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Milieueffectenstudie voor elektriciteitslijn Auvelais Gembloux
Momenteel wordt de milieueffectenstudie uitgevoerd voor het
project Auvelais-Gembloux voor de aanleg van een2x150 kV
verbinding tussen de hoogspanningsstations van Auvelais en
Gembloux. Hoewel de resultaten aanvankelijk eind dit jaar
werden verwacht, zullen deze pas in de zomer van 2018
beschikbaar zijn. Zo kan het studiebureau dieper ingaan op
bepaalde aspecten van deze analyse.
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Ter herinnering: afgelopen maart organiseerde Elia een voorafgaande
informatievergadering voor het publiek, om het voorlopig ontwerp voor
te stellen voor de aanleg van een 2x150 kV verbinding tussen de
hoogspanningsstations van Auvelais en Gembloux tegen 2020. De
huidige luchtlijn nadert het einde van haar levensduur en komt niet
langer tegemoet aan de toekomstige elektriciteitsnoden van de regio.
De
informatievergadering
was
ook het
startschot
voor de
milieueffectenstudie door een onafhankelijk en erkend studiebureau.
Bepaalde milieuaspecten grondig onderzocht
Op dit moment is de milieueffectenstudie nog steeds lopende. Het
einde van de analyse, oorspronkelijk voorzien voor eind 2017, werd
uitgesteld.
Na een complete studie van de huidige situatie en een eerste reeks
analyses met betrekking tot het project en zijn alternatieven, blijkt nu
dat er meer tijd nodig is om de milieueffectenstudie uit te voeren.
Gezien de omvang van het project wil het studiebureau bepaalde
aspecten diepgaander bestuderen. Het uiteindelijke doel is een
betrouwbare en realistische st udie die de mogelijke milieueffecten,
ondergrondse alternatieven en te formuleren aanbevelingen omvat.
Het rapport van het studiebureau wordt verwacht tegen de
zomer van 2018
Zodra de studie is afgerond, zal ook Elia de nodige tijd nemen om de
conclusies en geformuleerde aanbevelingen te bekijken en op basis
daarvan de meest geschikte oplossing te bepalen voor de noden van
het net.
Over Elia:
Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot
380.000 volt in België heeft Elia 1200 professionele medewerkers in
dienst. Elia beheert luchtlijnen en kabels met een totale lengte van
meer dan 8.000 km. Het Elia-net wordt als één van de meest
betrouwbare van Europa beschouwd. Het speelt een essentiële rol voor
de gemeenschap. Enerzijds zijn de grote industriële klanten erop
aangesloten, anderzijds wordt de elektriciteit van de producenten naar
de distributienetten getransporteerd die op hun beurt voor de
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bevoorrading van alle verbruikers zorgen. Elia staat ook in voor de
interconnecties met de buurlanden. [SC 1]

