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Betreft: Afbraak hoogspanningslijn ter hoogte van A12

7 juni 2021

Beste ondernemer
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start binnenkort met de afbraak van een hoogspanningslijn
(70kV) ter hoogte van de A12. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de werken.
Afbraak hoogspanningslijn
Elia breekt een hoogspanningslijn (70kV) af in Londerzeel, Willebroek en Kapelle-op-den-Bos. De hoogspanningslijn
is einde levensduur en werd uit dienst genomen. In 2021 worden de elektriciteitsdraden van de masten
verwijderd. In 2022 zal Elia de masten afbreken. De bevoorrading van elektriciteit in de regio blijft gegarandeerd via
nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) die werden aangelegd.
Omleidingen voor verkeer via A12
In de nacht van zaterdag 12 juni op zondag 13 juni 2021 worden elektriciteitsdraden die over de A12 hangen
verwijderd. Om de werken veilig uit te kunnen voeren, wordt de A12 volledig afgesloten tussen 22.00 uur en 10.00
uur. Dit gebeurt tussen de Veurtstraat x Breendonkstraat en Kerkhofstraat x Londerzeelsesteenweg.


Verkeer richting Antwerpen wordt vanaf het kruispunt Kerkhofstraat x Londerzeelsesteenweg omgeleid
via de Kerkhofstraat, Acacialaan, Pilatusveld, St-Kristoffelstraat, Meerstraat en Veurtstraat.



Verkeer richting Brussel volgt vanaf het kruispunt Veurtstraat x Breendonkstraat een omleiding via de
Veurtstraat, Meerstraat en Molenhoek.



Bedrijven langs de A12 blijven bereikbaar via de Koning Leopoldlaan. Na een circulatie op eigen terrein
kan worden vertrokken via eigen in- en uitgangen aan de Veurtstraat of Meerstraat.
Op de achterkant van deze brief vindt u een kaart met alle omleidingen.

Parkeerverbod in Acacialaan, Pilatusveld, St-Kristoffelstraat
Tijdens de werken volgt het verkeer richting Antwerpen een omleiding via enkele lokale wegen (zie hierboven). In de
Acacialaan, Pilatusveld en St-Kristoffelstraat wordt een parkeerverbod langs beide kanten van de straat
ingesteld. Dit gebeurt om het omleidingsverkeer veilig en vlot te laten verlopen.
Bij slecht weer worden de werken uitgesteld naar de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 juni 2021.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het project Schelle-Malderen-Mechelen kan u contact opnemen via het e-mailadres
omwonenden@elia.be of onze gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina
www.elia.be/projecten vindt u steeds de laatste stand van zaken van het project.

Met vriendelijke groeten
Robin Rys
Community Relations
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