20 februari 2019

Elia verplaatst knotwilgen naar bloemenweide in Sijsele
 Elia verplaatst om veiligheidsredenen knotwilgen onder de hoogspanningslijn tussen de
Leesjesstraat en de Strijktiende in Damme.
 Elia, stad Damme en Natuurpunt zijn samen op zoek gegaan naar een nieuwe thuis voor
de knotwilgen.
 De knotwilgen worden opnieuw geplant in de bloemenweide aan de bibliotheek van
Sijsele, een terrein van Elia. Ook Natuurpunt herplant een aantal knotwilgen.

Verplaatsing knotwilgen onder hoogspanningslijn in Damme
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, verplaatst om veiligheidsredenen knotwilgen onder de
hoogspanningslijn tussen de Leesjesstraat en de Strijktiende in Damme. Bomen en hoge beplanting onder
hoogspanningslijnen mogen niet te dicht in de buurt van de elektriciteitsdraden komen. Als de beplanting te dicht
in de buurt van een hoogspanningslijn komt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De elektriciteit kan via de
beplanting een weg naar de aarde zoeken. Dit noemt overslag. De werken worden uitgevoerd van woensdag 20
februari tot en met vrijdag 22 februari 2019.

Verplanting knotwilgen naar nieuwe locaties
De knotwilgen die Elia onder haar hoogspanningslijn verwijdert, worden verplaatst naar andere locaties. Een 10tal bomen wordt ingeplant langs een bloemenweide in de buurt van de bibliotheek in Sijsele. Deze
bloemenweide heeft nood aan meer bijen. De verplante knotwilgen kunnen daarbij helpen. Wilgen vormen in het
voorjaar de belangrijkste bron van stuifmeel en nectar. Zij bloeien op het moment dat er nog weinig andere bloei
is. Daarnaast verplaatst Elia zes knotwilgen naar een terrein in eigen beheer dat vlakbij ligt. Drie knotwilgen
gaan naar Natuurpunt.
“We controleren regelmatig de beplanting onder onze hoogspanningslijnen. Wanneer een gevaarlijke of
ongewenste situatie dreigt te ontstaan, zoeken we naar oplossingen. Door de samenwerking met stad Damme
en Natuurpunt kunnen we nu vermijden dat de bomen gekapt moeten worden.”, Carolien Pouleyn (Elia).

Over Elia:
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt en verantwoordelijk 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:
Communicatie – Carolien Pouleyn – 0484 71 04 22 – carolien.pouleyn@elia.be
.
Elia – 18-02-19 – p1

