23 oktober 2018

Volledige ontmanteling van de hoogspanningslijn
Ciply-Pâturages

De bovengrondse verbinding tussen de hoogspanningsstations van Ciply en Pâturages dateert van
1932. Ze telt 66 masten over een afstand van 8 km en vertoont ernstige tekenen van slijtage. Om de
veiligheid van de omwonenden te garanderen, begint Elia met de volledige ontmanteling van de
verbinding. Dat gebeurt in samenwerking met Ores dat voor de bevoorradingszekerheid op korte termijn
zal instaan. Wat de bevoorradingszekerheid van de regio op lange termijn betreft, onderstreept Elia dat
het belangrijk is dat de hoogspanningslijn tussen de 2 stations opnieuw zal moeten worden opgebouwd.
De huidige bovengrondse hoogspanningslijn van 70 kV is uitgerust met een dubbel circuit en doorkruist de
gemeenten Bergen, Quévy, Frameries en Colfontaine. Omdat de verbinding verouderd is en om de veiligheid
van de omwonenden te garanderen, besliste Elia om alle elektrische uitrustingen te demonteren. Dankzij de
samenwerking met Ores, dat op korte termijn zal instaan voor de bevoorradingszekerheid van de regio, is het
technisch mogelijk om de verbinding af te schakelen en te demonteren.

EEN WERF IN VERSCHILLENDE FASEN
In september 2017 werden er al werken uitgevoerd op de verbinding en in de voorbije maand mei werden
preventief houten portieken geplaatst, die de kabels moeten opvangen tijdens de demontage. De kabels zouden
naar beneden kunnen glijden of vallen. De voorziene werken plant Elia in meerdere stappen:
1. Verwijdering van de geleiders: de kabels worden op katrollen geplaatst om de geleider op haspels te
kunnen oprollen.
2. Demontage van de masten met een telescopische kraan. Afhankelijk van de omvang van de mast zal hij
in een of meerdere stukken gedemonteerd worden.
3. Ontmanteling van de funderingen ofwel met een telescopische kraan, ofwel met een breekhamer
afhankelijk van de diepte van de fundering.
Volgens de vooropgestelde agenda zou de werf 5 maanden in beslag nemen en dus tijdens het 1ste kwartaal
2019 klaar zijn.

COMMUNICATIE TIJDENS DE VOLLEDIGE DUUR VAN DE WERKEN
Elia verbindt zich ertoe om tijdens de duur van de werken proactief te communiceren. Met de betrokken
gemeenten zijn er geregeld contacten. Met de eigenaars die een mast in hun tuin hebben staan, werd
rechtstreeks contact opgenomen door een door Elia aangestelde bemiddelaar. De betrokken omwonenden en
lokale overheden kregen in juli van dit jaar een brochure waarin het verloop van de werken wordt toegelicht.
Wie vragen heeft over het project kan terecht op een internetpagina over het project (www.elia.be) die geregeld
geüpdatet wordt, op een gratis nummer (0800/18 002) en op een specifiek e-mailadres (riverains@elia.be).
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EEN BELANGRIJKE VERBINDING VOOR DE REGIO
Elia herinnert eraan dat een nieuwe hoogspanningslijn tussen Ciply en Pâturages absoluut noodzakelijk is om
de bevoorradingszekerheid te garanderen, om in te spelen op de toekomstige economische ontwikkeling van de
regio en om ervoor te zorgen dat hernieuwbare energiebronnen op het net kunnen worden aangesloten.
Momenteel onderzoekt een nieuw team de verschillende alternatieven. Elia zal in overleg met alle betrokken
partijen een oplossing uit te werken.
.

OVER ELIA:
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.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met
Communicatieverantwoordelijke projecten – Julien Madani - +32 478 63 28 39 –
julien.madani@elia.be
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