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Elia versterkt noord-zuidas Belgisch
hoogspanningsnet tussen Kruibeke en Dilbeek
Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, versterkt de noord-zuidas van het Belgische elektriciteitsnet
tussen de hoogspanningsstations ‘Mercator’ in Kruibeke en ‘Bruegel’ in Dilbeek. De bestaande bovengrondse
luchtlijn wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden dat meer stroom kan transporteren. Hierdoor
zal Elia de toename van elektriciteitsstromen doorheen het hele land in de toekomst beter kunnen spreiden en
transporteren. Dit is nodig om de bevoorrading van elektriciteit voor het hele land te blijven verzekeren. Op
dinsdag 2 februari 2021 organiseert Elia een digitaal infomoment waarbij het project wordt voorgesteld.
Inschrijven is verplicht en kan via www.elia.be.

Versterking noord-zuidas Belgische hoogspanningsnet
Met het project Mercator-Bruegel versterkt Elia de noord-zuidas van het Belgische hoogspanningsnet. Deze noordzuidas is onderdeel van de ruggengraat van het elektriciteitsnet dat wordt uitgebaat op 380kV. Via dit spanningsniveau
kan Elia snel en efficiënt grote hoeveelheden elektriciteit transporteren door het hele land. Een versterking van de
bestaande hoogspanningslijn tot een transportcapaciteit van 6 gigawatt is nodig om de toename van
elektriciteitsstromen in België beter te kunnen spreiden en transporteren.
“De energietransitie leidt tot meer interne elektriciteitsstromen in België en meer
uitwisseling van elektriciteit met onze buurlanden. Een sterk hoogspanningsnet is
nodig om de bevoorrading van elektriciteit voor het hele land te kunnen blijven
verzekeren”. – Didier Meerts, Program Manager

Nieuw type elektriciteitsdraden op bestaande hoogspanningslijn
Elia versterkt de bovengrondse luchtlijn (380kV) tussen hoogspanningsstations ‘Mercator’ in Kruibeke en ‘Bruegel’ in
Dilbeek. Dit gebeurt door de bestaande elektriciteitsdraden te vervangen door een nieuw type dat meer stroom kan
vervoeren. Omdat de nieuwe elektriciteitsdraden zwaarder zijn, worden de funderingen en het ijzerwerk van 64 masten
versterkt. Daarnaast zal Elia 6 masten vervangen. Het traject van de hoogspanningslijn is 32 kilometer lang is en loopt
door de gemeenten Kruibeke, Temse, Bornem, Puurs-Sint-Amands, Buggenhout, Londerzeel, Merchtem, Asse en
Dilbeek. In 2021 zal Elia de nodige vergunningen aanvragen. De start van de werken is voorzien vanaf begin 2022. De
versterkte hoogspanningslijn moet eind 2026 in dienst worden genomen.

Digitaal infomoment op 2 februari 2021
In normale omstandigheden organiseert Elia fysieke infomarkten in de buurt van de werken. Door de huidige
maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19) is dit niet mogelijk. Daarom organiseert Elia op dinsdag 2 februari 2021
een digitaal infomoment voor buurtbewoners uit alle betrokken gemeenten. Tijdens dit digitaal infomoment wordt meer
uitleg gegeven over het project: het doel, de timing, de werken en de mogelijke hinder. Inschrijven is verplicht en kan
gebeuren via de website www.elia.be.

“Door de coronamaatregelen kunnen we geen infomarkten in de omgeving van onze
hoogspanningslijn organiseren. Daarom voorzien we een digitaal alternatief waarbij
buurtbewoners vragen kunnen stellen aan onze medewerkers. Ook blijven wij steeds
bereikbaar via mail of onze gratis infolijn. We doen er alles aan om buurtbewoners ook
in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te infomeren over ons project.”.
– Pieter Verlaak, Project Communication Officer
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