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Noodzaak van het project

Met het project Brabo III versterkt Elia de 
ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet.  
Drie doelen staan daarbij centraal.
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380kV-net

380kV-net België

Project Brabo III

Interconnecties met het buitenland 

Toekomstige 380kV-projecten

1    Makkelijker elektriciteit 
  uitwisselen met Nederland 

Het project Brabo III maakt de 
import en export van elektriciteit 
tussen België en Nederland 
makkelijker. Dit is belangrijk voor 
de bevoorradingszekerheid van 
België. 

De ontwikkeling van sterke 
elektriciteitsverbindingen tussen 
landen (interconnecties) is een 
belangrijke bouwsteen voor 
een goed werkende Europese 
elektriciteitsmarkt.

2    Versterken Belgische 
  elektriciteitsnet

Via het project Brabo III versterkt 
Elia het bestaande 380kV-net 
in België. Dit spanningsniveau 
vormt de ruggengraat van het 
elektriciteitsnet. 

Het 380kV-net is nodig om grote 
hoeveelheden elektriciteit snel 
en efficiënt te transporteren. 
Na de werken zal Elia tot 20% 
meer elektriciteit kunnen 
transporteren.

3    Stromen van elektriciteit 
  beter spreiden

Het opwekken van 
hernieuwbare energie in 
het hele land zorgt voor een 
toename van stromen op het 
elektriciteitsnet (fluxen).

Dankzij het project Brabo III 
kan Elia deze stromen van 
elektriciteit beter spreiden en 
transporteren.
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Deelprojecten van Brabo III

Het project Brabo III bestaat uit drie deelprojecten 
die zich situeren in de gemeenten Beveren, Kruibeke 
en Zwijndrecht.
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Versterking en vernieuwing 
bovengrondse luchtlijn

Elia vernieuwt de huidige luchtlijn (150kV) op het 
bestaande traject tussen Liefkenshoek en Mercator 
tot een versterkte luchtlijn (380kV).

Planning
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Gebruik van huidig traject 

Elia zal 58 masten afbreken en 
daarna op dezelfde locatie een 
vernieuwde luchtlijn bouwen. 

Hierdoor wordt elders geen 
extra ruimte aangesneden 
voor de bouw van een nieuwe 
luchtlijn.

Bundeling infrastructuur

Elia past het bundelingsprincipe 
toe uit de ruimtelijke ordening 
in Vlaanderen. 

Infrastructuur voor wegen, 
sporen en hoogspanning wordt 
waar mogelijk gebundeld.

Uitzicht blijft vrijwel hetzelfde

Bij het project Brabo III maakt 
Elia gebruik van geïsoleerde 
mastarmen. Hierdoor blijft de 
visuele impact beperkt. 

Dit nieuwe type van mastarmen 
staat toe dat het mastlichaam 
in de hoogte en de breedte 
kleiner is dan bij een klassieke 
mast voor een 380kV-verbinding.
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Werken aan bovengrondse 
luchtlijn in 6 stappen

Elia vernieuwt en versterkt een bovengrondse 
hoogspanningslijn in 6 stappen. Hieronder een 
overzicht van de werken.

1    Aanleg toegangswegen 

Elia legt een tijdelijke toegang 
aan om materiaal en personeel 
ter plaatse te brengen. 

Door gebruik van rijplaten of 
steenslag voorkomt Elia dat 
machines wegzakken en vast 
komen te zitten in de grond.

2    Aanleg werkplatformen

Elia legt werkplatformen aan 
rond hoogspanningsmasten. 
Deze werkplatformen bestaan 
uit rijplaten of houten schotten. 

De werkzones van maximaal 
50 x 50 meter worden veilig 
afgebakend en afgeschermd 
voor de omgeving.

3    Oprollen bestaande 
  elektriciteitsdraden

Elia rolt bestaande 
elektriciteitsdraden van de 
masten op grote bobijnen 
door middel van trek- en 
rolmachines. 

Houten kaders of 
kranen zorgen ervoor dat 
elektriciteitsdraden steeds op 
een veilige hoogte blijven in de 
buurt van bewoning en (spoor)-
wegen.
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Werken aan bovengrondse 
luchtlijn in 6 stappen

Elia vernieuwt en versterkt een bovengrondse 
hoogspanningslijn in 6 stappen. Hieronder een 
overzicht van de werken.

4    Afbraak bestaande mast 

Elia breekt het lichaam van 
de bestaande mast af. De 
onderdelen worden met 
vrachtwagens weggevoerd. 

De funderingen van de 
afgebroken masten worden tot  
1 meter diep verwijderd.

5    Installatie nieuwe mast

Op elke locatie waar Elia een 
hoogspanningsmast bouwt, 
worden nieuwe funderingen 
geplaatst. 

Elia monteert metalen 
mastonderdelen aan elkaar op 
de bouwwerf. Dit gebeurt met 
behulp van hoogtewerkers.

6    Trekken nieuwe 
  elektriciteitsdraden

De nieuwe elektriciteitsdraden 
worden aan trekkoorden 
vastgemaakt, op de masten 
getrokken en aan de isolatoren 
bevestigd. 

Elia plaatst afstandshouders 
tussen de elektriciteitsdraden. 
Dit om te voorkomen dat ze 
tegen elkaar klappen bij hevige 
wind.
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Brabo-programma 
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Elia legt twee ondergrondse kabelverbindingen aan. 
Dit gebeurt tussen Kallo en Fort Sint-Filips en Kallo 
en Beveren-Waas.

Planning

De aanleg van de ondergrondse kabels zijn nodig om het  
150kV-net in de regio voldoende sterk te houden wanneer de 
bovengrondse hoogspanningslijn van 150kV naar 380kV wordt 
versterkt.
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Hoe legt Elia ondergrondse 
kabels aan?

Elia kan een ondergrondse kabelverbinding op drie 
manieren aanleggen. De omgeving en technische 
mogelijkheden bepalen de keuze van uitvoering.

Open sleuf

Elia graaft een open sleuf waarin 
kabels worden gelegd. Daarna 
wordt de open sleuf aangevuld 
met gesteente (dolomiet) en 
grond. 

In landbouwgronden wordt de 
kabel dieper gelegd om schade 
aan landbouwwerktuigen  
te voorkomen. 

Wachtbuizen

Elia graaft een open sleuf waarin 
wachtbuizen worden aangelegd 
en vult de sleuf meteen terug 
op. Na het dichten van de sleuf 
worden de kabels door de 
wachtbuizen getrokken. 

De hinder blijft beperkt in de 
tijd. Deze techniek wordt vooral 
toegepast bij wegkruisingen, 
opritten van woningen en 
toegangen van bedrijven.

Gestuurde boring

Een gestuurde boring is 
een sleufloze boortechniek 
die vooral wordt toegepast 
om drukke kruispunten, 
spoorwegen of natuurgebieden 
te kruisen. 

De kabels worden na het 
uitvoeren van de gestuurde 
boring door de boorbuizen 
getrokken.
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Hoe ziet een ondergrondse 
kabelverbinding eruit?

E
die wordt gebruikt om een kabelverbinding onder 
waterwegen, drukke kruispunten of spoorwegen aan 
te leggen.

Pilootboring1

Ruimen boorkanaal2

Trekken wachtbuizen 3

Trekken hoogspanningskabel4

Eindfase5
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Hoe legt Elia ondergrondse 
kabels aan?

Elia legt het belang van het project uit aan  
de betrokken stakeholders om tot een gedragen 
ontwerp te komen. Elia vraagt de nodige 
vergunningen aan om te kunnen starten met  
de uitvoering van de werken.

Elia voert studies uit die de ligging van 
nutsleidingen en obstakels op het traject in kaart 
brengen. Op basis daarvan en met de nodige 
technische parameters wordt de exacte ligging van 
de kabels bepaald.

Elia voert de gestuurde boringen uit onder 
kruispunten, spoorwegen en andere plaatsen waar 
het gebruik van open sleuven voor te veel hinder 
zou zorgen.

Elia start met het graven van open sleuven waarin 
later de kabels worden geplaatst.

 
Elia trekt de ondergrondse kabels in de boringen 
en sleuven die in de vorige stappen werden 
klaargemaakt.

Na afloop van de werken herstelt Elia de werkzone 
terug in zijn oorspronkelijke staat.



Elektromagnetische  
velden bij hoogspanning

Hoogspanningslijnen veroorzaken geen straling.  
Wel genereren ze elektrische en magnetische velden. 
Zo’n velden zijn overal rondom ons aanwezig.

Wat is een elektrisch veld? 

Als een lamp is aangesloten via het 
stopcontact ontstaat een elektrisch veld. 
Dit veld is ook aanwezig wanneer  
de schakelaar uitstaat en de lamp  
geen stroom krijgt. 

Hoe hoger het spanningsniveau (V), 
hoe intenser het elektrische veld dat 
ontstaat. De intensiteit van zo’n veld wordt 
uitgedrukt in volt per meter (V/m).

Wat is een magnetisch veld?

Als een lamp brandt, ontstaat  
ook een magnetisch veld. Dit veld wordt  
opgewekt door de stroom die door  
de elektrische draad vloeit.

Het magnetisch veld is verbonden met de 
stroom (A). Hoe groter de stroomsterkte, 
hoe intenser het magnetisch veld.  
De eenheid van zo’n veld is de ampère  
per meter (A/ m) of microtesla (μT).  

Hoogspanning en gezondheid

Na 40 jaar onderzoek is geen oorzakelijk verband aangetoond 
tussen langdurige blootstelling aan magnetische velden van 
hoogspanningslijnen en schadelijke effecten voor de gezondheid. 

Gezien de huidige onzekerheid heeft de Vlaamse Overheid  
uit voorzorg normen uitgewerkt (Binnenmilieubesluit) die  
door Elia nauwgezet worden opgevolgd bij haar projecten. 

Departement Omgeving 
Vlaamse Overheid

www.lne.be/hoogspanning

Meer informatie over magnetische velden?

Wetenschappelijke onderzoeksgroep 
Belgian BioElectroMagnetic Group

www.bbemg.be
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Elektromagnetische velden 
bij een versterkte luchtlijn

Elia neemt voorzorgen om de potentiële effecten  
van haar infrastructuur te beperken.

Concreet effect?

De waarden van het magnetische veld wijzigen ten opzichte 
van de huidige situatie. Afhankelijk van de situatie kunnen de 
piekwaarde (hoogte) en de invloedszone (breedte) van het 
magnetische veld veranderen.

Vraag een gratis meting aan 

Elia zet volledig in op transparantie en voert gratis metingen uit 
van elektrische en magnetische velden. Door een mail te sturen 
naar contactcenternoord@elia.be kan u een gratis meting 
aanvragen.

0
0

2

1

3

4

5

6

20

100

20 40 60 80 100

m
120 140 160 180 200

norm
Europese Unie

norm
Vlaamse Overheid Doel-

Mercator
Liefkenshoek-

Mercator

Nieuwe technologieën 

1    Dankzij geïsoleerde mastarmen zijn de masten compacter 
1 en wordt een lager magnetisch veld bereikt ten opzichte van 
1    de bestaande vakwerkmasten.

2    Door de volgorde van de fasedraden bij beide luchtlijnen te 
1 wisselen zullen de magnetische velden elkaar deels opheffen. 
1 Dit wordt ook wel transpositie genoemd.

Te vernieuwen en versterken 150kV-lijn

Bestaande 380kV-lijn

Bestaande toestand

Toekomstige toestand

Kallo
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Elektromagnetische velden 
bij een versterkte luchtlijn

Elia neemt voorzorgen om de potentiële effecten  
van haar infrastructuur te beperken.
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Concreet effect?

De waarden van het magnetische veld wijzigen ten opzichte 
van de huidige situatie. Afhankelijk van de situatie kunnen de 
piekwaarde (hoogte) en de invloedszone (breedte) van het 
magnetische veld veranderen.

Vraag een gratis meting aan 

Elia zet volledig in op transparantie en voert gratis metingen uit 
van elektrische en magnetische velden. Door een mail te sturen 
naar contactcenternoord@elia.be kan u een gratis meting 
aanvragen.

Nieuwe technologieën 

1    Dankzij geïsoleerde mastarmen zijn de masten compacter 
1 en wordt een lager magnetisch veld bereikt ten opzichte van 
1    de bestaande vakwerkmasten.

2    Door de volgorde van de fasedraden bij beide luchtlijnen te 
1 wisselen zullen de magnetische velden elkaar deels opheffen. 
1 Dit wordt ook wel transpositie genoemd.
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Maatregelen en 
vergoedingen

De bouw van een nieuwe luchtlijn, een nieuw 
hoogspanningsstation of de aanpassing van een 
bestaande luchtlijn heeft vaak een impact op de 
omgeving. Elia tracht de impact op omwonenden, 
landbouwers en natuur te beperken met 
maatregelen en vergoedingen.

Vergoedingen voor woningen en bouwgronden 

Een nieuwe luchtlijn of een aanpassing aan een bestaande 
luchtlijn kan een nadelige impact hebben op uw woning of 
bouwgrond. Elia dekt dit nadeel door een vergoeding.

De vergoeding is afhankelijk van: 

 — De afstand van uw woning of bouwgrond tot de luchtlijn: 
hoe dichter u bij de luchtlijn woont, hoe hoger de vergoeding 
zal zijn. Deze afstand wordt bepaald door een bevoegde 
landmeter.

 — De waarde van uw eigendom die wordt vastgesteld door een 
onafhankelijk schatter.

Eigenaars binnen een straal van 125 meter die in aanmerking 
komen voor een vergoeding worden door een Elia-medewerker 
gecontacteerd.

Afstand
As van de luchtlijn



omwonenden@elia.be  0800 11 089elia.be Elia projects

Maatregelen en 
vergoedingen

De bouw van een nieuwe luchtlijn, een nieuw 
hoogspanningsstation of de aanpassing van een 
bestaande luchtlijn heeft vaak een impact op de 
omgeving. Elia tracht de impact op omwonenden, 
landbouwers en natuur te beperken met 
maatregelen en vergoedingen.

Vergoedingen voor landbouwers 

Elia beperkt de impact op landbouwgronden zo veel mogelijk. In 
volgende gevallen wordt een vergoeding voorzien aan:

 — De eigenaar: bij de inplanting van een luchtlijn of 
ondergrondse kabel.

 — De gebruiker: bij de inplanting van een bovengrondse 
luchtlijn en bij schade die ontstaat bij het aanbrengen of 
onderhouden van kabels en masten.

De schade tijdens de werken wordt steeds vergoed.

Een Elia-medewerker contacteert u om de nodige afspraken te 
maken. Deze afspraken zijn conform het Landbouwprotocol.
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Maatregelen en 
vergoedingen

De bouw van een nieuwe luchtlijn, de bouw van een 
nieuw hoogspanningsstation of de aanpassing van 
een bestaande luchtlijn heeft vaak op verschillende 
manieren een impact op de omgeving. Elia 
houdt daarom steeds rekening met impact op 
omwonenden, landbouwers en natuur.

Natuur en landschap  

Natuurmaatregelen zijn afhankelijk van de omgeving waar de 
nieuwe luchtlijn of het hoogspanningsstation zich bevindt. 

Mogelijke maatregelen zijn: 

 — Bebakening op luchtlijnen voor vogels.

 — Stapstenen onder masten als schuilplaats voor dieren.

Bij erg zichtbare projecten, zoals de bouw van een nieuwe 
luchtlijn of nieuw hoogspanningsstation, neemt Elia maatregelen 
om de visuele impact op het landschap te beperken. Elia 
plant groenbuffers rond hoogspanningsstations of in de ruime 
omgeving van de luchtlijn.
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Maatregelen en 
vergoedingen

De bouw van een nieuwe luchtlijn, de bouw van een 
nieuw hoogspanningsstation of de aanpassing van 
een bestaande luchtlijn heeft vaak op verschillende 
manieren een impact op de omgeving. Elia 
houdt daarom steeds rekening met impact op 
omwonenden, landbouwers en natuur.

Gemeenschapsfonds

Met het gemeenschapsfonds wil Elia de leefomgeving van de 
lokale bevolking, die een impact ondervindt van het Elia-project, 
verbeteren. 

Het fonds financiert initiatieven voorgesteld door en ten 
goede van de lokale gemeenschap en is een aanvulling op de 
andere maatregelen van Elia. De focus ligt op projecten die de 
ecologische transitie en energietransitie bevorderen en de 
leefomgeving verbeteren.

Burgers verenigd in een vzw of coöperatie, 
verenigingen en gemeenten kunnen een 
projectvoorstel indienen. 

Be Planet lanceert hiervoor projectoproepen 
in de gemeenten die hiervoor in aanmerking 
komen.


