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Elia organiseert infosessies over 2
deelprojecten van het grotere Stevin
hoogspanningsproject
Elia
organiseert
in
maart
enkele
infomarkten
voor
buurtbewoners over de volgende fases in het uitvoeringsproces
van het Stevin hoogspanningsproject. Na realisatie van de
nieuwe 380 kV-lijn tussen Zeebrugge en Zomergem, worden
twee bestaande 150 kV-lijnen aangepakt die ten noorden en ten
zuiden van Maldegem lopen. Eén lijn wordt ondergronds
gebracht en de andere verdwijnt.
De bestaande 150 kV-lijn ten noorden van Maldegem (tussen Brugge
Zuidervaart en Eeklo Noord – zie traject 9 op kaartje) wordt vanaf het
voorjaar van 2018 afgebroken en ondergronds gebracht.
Het tracé van de ondergrondse kabel (zie rode stippellijn op kaartje) is
uitgewerkt en goedgekeurd in overleg met de betrokken gemeenten en
instanties. De kabel loopt van het station Brugge Waggelwater tot aan
Eeklo-Noord, over het grondgebied van Brugge, Damme, Maldegem,
Eeklo en Sint-Laureins. De kabel doorkruist geen woonwijken en
vermijdt waar mogelijk drukke verkeersaders en private percelen.
Eens de ondergrondse 150 kV-kabel gerealiseerd is, zal Elia in een
tweede stap de bovengrondse 150 kV-lijn ten zuiden van Maldegem
afbreken (tussen Brugge Waggelwater en Eeklo-Pokmoer – zie traject 10
op kaartje). Na ingebruikname van de 380 kV-lijn (Stevin) én de
ondergrondse 150 kV-kabel, is deze oude lijn niet langer nodig.

Om buurtbewoners goed te informeren over het gekozen tracé en de
geplande werken, organiseert Elia drie infomarkten in Brugge, Damme
en Maldegem. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen deze
infosessies vrij bezoeken.
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Infomarkt in Maldegem
maandag 6 maart van 15u tot 20u
Gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7, Maldegem
Infomarkt in Brugge
dinsdag 7 maart van 15u30 tot 20u
CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, Brugge
Infomarkt in Damme
donderdag 9 maart van 15u tot 20u
Administratief Centrum, Vissersstraat 2a, Moerkerke
Start van de werken
Elia wil in mei 2017 de nodige vergunningsaanvragen indienen om in het
voorjaar van 2018, na ingebruikname van het Stevin-project, te starten
met de aanleg van de ondergrondse kabel en de afbraak van de
noordelijke lijn. De afbraak van de zuidelijke hoogspanningslijn is
voorzien in 2020, na de realisatie van de nieuwe ondergrondse
verbinding.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het Stevin-project en de verschillende
deelprojecten? Bezoek onze website: www.stevin.be.
Bij vragen of problemen kunt u ook steeds de gratis infolijn bellen via
0800 11 089 of mailen naar stevin@elia.be.

________________________________________________________________
Over Elia
De Elia-groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’s) voor elektriciteit, Elia
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management)
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het
oosten van Duitsland. Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over
ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen
eindgebruikers, is de Groep een van de vijf grootste netbeheerders in Europa. Hij zorgt
voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de producenten
naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en
uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de
ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare
energie. Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia-groep een ruim
aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan.
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