
Digitale infosessie aanleg elektriciteitskabel
Welkom. Nog even geduld. De infosessie start over enkele ogenblikken. 
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Praktische afspraken
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1. Zet uw microfoon uit tijdens de sessie

2. Wanneer u tussentijds een vraag hebt, 
kan u virtueel uw hand opsteken

3. Om uw vraag te stellen, schakelt u de 
microfoon terug in

4. U kan opmerkingen achterlaten via de 
chatfunctie, een medewerker houdt het 
gesprek in de gaten

Houd er rekening mee dat er heel wat mensen meeluisteren. Heeft u een heel 
individuele vraag die enkel betrekking heeft op uw eigen woning of onderneming? 
Dan kan u deze vraag beter later aan een medewerker stellen.



Korte inleiding
Pieter Verlaak – Project Communication



Korte inleiding
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Inhoud van infosessie
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1. Project Neerwaasten-Wevelgem

2. Werken

3. Omgeving

4. Planning 

5. Vragen



Project Neerwaasten - Wevelgem
Cédric Jacqmin – Program Manager



Waarom is dit project nodig? 
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• De bestaande bovengrondse hoogspanningslijn (70kV) tussen Neerwaasten en Wevelgem is bijna 
einde levensduur en zal in de toekomst uit dienst worden genomen

• Ter vervanging zal Elia een nieuwe ondergrondse elektriciteitskabel (150kV) aanleggen

• Met dit verhoogd spanningsniveau kan Elia meer elektriciteit transporteren. 

• Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving, 
door de energitransitie (Elektrisch rijden, verwarmen via warmtepompen, zonnepanelen, …).
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Title of presentation 10
Deelproject 2
Aanleg nieuwe elektriciteitskabels  
Neerwaasten - Wevelgem

Deelproject 3 
Aanpassingswerken  
hoogspanningsstation  
Neerwaasten

Deelproject 1 
Werken hoogspanningsstation  
Wevelgem

Deelproject 4 
Afbraak luchtlijn (70kV)  
Neerwaasten - Wevelgem 

Nieuwe kabels 
Neerwaasten  

Hoogspanningsstation  
Neerwaasten

Hoogspanningsstation  
Wevelgem

Afbraak luchtlijn 70kV  
Neerwaasten - Wevelgem

Voorbereiding

Voorbereiding

Vergunnings- 
aanvraag

Afbraakwerken
(onder voorbehoud)

Realisatie aanpassingswerken

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Project Neerwaasten - Wevelgem

Voorbereiding 

Vergunnings- 
aanvraag

Realisatie aanleg 

Voorbereiding Afbraakwerken 70kV 

Vergunnings- 
aanvraag

Aanpassingswerken onderstation 



Deelproject aanleg elektriciteitskabel
Karl Demol – Project Leader
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Aanleg ondergrondse elektriciteitskabel (open sleuf, type A)

Graven open sleuf + kabeltrek Aanvullen open sleuf Herstel wegdek
1 2 3



Detail 
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Aanleg ondergrondse elektriciteitskabel in wachtbuizen

Graven open sleuf Plaatsen wachtbuizen Aanvullen open sleuf 

Kabels door wachtbuizen Herstel wegdek

1 2 3

4 5



Detail 
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Gestuurde boring

• Bij drukke kruispunten, spoorwegen en 
natuurgebieden maakt Elia gebruik van 
gestuurde boringen om de impact op de 
omgeving zoveel mogelijk te beperken.



Interactieve kaart tracé
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– Raadpleeg de detailkaart van het tracé via deze link. We plaatsen de link ook in de chat.

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1iRgmLWsRJffX1PU48g6w21mRoL_X1fAu&usp=sharing


Omgeving
Hugo Decoster – Community Relations Officer



Title of presentation

7 maatregelen om de hinder te beperken
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1. Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat

2. Elia tracht de werken zoveel mogelijk te beperken in tijd en ruimte (werkzones).

3. Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.

4. Er wordt ‘s nachts (22:00-07:00) niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven 
zijn tijdens nachturen.

5. Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, meest veilige en best bereikbare routes.

6. Elia zal in geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder de buurtbewoners steeds 
individueel op de hoogte brengen via een bewonersbrief.

7. Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de 
wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd 
naar buurtbewoners.



Volgende stappen
Pieter Verlaak – Project Communication
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Betrokkenen ontvangen voor de start van de werken in hun buurt gepaste 
communicatie. 

• Maart 2022: Indienen 
omgevingsvergunning 
(Vlaanderen)

• Maart 2022: Aannemer 
aanstellen + opmaak 
werfplanning

• Juni 2022: Start werken 
(Wallonië) 

• Januari 2023: Start werken 
(Vlaanderen)

• Maart 2024: Einde werken 
(kabel)

Overzicht volgende stappen



Zijn er nog vragen? 



Overzicht volgende stappen
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Tijdens werken
Communicatie bij start werken via bewonersbrief. 
Belangrijke veranderingen via bewonersbrief en 
werfleider.

Contact werfleider
Werfleider nog plaatsen



Bedankt


