15 JUNI 2018

Elia organiseert infomarkten in Brugge, Damme en
Maldegem over laatste fase Stevin-project
 Elia organiseert drie informatiemarkten in Brugge (19 juni 2018), Maldegem (20 juni 2018)
en Damme (21 juni 2018) om omwonenden te informeren over de aanleg van een nieuwe
ondergrondse 150kV-kabelverbinding en de afbraak van twee bovengrondse 150kVhoogspanningslijnen tussen Brugge en Eeklo.
 In totaal verdwijnt 53 kilometer aan bestaande hoogspanningslijnen, 35 kilometer daarvan
wordt ondergronds gebracht.
 De werkzaamheden starten vanaf de tweede helft van augustus 2018 en lopen door tot
2020.

Informatiemarkten over laatste fase Stevin-project
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, organiseert drie informatiemarkten: op 19 juni in Brugge,
op 20 juni in Maldegem en op 21 juni in Damme. Elia houdt de informatiemarkten in het kader van de laatste fase
van het Stevin-project, waarbij twee bestaande 150kV-lijnen tussen Brugge en Eeklo worden aangepakt. Eén lijn
wordt ondergronds gebracht en de andere verdwijnt.
Omwonenden kunnen de informatiemarkten telkens doorlopend bezoeken van 17u00 tot 20u00, waarbij zij meer
informatie over de werkzaamheden en de timing van de werken krijgen en vragen kunnen stellen aan het
projectteam van Elia.




Infomarkt in Brugge, dinsdag 19 juni, CC De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221
Infomarkt in Maldegem, woensdag 20 juni, gemeentehuis Maldegem, Marktstraat 7
Infomarkt in Damme, donderdag 21 juni, Administratief Centrum, Vissersstraat 2a

Wat houden de werken tussen Brugge en Eeklo in?
Afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen starten vanaf de tweede helft van augustus 2018 de
werken voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningspost in
Brugge Waggelwater en die in Eeklo-Noord. Ongeveer gelijktijdig wordt een eerste bovengrondse 150kV-lijn (ten
noorden van Maldegem) tussen Brugge Zuidervaart en Eeklo-Noord afgebroken. Van deze bovengrondse lijn
worden zes masten, ter hoogte van de Moerkerkse Steenweg 5 in Damme, voorlopig nog niet afgebroken. De
afbraak van die zes masten is voorzien voor de lente van 2020 na indienstname van de nieuwe kabelverbinding.
Na realisatie van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding verdwijnt in 2020 ook een tweede bovengrondse
150kV-lijn (ten zuiden van Maldegem) tussen Brugge Waggelwater en Eeklo-Pokmoer.
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Meer informatie over het project is beschikbaar op de website www.stevin.be onder deelprojecten 9 en 10.

Over Elia:
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt voor de transmissie
van elektriciteit in België. De onderneming heeft 1.350 medewerkers in dienst. Elia beheert een net
bestaande uit luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, goed voor een totale lengte van meer dan 8.495
km. Het net wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste van Europa. Het speelt een essentiële rol
voor de gemeenschap, want de grote industriële klanten zijn erop aangesloten en het vervoert de
elektriciteit van de producenten naar de distributienetten.

Voor meer informatie:
Media – Anne Laure Mouligneaux – 0497 47 16 08 – annelaure.mouligneaux@elia.be
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