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Elia dient vergunningsaanvraag in voor Horta-Avelgem 
en Avelgem-Avelin

Terugblik infomarkt

Achter de schermen bij de mastversterkingen 
van Mercator-Horta

 Horta-Avelin
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Elia heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de projecten 
Horta-Avelgem en voor Avelgem-Avelin. In het kader van deze 
procedures lopen er momenteel twee openbare onderzoeken. 
Voor Horta-Avelgem is dit van 19/05/2018 tot 18/06/2018 en voor 
Avelgem-Avelin van 28/05/2018 tot 27/06/2018. Dat betekent 
dat de plannen en documenten van het dossier ter inzage liggen 
bij de betrokken steden en gemeenten. De burgers krijgen zo de 
mogelijkheid om hun opmerkingen over het project te formuleren. 
Deze dienen schriftelijk te gebeuren ter attentie van het College van 
burgemeester en schepenen van hun stad of woonplaats.

Om alle omwonenden van het traject te informeren, organiseerde 
Elia op dinsdag 14 en donderdag 16 november 2017 infomarkten 
in Avelgem en Deinze. Er was een infotentoonstelling waar 
bezoekers meer informatie kregen over het waarom, de timing 
en de aanpak van de projecten. Verschillende medewerkers 
van Elia stonden klaar om de vragen van de buurtbewoners te 
beantwoorden. We maakten een timelapse van de infomarkten, die 
u hier kan bekijken.

Over Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, 
versterkt van 2018 tot en met 2021 de 380kV-lijn tussen het 
hoogspanningsstation Horta in Zomergem en het station van 
Avelgem. Ook tussen het station van Avelgem en Avelin in Frankrijk 
wordt de lijn versterkt. Deze hoogspanningslijnen werden in de 
jaren 70 aangelegd en worden nu aangepast zodat Elia in de 
komende decennia de bevoorradingszekerheid van België kan 
verzekeren, extra hernieuwbare energiebronnen kan aansluiten en 
energie kan uitwisselen met onze buurlanden. 

>> Lees hier meer over Horta-Avelgem
>> Lees hier meer over Avelgem-Avelin

Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin maken deel uit van de 380kV-
verbinding Mercator-Avelin. Deze lijn is 110 km lang en loopt van 
Kruibeke (hoogspanningsstation Mercator) tot Avelin in Frankrijk. 
De Mercator-Avelin verbinding is opgedeeld in 3 deelprojecten: 
Mercator-Horta, Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin. 

Bij Mercator-Horta, het eerste deelproject, heeft Elia de masten en 
funderingen al verstevigd. We stuurden een fotograaf op pad en 
kregen een unieke blik achter de schermen. Via deze link kan u de 
foto’s bekijken. 

Vanaf het najaar zijn gelijkaardige werken gepland voor Horta-
Avelgem en Avelgem-Avelin.
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