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Betreft: Afbraak hoogspanningslijn tussen Londerzeel en Mechelen

30 maart 2021

Beste buurtbewoner
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start vanaf april 2021 met de afbraak van een
hoogspanningslijn (70kV) in de omgeving van uw woning. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de
werken.
Afbraak van hoogspanningslijn in uw buurt
Binnenkort start Elia met de afbraak van een hoogspanningslijn (70kV) in uw buurt. Deze hoogspanningslijn
tussen Londerzeel en Mechelen heeft het einde van de levensduur bereikt. De voorbije jaren heeft Elia
nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aangelegd. Dankzij deze ondergrondse elektriciteitskabels

en

kan Elia de bevoorrading van elektriciteit in de regio blijven garanderen.
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Verwijderen elektriciteitsdraden in 2021
Vanaf midden april tot eind 2021 verwijdert Elia de elektriciteitsdraden van alle hoogspanningsmasten.
Dit gebeurt door de elektriciteitsdraden naar beneden te halen en op te rollen. Huizen en wegen onder
de hoogspanningslijn worden beschermd door houten portieken of kranen. Het hele traject tussen
Londerzeel en Mechelen is opgedeeld in verschillende fasen. De werken in elke fase duren ongeveer
3 à 4 weken.
Wanneer Elia start met werken in uw buurt, ontvangt u op voorhand een brief met meer
informatie over eventuele specifieke hinder of omleidingen tijdens de werken.

Afbraak hoogspanningsmasten in 2022
Elia verwijdert de hoogspanningsmasten in de loop van 2022. De hoogspanningsmasten worden met
een kraan afgebroken. Waar mogelijk zullen funderingen verwijderd worden. De bodem wordt hersteld
in overeenstemming met het omliggende terrein. Indien een hoogspanningsmast op uw eigendom staat,
neemt een medewerker van Elia persoonlijk contact met u op. Over de fasering van de afbraakwerken
volgt later nog een extra communicatie per brief.
In bijgevoegde fiche wordt stap voor stap uitgelegd hoe Elia een hoogspanningslijn afbreekt.

Opgelet: grotere hoogspanningslijn langs traject blijft behouden
Over een lange afstand loopt een andere hoogspanningslijn (380kV) grotendeels parallel langs de
hoogspanningslijn (70kV) die wordt afgebroken. De grotere hoogspanningslijn blijft behouden.
Deze hoogspanningslijn is belangrijk voor het interne elektriciteitsverkeer door België en staat in voor de
bevoorrading van het hele land. Het is dus de kleinere hoogspanningslijn (70kV) die wordt afgebroken.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het project Schelle-Malderen-Mechelen of bij vragen over de bereikbaarheid
van uw woning kan u contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of onze gratis infolijn
0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt u steeds de laatste
stand van zaken van het project.

Met vriendelijke groeten

Sophie Gorlé

Robin Rys
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