Keizerslaan, 20
B-1000 Brussel

PERSBERICHT

T +32 2 546 70 11
F +32 2 546 70 10

www.elia.be

19 MEI 2017

LIFE Elia-RTE: inhuldiging van de
eerste uitkijkplaats in Nassogne en
aankondiging van ‘LIFE 2’ project
Op 19 mei 2017 heeft Elia in Nassogne de eerste uitkijkplaats
ingehuldigd met zicht op de lokale fauna en flora. Het is een
realisatie van LIFE Elia-RTE, een project op Europees niveau,
medegefinancierd door de Europese Commissie en het Waalse
Gewest, waarmee Elia meer dan 150km corridors doorheen de
bossen omvormt tot volwaardige ‘ecologische corridors’. Elia
kondigde ook de lancering aan van een ‘LIFE 2’ project dat over
heel België zal worden uitgevoerd.
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Tijdens een evenement vandaag, bijgewoond door dhr. René Collin –
Waals Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden,
Toerisme en Luchthavens, dhr. Delgado Rosa - Director, Natural
Capital Unit, , DG Environment, European Commission, dhr. Scohy –
Algemeen Inspecteur van de Afdeling Natuur en Bossen van het
Waalse Gewest, en met afgevaardigden van de lokale overheden, heeft
Elia de eerste uitkijkpost in Nassogne ingehuldigd en het werk van het
“LIFE Elia-RTE”-team tijdens meer dan 5 jaar in de kijker gezet.
Een innovatief ecologisch project
In 2011 ging Elia van start met een project dat haar corridors
doorheen de bossen (onder de hoogspanningslijnen) omvormt tot
volwaardige ‘ecologische corridors’. Het project LIFE Elia-RTE heeft 3
doelstellingen: het natuurlijke milieu binnen en buiten Natura 2000
herstellen, specifieke doelgroepen vormen en informeren, en het groot
publiek sensibiliseren.
Na meer dan 5 jaar werk, en op enkele maanden vóór de afloop van
het project LIFE Elia-RTE (de financiering loopt tot einde 2017), zijn 28
sites van het Elia-net in het Waalse Gewest ecologisch heraangelegd,
wat neerkomt op meer dan 440 hectaren aan herstelde zones. In
Frankrijk kregen 7 sites een nieuwe ecologische aankleding.
Het project kon rekenen op een budget van 3,2 miljoen euro met
financiering vanuit Elia, de Europese Unie, het Waalse Gewest en RTE,
de beheerder van het Franse elektriciteitstransmissienet.
In 2016 ontving Elia voor dit project nog de Natura 2000-prijs van de
Europese Commissie.
Een mooi voorbeeld van samenwerking, voor herhaling vatbaar
op het hele Belgische grondgebied (LIFE 2) en in Europa
“Dit project hebben we enkel kunnen waarmaken door een geslaagde
en verrijkende samenwerking met de lokale betrokkenen, op het
terrein. Landbouwers, jagersverenigingen, plaatselijke ondernemingen,
ze hebben allemaal geholpen om het project te doen slagen, legt Ilse
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Tant uit, Chief Public Acceptance Officer van Elia. “We hebben
bovendien beslist om deze methode voor de aanleg van ecologische
corridors onder onze hoogspanningslijnen in bosrijk gebied uit te
breiden naar heel België, en dat zonder Europese subsidies, uitsluitend
met eigen middelen. Hiervoor zal een budget van 0,5 miljoen €/jaar
worden uitgetrokken over een periode van 5 jaar, van 2018 tot 2022.”
Het
LIFE
Elia-RTE
project
was
eveneens
bedoeld
als
demonstratieproject voor alle andere Europese elektriciteitstransmissienetbeheerders, om een nooit eerder gezien ecologisch
netwerk aan te leggen langs het traject van 300.000 km
elektriciteitslijnen. Vanuit die doelstelling deelde het LIFE Elia-RTE
team hun projectervaring met verschillende Europese colleganetbeheerders en lopen er pilootprojecten in Portugal.
Een meerwaarde
gemeenten

voor

Elia,

voor

de

natuur

en

voor

de

De projecten die via LIFE Elia-RTE werden uitgevoerd bieden een
drieledig voordeel:
- op milieugebied: ontwikkeling van de plaatselijke
biodiversiteit
- op economisch gebied: de onderhoudskosten van de
corridors onder de lijnen zijn fors gedaald
- op didactisch gebied: de heringerichte zones worden
didactische sites met een reële meerwaarde voor de
gemeenten, omdat deze bijzondere omgeving ook op toeristisch
vlak mogelijkheden biedt.
________________________________________________________________
Over Elia

Als beheerder van het hoogspanningstransmissienet voor elektriciteit
(van 30.000 tot 380.000 volt) in België, stelt Elia 1.200 vakmensen te
werk en beheert het momenteel meer dan 8.000 km lijnen en
ondergrondse kabels. Het Elia-net wordt beschouwd als één van de
meest betrouwbare van Europa. Elia speelt een essentiële rol voor de
samenleving, omdat de grote industriële klanten erop aangesloten zijn
en omdat het bedrijf de elektriciteit van de producenten naar de
distributienetten vervoert die instaan voor de bevoorrading van elke
consument. Elia zorgt ook voor de grensoverschrijdende verbindingen
met de buurlanden.
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