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Quevaucamps-Harchies: een verbeterd tracé dankzij het 
milieueffectenrapport 

Na zes maanden analyse heeft CSD Ingenieurs conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor het project 

Quevaucamps-Harchies. Het is de gelegenheid voor Elia om op donderdag 3 oktober de resultaten van het 

Milieueffectenrapport aan de omwonenden voor te stellen. De studie werd gerealiseerd door een 

onafhankelijk en erkend studiebureau. 

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, plant de modernisering van de bovengrondse 

hoogspanningsverbinding van 2 x 70 kV (transmissiecapaciteit 150 kV) op het gedeelte tussen de 

hoogspanningsposten van Quevaucamps en Harchies, en dit volgens een verbeterd tracé. Dit nieuwe lijngedeelte 

met 14 masten doorkruist de gemeentes Bernissart en Beloeil. Zodra het nieuwe lijngedeelte is aangelegd, zal Elia 

het huidige gedeelte demonteren. 

Het project is een investering voor de toekomst die de betrouwbaarheid van het net in de regio en de integratie van 

hernieuwbare energieën zal waarborgen. Door de in gang zijnde energietransitie moet ons net de pieken in de 

productie van hernieuwbare energie kunnen opvangen en over voldoende capaciteit beschikken op de hele 

verbinding Quevaucamps-Elouges-Pâturages-Baudour. 

Studie uitgevoerd door onafhankelijk studiebureau 

In het kader van de wettelijke aanvraagprocedure heeft Elia tijdens de voorafgaande informatievergadering voor het 

publiek op 19 maart 2019 het voorontwerp officieel aan de buurtbewoners voorgesteld. Tijdens deze vergadering 

konden de aanwezigen hun opmerkingen en voorstellen doorgeven over het voorgestelde voorontwerp. De 

omwonenden van Bernissart en Beloeil kregen gedurende twee weken na de vergadering de gelegenheid om hun 

vragen en voorstellen schriftelijk in te dienen.  

Op basis van deze informatie heeft CSD Ingénieurs, een onafhankelijk en door Wallonië erkend studiebureau, een 

milieueffectenrapport (MER) opgemaakt. Dit rapport is nodig om voor een dergelijk project een aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning te kunnen indienen. Het doel van de studie was de analyse van alle potentiële 

effecten van het project op basis van verschillende parameters, zoals bodem, lucht, klimaat, landschap, erfgoed, 

afval, gezondheid, geluidshinder en socio-economische aspecten. 
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Aanbevelingen geïntegreerd in het definitieve project van 

Elia 

Naast de aanbevelingen op het gebied van milieu, werfbeheer, gezondheid, erfgoed, veiligheid, enz. heeft CSD 

Ingénieurs vier alternatieven voor het voorontwerp van Elia bestudeerd.  Daaruit blijkt dat een optimalisatie bijzonder 

aan te bevelen is, met name de verplaatsing van de mast Q13N, gelegen ten noorden van het tracé, in de richting 

van de snelweg. Elia heeft het uiteindelijke tracé in navolging van de aanbevelingen van de CSD-ingenieurs 

aangepast. Door de mast Q13N 120 meter in de richting van de snelweg te verplaatsen, wordt het aantal masten niet 

vergroot en is het tracé verder weg van de verstedelijkte gebieden. Daarnaast is er voldoende afstand tot de snelweg 

zodat de masten niet wit en rood geschilderd hoeven te worden. 

Parallel met deze wijziging van het tracé analyseert Elia alle aanbevelingen van het studiebureau met het oog op de 

integratie ervan in de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. Die aanvraag moet in november 2019 

worden ingediend. Daarna volgt de officiële procedure waarbij de inwoners van Bernissart en Beloeil de 

vergunningsaanvraag van Elia en het volledige verslag van CSD Ingénieurs over het milieueffectenrapport kunnen 

raadplegen. 

Elia luistert naar de lokale overheden en omwonenden 

Sinds het begin van het project heeft Elia zich ingezet voor een proactieve en transparante communicatie. Op die 

manier is er een nauwe samenwerking tot stand gebracht met de lokale autoriteiten van Bernissart en Beloeil. 

Daarnaast zijn er diverse communicatieacties opgezet om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren via 

voorlichtingsbijeenkomsten, permanenties en diverse brochures. 

Om de conclusies en aanbevelingen van het MER en het geselecteerde definitieve project voor te stellen, organiseert 

Elia samen met CSD Ingénieurs een infomarkt op donderdag 3 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur in het “Maison 

Rurale” van Blaton. 

Bovendien staan onze teams klaar om elke mogelijke vraag te beantwoorden op het gratis nummer 0800/18 002 of 

via het e-mailadres omwonenden@elia.be. Er is ook een webpagina gewijd aan het project, namelijk www.elia.be. 

Via onze Facebook-pagina @EliaProjectsBelgium kan iedereen onze infrastructuurprojecten volgen. 

 

 

mailto:omwonenden@elia.be
http://www.elia.be/
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Over Elia groep  

EEN EUROPESE TOP 5 SPELER 

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbruikers 

van elektriciteit. Met filialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

18.990 km aan hoogspanningsverbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we 

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat 

belangrijk is voor de socio-economische welvaart. We 

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde 

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam en 

betaalbaar energiesysteem. 

 

WIJ MAKEN DE ENERGIETRANSITIE 

WAAR 

Door de uitbouw van internationale 

hoogspanningsverbindingen en het integreren van 

steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare 

energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de 

integratie van de Europese energiemarkt als de 

decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk 

innoveert Elia groep haar operationele systemen en 

ontwikkelt marktproducten zodat nieuwe technologieën 

en marktpartijen toegang krijgen tot ons net. Elia groep 

maakt zo de energietransitie waar. 

IN HET BELANG VAN DE SAMENLEVING 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia groep 

zich in voor het belang van de samenleving. We spelen 

in op de snel veranderende energiemix met meer 

hernieuwbare energie en passen ons transmissienet 

voortdurend aan. We zorgen er ook voor dat 

investeringen op tijd en binnen het budget worden 

uitgevoerd, met een maximale focus op veiligheid. Bij de 

realisatie van onze projecten gaan we voor een proactief 

stakeholder management waarbij we heel vroeg in het 

ontwikkelingsproces en met alle betrokkenen 

wederzijdse communicatie opstarten. We stellen onze 

expertise ook ten dienste van onze sector en bevoegde 

overheden om het energiesysteem van de toekomst uit 

te bouwen. 

 

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia Groep diverse consulting diensten aan 

internationale klanten via haar dochteronderneming Elia 

Grid International (EGI). Elia maakt ook deel uit van het 

Nemo Link consortium dat de eerste onderzeese 

elektrische interconnector tussen België en Groot-

Brittannië uitbaat. De Groep is actief onder de juridische 

entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde 

onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de 

gemeentelijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: elia.be 


