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Meer info?

Betreft: werken aan hoogspanningslijn  
tussen Eizeringen en Wambeek 

Beste buurtbewoner

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zal binnenkort werken aan een hoogspannings-
lijn in uw buurt. De werken gebeuren tussen begin januari en eind augustus 2021. In deze brief worden de 
werken beschreven.

Versterking van hoogspanningslijn
In 2021 versterkt Elia de hoogspanningslijn tussen Eizeringen en Wambeek. Deze bovengrondse 
luchtlijn (150kV) verbindt het hoogspanningsstation Eizeringen aan de Ninoofsesteenweg (N8) en een 
andere luchtlijn (150kV) die tussen Ninove en Bruegel (Dilbeek) loopt. Elia zal extra elektriciteitsdraden 
hangen en één mast vervangen. Deze werken zijn nodig om in de toekomst een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening in de regio te blijven garanderen.
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Project Eizeringen

Vernieuwing en versterking bovengrondse 
luchtlijn aftakking Eizeringen (150kV)

Bovengrondse luchtlijn 
Ninove-Bruegel (150kV)

Bovengrondse luchtlijn 
Eizeringen-Dilbeek (36kV)
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Bekijk de planning van de werken op de achterkant van deze brief.
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Werken in verschillende fasen
De werken worden in drie fasen uitgevoerd. Dit gebeurt tussen begin januari en eind augustus 2021. 
Hieronder krijgt u een overzicht van de werken in elke fase.

• Fase 1: snoeien en verwijderen van bomen (januari 2021) 
Elia verwijdert bomen langs het recyclagepark van Ternat. Ook op andere locaties onder de 
hoogspanningslijn worden bomen gesnoeid of verwijderd. Dit is nodig om één mast te vervangen 
en extra elektriciteitsdraden te kunnen hangen. De werken gebeuren uitsluitend na overleg met de 
betrokken grondeigenaars. Elia zal samen met Natuurpunt op een andere locatie nieuwe bomen 
aanplanten. 

• Fase 2: installatie van nieuwe mast (midden januari 2021 – begin mei 2021) 
Elia bouwt een nieuwe hoogspanningsmast aan het recyclagepark in de Dronkenborrestraat. 
Deze mast is nodig om de extra elektriciteitsdraden te kunnen dragen. Alle andere masten zijn 
vandaag al sterk genoeg. Tijdens de werken zullen er tijdelijk twee masten staan: de oude en de 
nieuwe mast. De oude mast wordt afgebroken wanneer de elektriciteitsdraden zijn aangesloten op 
de nieuwe mast. Tegelijkertijd wordt er ook een bestaande mast versterkt, zodat deze klaar is voor de 
gewijzigde situatie. 

• Fase 3: trekken van de nieuwe elektriciteitsdraden (midden mei 2021 – eind augustus 2021) 
Elia trekt nieuwe elektriciteitsdraden op de bestaande hoogspanningslijn. Dit gebeurt met behulp van 
trekkoorden en rolmachines. Tijdens deze werken plaatst Elia tijdelijk beschermingsportieken of 
torenkranen ter hoogte van woningen of overspanningen met de spoorlijn Brussel-Oostende en de 
Assesteenweg (N285). Dit gebeurt om de veiligheid van de omgeving te garanderen.

 

Meer informatie?
Op de webpagina www.elia.be/projecten kan u de meest actuele informatie over het project Eizeringen-
Wambeek raadplegen. Hebt u nog vragen? Dan kan u terecht via het mailadres omwonenden@elia.be 
of via het gratis nummer 0800 11 089.

Met vriendelijke groeten

Lien Devriese
Community Relations Officer

Sam Roels 
Project Leader


