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Ontmanteling van de verbinding tussen Ciply en
Pâturages
De luchtlijn die de onderstations van Ciply en Pâturages verbindt, dateert van 1932. De
verbinding, die over een afstand van 8,1 kilometer loopt en 66 masten telt, vertoont ernstige
tekenen van slijtage. Vanwege de verouderde staat heeft Elia beslist om over te gaan tot de
volledige ontmanteling van de verbinding, om de veiligheid van de burgers te waarborgen.

Werkzaamheden in meerdere fasen
De huidige luchtlijn van 70kV is uitgerust met twee draadstellen en loopt door de gemeenten Bergen, Quévy,
Frameries en Colfontaine.
Voor de ontmanteling van de verbinding heeft Elia werkzaamheden in meerdere fasen voorzien:
1. Augustus-september 2017: versterkingswerken
2. Mei 2018: plaatsing van houten portieken aan weerszijden van de wegen. Deze worden gebouwd om de
geleiders bij de ontmanteling te ondersteunen.
3. Half juni 2018: volledige ontmanteling van de geleiders (werken voorzien tot einde juli) en van de
masten en de funderingen
4. Eind oktober 2018: einde van de werkzaamheden (op basis van de voorlopige planning)

Een proactieve communicatie
Elia verbindt zich ertoe om voor de volledige duur van de werkzaamheden een proactieve communicatie te
garanderen. Er zal regelmatig contact worden opgenomen met de gemeenten om deze op de hoogte te houden
van de verschillende fasen van de werkzaamheden en de voortgang ervan. In juni wordt er een brochure
verdeeld onder de omwonenden die mogelijk hinder zullen ondervinden van de ontmanteling, waarin de aard
van de werkzaamheden, de gebruikte methode en de voorlopige planning kenbaar worden gemaakt.
Bovendien zal de webpagina van het project (www.elia.be) regelmatig worden geactualiseerd en staan een
gratis telefoonnummer (0800/18 002) en specifiek e-mailadres (riverains@elia.be) ter beschikking voor alle
vragen met betrekking tot het project.

Een noodzakelijke wederopbouw
Dankzij een nauwe samenwerking met Ores, dat de laatste hand legt aan zijn versterkingswerken aan het
netwerk, kan Elia overgaan tot de ontmanteling van de verbinding zonder de elektriciteitsbevoorrading van de
regio in gevaar te brengen. Door de werken aan het Ores-net kan de bevoorradingszekerheid op korte termijn
verzekerd worden. Niettemin wijst Elia er nogmaals op dat een nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbinding
tussen Ciply en Pâturages absoluut noodzakelijk blijft. Enkel zo kunnen we de bevoorradingszekerheid blijven
garanderen en inspelen op de toekomstige economische ontwikkeling van de regio, met inbegrip van de
integratie van hernieuwbare energiebronnen. Momenteel analyseert een nieuw team de verschillende
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alternatieven. Elia wil op termijn een oplossing voorstellen waarin alle stakeholders van het project zich kunnen
vinden.

Voor meer informatie:
Projectcommunicatiemanager – Julien Madani – 0478 63 28 39 – julien.madani@elia.be
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Over Elia groep
EEN EUROPESE TOP 5 SPELER
Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We
zorgen dat productie en verbruik op elk moment in
balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen
eindverbruikers van elektriciteit. Met fialen in België
(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz)
beheren we 18.600 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze groep 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 hoogspanningsverbindingen 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.

Headquarters
Elia System Operator
Boulevard de l’Empereur 20
1000 Brussels – Belgium
50Hertz GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin – Germany
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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 GrootBrittannië.
Elia groep is actief onder de juridische entiteit Elia
System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.
www.elia.be / www.eliagroup.eu
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