag uit op onze algemene informatiemarkt. Hier geven 
wij u graag meer informatie over het doel, de timing, de werkzaamheden en de impact van het 
project. Bovendien zullen wij specifieke aandacht besteden aan de werken ter hoogte van Nieuw 
Zuid die op korte termijn starten. Onze projectverantwoordelijken zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. 

Dinsdag 13 november 2018

Blauwe Foyer
Kunstcampus deSingel
Desguinlei 25 
2018 Antwerpen

Bent u een ondernemer?
U kan de algemene infomarkt 
doorlopend bezoeken tussen 16u00 en 19u00.*

Bent u een buurtbewoner? 
U kan de algemene infomarkt 
doorlopend bezoeken tussen 19u00 en 21u00.*

* Indien u als ondernemer of buurtbewoner niet aanwezig kan zijn op het moment waarop u wordt 
uitgenodigd, kan u onze infomarkt tijdens het andere ogenblik bezoeken.



Het traject is opgedeeld in 6 kabeldelen. Alvorens Elia start met de werken in een bepaald 
kabeldeel, wordt een informatiemarkt voor het specifieke kabeldeel georganiseerd. Tijdens deze 
informatiemarkten geven we u meer gedetailleerde informatie over de timing, de inplanting van de 
werfzones, de bereikbaarheid en de mogelijke hinder. 

U zal per brief een uitnodiging ontvangen voor een specifieke informatiemarkt over uw kabeldeel 
en dit alvorens Elia start met de werken.

Vriendelijke groeten

Anneleen Van Melkebeek
Program Manager

www.elia.be/petrol-zurenborg omwonenden@elia.be 0800 11 089 
(Tijdens de kantooruren)
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