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Auvelais-Gembloux: het ondergronds project 

Op donderdag 21 november stelde hoogspanningsnetbeheerder Elia het project met een nieuwe ondergrondse 

verbinding tussen de hoogspanningsstations van Auvelais en van Gembloux voor. Tijdens deze voorafgaande 

informatievergadering (VIV) voor het publiek gaf Elia uitleg over het project met een ondergrondse verbinding 

van 2x150 kV die de huidige lijn die het einde van haar levensduur heeft bereikt, zal vervangen. 

 

Voor een betrouwbaar net dat de integratie van hernieuwbare energieproductie mogelijk maakt 

De luchtlijn 1x70kV die het station van Auvelais, op de gemeente van Sambreville, en het station van Gembloux met 

elkaar verbindt, werd in 1938 gebouwd en heeft het einde van haar levensduur bereikt. Vandaar dat Elia een project 

moest voorleggen om de betrouwbaarheid van het net te garanderen en ook de integratie van de lokale energiepro-

ductie mogelijk te maken.  

 

Concreet houdt dat in dat Elia een ondergrondse verbinding zal aanleggen die door de gemeenten Gembloux, Je-

meppe-sur-Sambre en Sambreville zal lopen over een totale lengte van 10, 29 km. In de gemeente Sombreffe zullen 

er alleen afbraakwerken aan de huidige lijn worden uitgevoerd. Deze wordt daar verwijderd. Om de bevoorradingsze-

kerheid van de regio veilig te stellen, zullen de 69 masten van de huidige lijn pas gedemonteerd worden als het eerste 

draadstel (of elektrisch circuit) van de luchtlijn in dienst is genomen. Volgens de eerste vooruitzichten (planning) en op 

voorwaarde dat Elia de nodige vergunningen krijgt, kan het eerste draadstel (of elektrisch circuit) aangelegd worden in 

2021. Bijgevolg zou de oude luchtlijn in 2022 kunnen afgebroken worden. Het tweede draadstel zal echter geplaatst 

worden zodra dat nodig blijkt, meer bepaald in 2025-2026.  

 

Historische terugblik op het project: het werk van alle stakeholders samen  

Op basis van de noden van het net liet Elia de vervanging van de luchtlijn van Auvelais naar Gembloux opnemen in 

het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025.  

Na een eerste voorstel voorgelegd in maart 2017, heeft de Milieu-effectenstudie een alternatief ondergronds tracé 

voorgesteld dat zowel technisch als budgettair gezien aanvaardbaar was. Op grond van deze studie liet Elia daarna 

de technische en administratieve haalbaarheid van dit alternatief traçé langs de pijplijn onderzoeken. Nadat deze stu-

dies rond waren, wenste Elia weer samen te zitten met de stakeholders om het nieuwe project voor te stellen, dat 

ondergronds zal lopen en aan de noden van het net zal voldoen,. 

Elia luistert naar de opmerkingen van de gemeentebesturen en buurtbewoners 
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Elia wenst proactief te communiceren tijdens het volledige project van a tot z. Vandaar dat Elia zal nauw samenwerken 

met de lokale besturen van de vier gemeenten. 

Elia wenst ook transparant te zijn en zal dus aan de buurtbewoners volledige informatie verstrekken op geregelde 

tijdstippen. Op basis van de stappen in het project, zal Elia infomomenten organiseren.  

 

In het kader van de vergunningsaanvraag die we zullen voorbereiden, zal Elia naast de voorafgaande informatiever-

gadering twee extra informatiesessies organiseren: 

- In Jemeppe-sur-Sambre op maandag 25 november tussen 18.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis (salle du 

réfectoire) gelegen Place communale 20 in Jemeppe-sur-Sambre. 

- In Sambreville  op woensdag 27 november tussen 18.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis (salle Ledoux) 

gelegen Grand Place in Sambreville. 

 

U kunt met al uw vragen terecht op het groene nummer 0800/18 002 of ons een mailtje sturen: Op de betrokken pagina 

op onze website www.elia.be vindt u ook informatie over het project.  

 

 

Journalisten kunnen ook de projectbrochure en afbeeldingen bekijken via:   

http://www.elia.be/

