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Liefkenshoektunnel in Antwerpen afgesloten 
tijdens nacht van 22 op 23 oktober  

Ter hoogte van de Liefkenshoektunnel in Antwerpen werkt Elia, de beheerder van het Belgische 

hoogspanningsnet, aan de hoogspanningslijnen. De werken vinden plaats tijdens de nacht van 22 op 23 

oktober. Om deze veilig te laten verlopen wordt tussen 23u00 en 5u00 de Liefkenshoektunnel in beide 

richtingen afgesloten.  

 

Liefkenshoektunnel gesloten en te volgen omleidingen 

Als onderdeel van het Brabo II-project verwijdert Elia verschillende elektriciteitsdraden uit enkele masten ter hoogte 

van de Liefkenshoektunnel en de Sint-Annalaan. Om de werken op een veilige manier uit te voeren, wordt de 

Liefkenshoektunnel in beide richtingen afgesloten tussen 23u00 en 05u00 (met uitzondering voor de hulpdiensten). 

Bovengronds worden de Sint-Annalaan en Oudendijk afgesloten. Doorgaand verkeer tussen Gent en Nederland 

wordt omgeleid via de Ring rond Antwerpen (R1). Verkeer richting de Haven van Antwerpen wordt omgeleid via de 

A12 Bergen-op-Zoom en de E34 Brugge. De Liefkenshoektunnel wordt om 5 uur weer opengesteld voor alle verkeer. 

 

 



 

 

Brabo II-project 

Op lokaal niveau versterkt Elia met Brabo de capaciteit van het net om met het toenemende elektriciteitsverbruik in 

de haven van Antwerpen de elektriciteitsbevoorrading te garanderen. Op nationaal en internationaal niveau versterkt 

het project de Noord-Zuid-as van België en het internationale Europese elektriciteitsnet. Dit verbetert de 

mogelijkheden van internationale marktwerking en vermindert de afhankelijkheid van het Belgische productiepark. 

 

www.elia.be/brabo

http://www.elia.be/brabo
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Over Elia groep 

 

Een Europese top 5 speler 

Elia is beheerder van het Belgische 

hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt en 

verantwoordelijk voor de transmissie van elektriciteit 

in België. We zorgen dat productie en verbruik op elk 

moment in balans zijn. Zo voorzien we het Belgische 

net van elektriciteit en beheren we 8.495 km aan 

hoogspanningsverbindingen. Onze groep, Elia 

(België) en 50Hertz (Duitsland), behoort daarmee tot 

de Europese top 5. Met een betrouwbaarheidsgraad 

van 99,999% geven we de samenleving een robuust 

elektriciteitsnet dat belangrijk is voor de socio-

economische welvaart. We willen ook een 

katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie 

naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar 

energiesysteem. 

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, 

stimuleert Elia groep zowel de integratie van de 

Europese energiemarkt als de decarbonisering van 

onze samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar 

operationele systemen en ontwikkelt marktproducten 

zodat nieuwe technologieën en marktpartijen 

toegang krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de 

energietransitie waar. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep zich in voor het belang van de samenleving. 

We spelen in op de snel veranderende energiemix 

met meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie 

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consulting diensten aan 

internationale klanten via Elia Grid International 

(EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium 

Nemo Link dat een eerste onderzeese elektrische 

interconnector bouwt tussen België en Groot-

Brittannië. 

Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia 

System Operator, een beursgenoteerde onder-

neming waarvan de referentieaandeelhouder de 

gemeentelijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: elia.be 


