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Vertraging bij afbraak hoogspanningslijn in uw buurt 
 
 

Beste buurtbewoner 

 
Netbeheerder Elia zal een hoogspanningslijn in uw buurt afbreken. De werken hebben vertraging opgelopen 
waardoor de werken in uw buurt later dan voorzien zullen gebeuren.  

 

Afbraak hoogspanningslijn  
Elia breekt een hoogspanningslijn (70kV) tussen Baasrode en Sint-Gillis-Dendermonde af. Dit gebeurt omdat de 
hoogspanningslijn einde levensduur is en uit dienst werd genomen. De bevoorrading van elektriciteit blijft 
gegarandeerd via andere elektriciteitsverbindingen in de regio. 

 

 
 

Vertraging van de werken  
Normaal gezien zou de hoogspanningslijn eind 2021 volledig zijn afgebroken. Maar de werken hebben door 

onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen. De werken in uw omgeving gebeuren later dan voorzien. 
Netbeheerder Elia en de aannemer Omexom wensen zich te excuseren voor dit ongemak.  
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Betreft: lorem ipsum

Beste buurtbewoner

Faccus et que nos es dolest re non re ped et apicabor minctur essunt alit, que quis estem vellabor ma 
dolorio nemoditatur molupid quunt. Lorepre laborestia natur re, est autent, commolorest rem fuga. Et aces 
quati consequi coratium rere periand ucietust et pelicabore, sumet perum ipici conse voloria se sum quas 
eaquae. Nonse si od ulpa iur, est, que dis illo core aut essim volo et, andania spercipsanda aliquate mod 
excerat escime conseris eles dolorere et, audis dolorepedi ipid eum quaecto te re cum, ut occuptas eiuntis 
voluptatem sundunt illuptatus rescid quid et eius am et od. 

Vit omnienia voluptas minis rem ent quia nem conetur aut aut oditius illibeatur?
Faccus et que nos es dolest re non re ped et apicabor minctur essunt alit, que quis estem vellabor ma 
dolorio nemoditatur molupid quunt. Lorepre laborestia natur re, est autent, commolorest rem fuga. Et aces 
quati consequi coratium rere periand ucietust et pelicabore, sumet perum ipici conse voloria se sum quas 
eaquae. Nonse si od ulpa iur, est, que dis illo core aut essim volo et, andania spercipsanda aliquate mod 
excerat escime conseris eles dolorere et, audis dolorepedi ipid eum quaecto te re cum, ut occuptas eiuntis 
voluptatem sundunt illuptatus rescid quid et eius am et od:

Voluptas minis rem ent quia nem conetur aut aut oditius illibeatur?
• Idebit odignis aliquatquid que cullatur, tem harum sam, officae rferferunt.
• Idebit odignis aliquatquid que cullatur, tem harum sam, officae rferferunt.

Faccus et que nos es dolest re non re ped et apicabor minctur essunt alit, que quis estem vellabor  
ma dolorio nemoditatur molupid quunt. Lorepre laborestia natur re, est autent, commolorest rem fuga.  
Et aces quati consequi coratium rere periand ucietust et pelicabore, sumet perum ipici conse voloria se sum 
quas eaquae. 

Met vriendelijke groeten

Voornaam Naam
Functie

dag maand jaarWerken in verschillende fasen 
De hoogspanningslijn wordt niet in één keer volledig afgebroken. Het traject is ongeveer 8 kilometer lang en blijft 
opgedeeld in verschillende fasen. De werken in elke fase duren 4 à 5 weken. De werfzone schuift fase per fase op 

vanuit Baasrode richting Sint-Gillis-Dendermonde. Volgens de huidige planning zal de hoogspanningslijn in 
augustus 2022 volledig zijn afgebroken. 

 

Hinder tot een minimum beperken 
Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. In geval van hinder, een 
beperkte bereikbaarheid of omleidingen door de werken, wordt u op de hoogte gebracht. Tijdens de werken zal u 

steeds elektriciteit hebben. 

 

Meer informatie? 
Voor meer informatie over het project kan u contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of onze 
gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt u steeds de laatste 

stand van zaken van het project. 

 
Met vriendelijke groeten 

 

 
Tom Vanderlinden       Karel De Laet 
Project Leader        Community Relations 

 
Wanneer Elia start met werken in uw buurt, ontvangt u op voorhand een brief met meer informatie  
over eventuele specifieke hinder of omleidingen tijdens de werken. 
 


