20 juli 2018

Stedenbouwkundige vergunning voor de
verbinding Avelgem-Avelin werd verkregen

Op 16 juli 2018 heeft de gemachtigde ambtenaar van de Waalse Overheidsdienst de
stedenbouwkundige vergunning toegekend voor het project ter versterking van de
hoogspanningsverbinding die de onderstations van Avelgem en Avelin met elkaar verbindt.
Vanaf september organiseert het projectteam de werf, die tegen het einde van het jaar van start
gaat en tot 2021 duurt.
Met een investering van 45 miljoen € maakt het project ter versterking van de hoogspanningsluchtlijn 2x380 kV,
die de onderstations van Avelgem (België) en Avelin (Frankrijk) met elkaar verbindt, deel uit van het Federaal
Ontwikkelingsplan voor de periode 2015-2025. Deze luchtlijn loopt door 5 Waalse gemeenten (Mont de l’Enclus,
Celles, Pecq, Steenput, Doornik) en telt 49 masten over een afstand van 21 km. Als onderdeel van een groter
project (de luchtlijn Mercator-Avelin) wordt deze as beschouwd als een van de ruggengraten van het Belgische
elektriciteitsnet waarmee de grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit tussen België en Frankrijk
mogelijk wordt gemaakt.

Ter herinnering: Elia heeft haar stedenbouwkundige vergunningsaanvraag begin februari ingediend en tijdens de
maanden februari en maart 2018 heeft er gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek plaatsgevonden. Na
een instructie van meerdere maanden heeft de gemachtigde ambtenaar van de Waalse Overheidsdienst de
stedenbouwkundige vergunning voor deze luchtlijn aan Elia toegekend.

Wij zijn zeer verheugd dat wij de vergunning voor deze belangrijke verbinding in het Belgische net hebben
gekregen. Vanaf september stellen de projectteams een voorlopige planning van de werken op. De werken
zullen bestaan uit de versterking van de funderingen en de masten, maar ook uit de vervanging van de
geleiders. De werffase begint tegen het einde van het jaar en eindigt in 2021. Elia wil alle stakeholders van het
project bedanken voor de constructieve relaties die hebben geleid tot een positief resultaat in dit dossier,
verklaart Julien Madani, Infrastructure Project Communications Manager.
Vanaf het begin van het project was het voor Elia belangrijk om op een proactieve en transparante manier met
de betrokken gemeenten en omwonenden te communiceren. Dat zal ook het geval zijn tijdens de werffase. Zij
kunnen terecht op een gratis nummer (0800/18 002), een specifiek e-mailadres omwonenden@elia.be en een
website (www.elia.be) met alle vragen over het project.
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OVER ELIA
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt in België 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.

Neem voor meer informatie contact op met:
Verantwoordelijke projectcommunicatie – Julien Madani – +32 478 63 28 39 – julien.madani@elia.be
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