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Boucle du Hainaut  

Presentatie van het project en start van de aanvraagproce-

dure voor de herziening van het gewestplan 

 

Om een antwoord te bieden aan de uitdagingen van de energietransitie plant Elia, de beheerder van het hoog-

spanningsnet, de realisatie van het project ‘Boucle du Hainaut’. Dit project omvat de inplanting van een hoog-

spanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations van Avelgem en Courcelles.  

 

Het project ‘Boucle du Hainaut’ 

 

Het project heeft vier hoofddoelen:  

- competitieve en betaalbare toegang tot elektriciteit;  

- meer onthaalcapaciteit voor alle hernieuwbare energie;  

- Wallonië en Henegouwen in het bijzonder economisch aantrekkelijker maken;  

- betrouwbare stroomvoorziening voor de verbruikers.  

 

Concreet bestaat de realisatie van dit project in het verbinden van het hoogspanningsstation van Avelgem met dat van 

Courcelles (in Wallonië). Aan Waalse kant doorkruist het project de volgende gemeenten: Kluisberg, Celles, Frasnes-

lez-Anvaing, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soignies, ‘s Gravenbrakel, Ecaussinnes, Seneffe, 

Pont-à-Celles en ten slotte Courcelles.  

 

Aanvraag voor herziening van het gewestplan 

 

Omwille van het hoge spanningsniveau (380 kV) wordt de verbinding beschouwd als een kerninfrastructuur voor elek-

triciteitstransmissie. Elia moet dus vragen om het gewestplan te herzien vooraleer over te gaan tot de aanvraagproce-

dures voor een stedenbouwkundige vergunning, om uiteindelijk de infrastructuur te kunnen bouwen. Het betreft dan 

ook een proces van meerdere jaren dat Elia op 7 september in gang wil zetten door het basisdossier in te dienen bij 

de administraties die bij dit project zijn betrokken.  
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Om u zowel het hele project als de overeenkomstige procedure voor te stellen, nodigen wij u graag uit voor 

de persconferentie die zal plaatsvinden op vrijdag 4 september om 10 uur in het Maison de la Réunion, rue 

de la Réunion 5 in Bergen. 

 

Programma:  

- Inleiding door de heer Tommy Leclercq, gouverneur van Henegouwen;  

- Voorstelling van het project ‘Boucle du Hainaut’ door het Elia-projectteam;  

- Vraag-en-antwoordsessie;  

- Radio/televisie-interviews indien gewenst;  

- Gezellige afsluiter met een broodje en drankje.  

 

Om de organisatie in zo goed mogelijke omstandigheden te laten verlopen, meer bepaald met het oog op de 

gezondheidssituatie en de toe te passen regels, vragen wij u vriendelijk maar met aandrang om uw aanwe-

zigheid te bevestigen. 

 

 

Graag tot dan, 

 

Mélanie Laroche 

Verantwoordelijke projectcommunicatie ‘Boucle du Hainaut’ 

 


