
 

 

Bericht aan de bewoners van de Groot-Bijgaardenstraat 
 
Hiermee willen we u informeren dat ELIA binnenkort werkzaamheden zal uitvoeren om de 
hoogspanningskabels in uw straat te vervangen. 
 
Het gaat om een omvangrijke werf die zich in fasen zal uitstrekken van het begin van de Groot-
Bijgaardenstraat (bus/tram-haltes Hunderenveld) tot aan de Soldatenstraat. De werkzaamheden 
beginnen op 18 januari en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, eind september 2021 
worden afgerond. 
 
De werf zal daarom worden opgedeeld in verschillende fasen en we zullen niet nalaten op u op de 
hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
 
Hieronder de details voor fase 1: 

• Periode van 18 januari tot begin maart 2021 – gedeelte tussen het begin van de Groot-
Bijgaardenstraat (kant Hunderenveld) en het kruispunt pet de Zenithstraat.   

• Werf met open geul in het wegdek voor het aanleggen van lage spanningskabels.  
Deze zone zal tijdens de werkuren worden afgesloten voor het verkeer (de garages blijven wel 
toegankelijk). Het verkeer wordt aan het eind van de dag systematisch hersteld (in de richting om 
Berchem te verlaten). Een omlegging wordt voorzien via de volgende straten: 
Zenith/Potaarde/Albert/Broek en 7 Sterren. 
 
Twee andere fases zijn tevens gepland: 

• Fase 2: van eind juni tot half-juli 2021 – van de Zenithstraat tot de Bloemkwekersstraat – werken 
met open geul en gerichte ondergrondse boring. 

• Fase 3: van half-juli tot eind september – van de Bloemkwekersstraat tot de Soldatenstraat  – 
zelfde werken als voor fase 2. 

 
Aan het einde van de werken van Elia in fase 1 zullen andere aannemers (Sibelga - Vivaqua & Proximus) 
op een door Elia gecoördineerde manier in de hele Groot-Bijgaardenstraat tussenkomen voor de 
privéaansluitingen en de aanleg van de laagspanningskabels. Deze werken zullen geen grote invloed 
hebben op de mobiliteit en de toegankelijkheid tot de gebouwen. 
 
Wij danken jullie alvast voor het begrip. Voor nadere informatie kunnen jullie steeds terecht bij het 
departement Technische Zaken (02/464.04.07). 
 
Sint-Agatha-Berchem, 22/12/2020 
 
In opdracht: 
De Gemeentesecretaris,       De Burgemeester, 
 
Ph. Rossignol         Ch. Lamouline 
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Info: Departement Technische Zaken – 02/464.04.07 

 
V. U.: Christian Lamouline – Burgemeester – Koning Albertlaan 33 – 1082 SAB 


