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Vertraging bij afbraak hoogspanningslijn in uw buurt

26 januari 2022

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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Werken in verschillende fasen
Betreft: lorem ipsum

dag maand jaar
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
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