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Betreft: start werken ondergrondse kabelverbinding 

Beste buurtbewoner

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, wil u graag informeren over de start van de 
werken aan de 36kV-kabelverbinding tussen Zaventem en Kortenberg in augustus 2020. De werken 
zullen plaatsvinden in de buurt van uw woning of bedrijf. 

Wat houden de werken in?
Om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor spoorwegbeheerder Infrabel te blijven garanderen, 
vervangt Elia de bestaande 36kV-kabelverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaventem (Elia) en 
het tractiestation/hoogspanningsstation Kortenberg (Infrabel). De nieuwe ondergrondse kabelverbinding 
zal worden aangelegd op het traject van de bestaande kabelverbinding. Deze 36kV-kabelverbinding
loopt door gemeente Zaventem en Kortenberg en volgt grotendeels het traject van de spoorlijn 
Brussel – Leuven.

Aanleg nieuwe ondergrondse kabels in vijf fasen
Om de hinder voor de omgeving in tijd en ruimte te beperken deelt Elia de werken in vijf fasen. 
De werken duren, volgens de vooropgestelde planning, tot mei 2021. Woningen en bedrijven blijven 
steeds bereikbaar.

Achteraan deze brief vindt u een overzicht van de fasering en timing van de werken. In bijgevoegde flyer 
vindt u meer info over de vervanging van de ondergrondse kabelverbinding en de maatregelen om de 
hinder voor u te beperken. 

Start werken in Steenokkerzeelstraat en Zeven Tommen (fase 1 en fase 2) 
Vanaf augustus starten de werken van fase 1 en fase 2. Elia voert voorbereidende werken uit en op 
verschillende locaties worden open sleuven gegraven om de kabels aan te leggen. Nadien worden de 
sleuven opnieuw aangevuld met gecontroleerde aanaarding zoals dolomiet. Op een aantal plekken zal Elia 
ook werken met gestuurde boringen. De werken van fase 1 en 2 duren tot begin november 2020.

• Fase 1 (begin augustus 2020– begin november 2020): vanaf het hoogspanningsstation Zaventem,  
 via de Steenokkerzeelstraat tot aan de kruising van Zeven Tommen met de Sint-Martinusweg.
• Fase 2 (begin september 2020 – begin november 2020): vanaf de kruising Sint-Martinusweg/ 
 Zeven Tommen tot aan de kruising Erpsestraat/Namenstraat.

De omleidingsroutes worden in samenspraak met de aannemer en de lokale politie bepaald.  
Van zodra Elia de vergunning heeft gekregen op de tijdelijke verkeerssituatie leest u dit op de website 
www.elia.be/projecten en op de Facebookpagina Elia Projects.
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Meer info?

Meer informatie? 
Op de webpagina www.elia.be/projecten kan u de meest actuele informatie over het project en 
de werken raadplegen. Hebt u nog vragen? Dan kan u terecht via het mailadres omwonenden@elia.be  
of via het gratis nummer 0800 11 089.

Met vriendelijke groeten

Laurent Beguin
Program Manager
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