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Geachte mevrouw, geachte mijnheer,
Beste buurtbewoners,
In deze brochure geven we u een algemeen overzicht van het project ‘Boucle du
Hainaut’, de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations van
Avelgem en Courcelles. Het is een erg belangrijk project, want de realisatie van dit
project zal België helpen om de vooropgestelde energie- en klimaatdoelen te bereiken.
De hoogspanningsverbinding verzekert ons van een competitieve en betaalbare
toegang tot elektriciteit, maakt het mogelijk om de onthaalcapaciteit voor alle
hernieuwbare energiebronnen te verhogen, ondersteunt de economische ontwikkeling in Wallonië en in het bijzonder in Henegouwen en garandeert een betrouwbare
stroomvoorziening voor de verbruiker.
Voor een project van deze omvang gelden strikte en bindende procedures die door
Elia nauwgezet worden nageleefd. Het gaat om een lang juridisch traject, waarin
onderzoek wordt gedaan, overlegfasen met burgers plaatsvinden en gedetailleerde
studies door de overheid worden uitgevoerd.
Als beheerder van dit dossier bij Elia ben ik me ervan bewust dat sommigen onder u
nauwer betrokken zijn bij de uitvoering van dit project dan anderen en dat u mogelijk
nog veel vragen heeft over uw persoonlijke situatie. Daarom zullen we u tijdens het
hele project duidelijke en volledige informatie bezorgen, zodat u op de hoogte blijft
van het dossier en de vorderingen.
Mijn collega’s en ik kijken ernaar uit om samen met u vandaag aan het net voor
morgen te werken en samen de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan!
Met vriendelijke groeten,
Maxime Habran
Projectverantwoordelijke bij het departement
Community Relations
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Context

Een betrouwbaar systeem: dankzij een
energiemix die op elk moment aan de
vraag kan voldoen, de economische
activiteit bevordert en ons comfort
verzekert.

Als gevolg van de internationale, Europese en
nationale politieke beslissingen is de energietransitie onomkeerbaar ingezet. Zo heeft de Europese
Unie zich tot doel gesteld om in 2050 koolstofneutraal te zijn. Om dat doel te realiseren is de
omschakeling van fossiele naar hernieuwbare
energie onvermijdelijk. België kan alleen slagen in
de energietransitie wanneer het zijn elektriciteitsnet aanpast aan de diepgaande veranderingen
die momenteel in het energielandschap plaatsvinden. Daar zien we momenteel een ingrijpende
verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energie, die met name verband houdt met een fundamentele transformatie van het productiepark en
met veranderingen in het energieverbruik met
het oog op de decarbonisering van het Europese
elektriciteitssysteem.

WIE IS ELIA?
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet. Het bedrijf heeft dan ook een
opdracht van algemeen nut, namelijk een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitsnet uitbaten, onderhouden en ontwikkelen. Het net van Elia wordt beschouwd als een
van de betrouwbaarste van Europa. Elia transporteert de elektriciteit van de producenten
naar de distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers en bewaakt het evenwicht
tussen de productie en het verbruik. Het Elia-net maakt deel uit van het vermaasde Europese elektriciteitsnet en maakt het ook mogelijk om elektriciteit in en uit te voeren van en
naar de buurlanden.
Als centrale speler in het energiesysteem handelt Elia groep in het belang van de samenleving. Elia past haar transmissienet continu aan de continu evoluerende energiemix aan en
werkt vooral aan een sterke integratie van hernieuwbare energie om de energietransitie naar
een duurzame wereld in goede banen te leiden. Bij de realisatie van onze projecten gaan
we voor een proactief stakeholdermanagement door vanaf het begin van het proces een
tweerichtingscommunicatie met alle belanghebbenden op gang te brengen. Elia stelt haar
expertise ten dienste van onze sector en de bevoegde overheden om bij te dragen aan de
uitbouw van het energiesysteem van de toekomst.

ELIA HEEFT EEN CENTRALE ROL
IN DE ENERGIETRANSITIE

EEN SUCCESVOLLE ENERGIETRANSITIE
VOOR EEN
DUURZAME WERELD

Een duurzaam systeem:
door hernieuwbare energiebronnen te integreren,
de binnenlandse mogelijkheden volledig te benutten
en aan te vullen met in het
buitenland geproduceerde
hernieuwbare energie die we
kunnen invoeren via bijkomende interconnecties met
onze buurlanden.

Een betaalbaar systeem:
dankzij een sterk uitgebouwd elektriciteitsnet
waarmee we in eigen land
én in het buitenland toegang
hebben tot de meest efficiënte energiebronnen. Dat
zorgt voor prijsconvergentie
met de buurlanden en een
betere concurrentiepositie.

Om de uitdagingen van deze reeds begonnen
energietransitie het hoofd te bieden, is het essentieel om een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar elektriciteitsnet te bouwen.
Het project ‘Boucle du Hainaut’ is essentieel
voor het elektriciteitsnet van morgen en zal een
belangrijke bijdrage leveren om de uitdagingen
van onze samenleving op het vlak van energie en
klimaat te kunnen aangaan.

DE ENERGIETRANSITIE
IN DIENST VAN DE
SAMENLEVING
INTERNATIONAAL
“Via infrastructuurprojecten wil
Elia het bestaande 380 kV-net
versterken en de ontbrekende
schakels ontwikkelen. Dit is het
geval voor de ‘Boucle du Hainaut’.
Hierdoor kan het Belgische
potentieel aan hernieuwbare
energie worden aangesloten en
geïntegreerd en kunnen grote
hoeveelheden elders in Europa
geproduceerde energie worden
getransporteerd en ingevoerd.
Door te bouwen aan het net van
morgen, kan de economie zich
verder ontwikkelen en kan het
comfort van de huishoudens
worden behouden. Tegelijkertijd
kunnen we de vruchten plukken
van de energietransitie.”
Stijn De Sutter
Projectverantwoordelijke bij het
departement Infrastructure
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Akkoorden van Parijs (COP 21)

EUROPA

Klimaat- en Energiepakket 2030
Europese ambities voor 2050
Naar een klimaatneutraal Europa

BELGIË

Federale energiestrategie
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

ELIA

Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030
Aanleg van het elektriciteitsnet van morgen: Future Grid

ELIA - ‘BOUCLE DU HAINAUT’

Aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding.
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Het project
‘Boucle du Hainaut’
Het project Boucle du Hainaut voorziet in de aanleg van
een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding met een transmissiecapaciteit van 6 GW tussen de
hoogspanningsstations van Avelgem en Courcelles.

EEN PROJECT MET 4 BELANGRIJKE
DOELSTELLINGEN

1. Competitieve en betaalbare toegang
tot elektriciteit
Toegang tot betaalbare energie is een belangrijke uitdaging
voor de Waalse regering. Als we een goed uitgebouwd
en geïnterconnecteerd transmissienet hebben, zijn alle
beschikbare energiebronnen permanent toegankelijk, zodat
de samenleving op ieder ogenblik profiteert van de beste
prijzen op de Europese energiemarkt. ‘Boucle du Hainaut’
zorgt ervoor dat er meer capaciteit vanuit de Noordzee
en vanuit de buurlanden (Frankrijk en en het Verenigd
Koninkrijk) naar het centrum van het land kan worden
getransporteerd, zodat we het risico op verzadiging van het
net voorkomen. Als het net verzadigd geraakt, moet Elia
elektriciteitsstromen op het bestaande net herdispatchen,
d.w.z. de injectie in en de afname uit het net verschuiven om
verwachte transportproblemen in het hoogspanningsnet op
te lossen. Die maatregel brengt kosten met zich mee voor
de samenleving.
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MET DE UITVOERING VAN HET
PROJECT ‘BOUCLE DU HAINAUT’
WORDEN DE KOSTEN TEN
GEVOLGE VAN DE VERZADIGING
VAN HET NET VERMEDEN.
BOVENDIEN KRIJGEN DE
BELGISCHE VERBRUIKERS OOK
MAKKELIJKER TOEGANG TOT DE
EUROPESE MARKT. ZO KUNNEN ZIJ
PROFITEREN VAN DE BESTE PRIJS
OP DE ELEKTRICITEITSMARKT.

7

ROYAUME-UNI

De aanwezigheid van een kerninfrastructuur voor elektriciteitstransmissie maakt een regio
economisch aantrekkelijker. Maar op dit moment beschikt Henegouwen nog niet over een
dergelijke infrastructuur. Tegen 2030 zal het elektriciteitsnet van 150 kV echter zo goed als
verzadigd zijn.
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De ruggengraat van het
transmissienet voor elektriciteit bestaat uit lijnen
met een spanningsniveau
van 380 kV die een grote
hoeveelheid elektriciteit
kunnen transporteren. Deze
verbindingen zorgen voor
een robuust Belgisch net
en maken deel uit van het
Europese vermaasde net.

3. W
 allonië en Henegouwen in het bijzonder economisch
aantrekkelijker maken
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Het project zal dus kansen bieden aan de regio in die zin dat ‘Boucle du Hainaut’ vooral het
elektriciteitstransport tussen Avelgem en Courcelles zal verzekeren.
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De studies die Elia heeft uitgevoerd tonen aan dat het project ook de verzadigingsproblemen van het 150 kV-net oplost en dus nieuwe perspectieven biedt voor de ontwikkeling van
de regio.
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Met het project ‘Boucle
du Hainaut’ worden de
hoofdinfrastructuren voor
het transport van elektriciteit versterkt om de op zee
en aan land geproduceerde
energie naar de de verbruikers te transporteren.

De limiet van de bestaande capaciteit voor de elektriciteitsvoorziening van Henegouwen is
dan bereikt, waardoor de regio minder aantrekkelijk zou kunnen worden omdat het aanbod
niet meer aan de vraag zal kunnen voldoen.
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4. Betrouwbare stroomvoorziening voor de verbruikers

VILLEROUX

Het project ‘Boucle du Hainaut’ verhoogt de bevoorradingszekerheid voor de Belgische verbruiker
omdat het de vermazing van het 380 kV-net aanzienlijk verhoogt. Het 380 kV-net is de ruggengraat of
de zogenaamde backbone van het elektriciteitsnet.

LUXEMBURG

AUBANGE
MOULAINE

Remplacement et / ou
restructuration du
poste existant
(380 et / ou 220
et / ou 150 kV)

Liaison
380 kV existante

Liaison
220 kV existante

Renforcement
du réseau
380 kV existant

Deze nieuwe as maakt het duurzame gebruik van de vermazing van het 380 kV-net mogelijk en zorgt
ervoor dat we op een betrouwbare manier de toekomstige uitdagingen kunnen opvangen.

Nouveau
câble 380 kV

4 GW

HET DOOR DE FEDERALE OVERHEID
GOEDGEKEURDE
ONTWERP VAN HET
NATIONAAL ENERGIE- EN KLIMAATPLAN
VOORZIET IN EEN
VERHOGING VAN DE
PRODUCTIECAPACITEIT VAN WINDMOLENPARKEN OP DE
NOORDZEE, VAN 2,3
GW IN 2020 NAAR 4
GW IN 2030.

Voorheen was het elektriciteitsnet zodanig gestructureerd dat aan verbruikers de energie werd geleverd
die in grote productie-eenheden uit fossiele brandstoffen werd geproduceerd. Door de energietransitie
en de decentrale productie van hernieuwbare energie zijn de energiestromen groter en variabeler.

SCHIFFLANGE

Net zoals de bestaande 380 kV-as tussen Mercator-Kruibeke en Horta-Zomergem, zal ook deze nieuwe
as de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerken in het hele net vergemakkelijken, omdat de
elektriciteit langs een alternatieve elektriciteitsverbinding kan stromen.
Ontwikkeling van het elektriciteitssysteem

2. Meer onthaalcapaciteit voor alle
hernieuwbare energie
Voor een succesvolle energietransitie is een geleidelijke
decarbonisatie van onze samenleving onontbeerlijk.
De productie van hernieuwbare energie zal dus in de
komende jaren sterk moeten toenemen.
Gezien deze ontwikkelingen moet Elia haar elektriciteitsnet aanpassen, zodat we de nieuwe elektriciteitsstromen kunnen transporteren die veel variabeler en
onregelmatiger zijn dan andere productiestromen.

Antwerp

EUROPA STREEFT
NAAR EEN VERMINDERING VAN
DE BROEIKASGASUITSTOOT
MET 40% IN 2030
EN KOOLSTOFNEUTRALITEIT IN
2050.

Ghent
Brussels
Namur

Fossiel
Nucleair

Liège
Waterkracht
Windenergie
Zonne-energie
Vebruikscentra

Het project ‘Boucle du Hainaut’ is dan ook absoluut
noodzakelijk om het net klaar te stomen voor de elektriciteit vanuit de windparken op zee, uit Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk en voor andere hernieuwbare energiebronnen.
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EEN CORRIDOR TUSSEN AVELGEM EN COURCELLES
Om aan de vastgestelde behoeften te voldoen, moet de bovengrondse lijn van ‘Boucle du
Hainaut’ tussen de hoogspanningsstations van Avelgem en Courcelles lopen.
Om de meest geschikte locatie van deze nieuwe corridor te bepalen werd het gewestplan
gerevalueerd. De toegepaste criteria kunnen in vier categorieën onderverdeeld worden:

DE CORRIDOR IN
ENKELE CIJFERS

• de uitsluitingscriteria zoals Seveso-bedrijven of luchthavens, waarvan de infrastructuur op
een bepaalde afstand moet zijn gelegen;
• de bundeling van infrastructuren, d.w.z. de aanleg van nieuwe infrastructuren langs
bestaande hoogspanningslijnen, hoofdwegen, waterwegen, HST-lijnen, enz.;
• criteria met betrekking tot de menselijke omgeving om woongebieden of geïsoleerde
woningen te vermijden;
• criteria met betrekking tot het milieu en patrimonium.

14 betrokken
gemeentes
in Wallonië

Uitgaande van de analyse van het grondgebied op basis van deze criteria en het resultaat
van diverse voorafgaande studies en overlegmomenten kon de optimale locatie worden
vastgesteld.
Een vermaasd net
De werking van het elektriciteitsnet kan worden vergeleken met een visnet.
Dankzij dit onderling verbonden net kan het hele grondgebied van stroom
worden voorzien. Bij een incident op een van de assen kan de elektriciteit altijd via
alternatieve wegen stromen.

Voor deze corridor is dan ook een aanvraag ingediend voor een herziening van het gewestplan.

84,8 km
lang

Door Elia voorgestelde corridor voor de herzieningsaanvraag van het gewestplan

Deze vermazing garandeert op die manier de bevoorradingszekerheid van het net.

CORRIDOR WAARVOOR EEN HERZIENING
VAN HET GEWESTPLAN IN WALLONIË IS AANGEVRAAGD.

De aanleg van ‘Boucle du Hainaut’ betekent dus een versterking van het Europese
hoofdnet.

OUDENAARDE

91%
landbouwgebied

BIJ DE PERIMETER BETROKKEN GEMEENTES.

HOOGSPANNINGSSTATIONS VAN AVELGEM EN COURCELLES.
GEMEENTES IN HET VLAAMS GEWEST DIE BETROKKEN
ZIJN BIJ HET PROJECT MAAR NIET BIJ DEZE
HERZIENINGSPROCEDURE VAN HET GEWESTPLAN.

2% woongebied
ESPIERRES-HELCHIN

MET DE
ENERGIETRANSITIE
EN DE NIEUWE
MANIEREN OM
ENERGIE TE
PRODUCEREN EN
TE VERBRUIKEN
VERSCHIJNEN
OOK NIEUWE
SPELERS IN HET
ENERGIELANDSCHAP

GROTE PRODUCENTEN

PECQ

GROTE
INDUSTRIEËN
ÉOLIEN
KLEINE
INDUSTRIEËN

ONAFHANKELIJKE
PROSUMENTEN
(producent + consument)

DECENTRALE
WINDENERGIE

CORRIDOR WAARVOOR EEN HERZIENING
VAN HET GEWESTPLAN IN WALLONIË IS AANGEVRAAGD.

NIEUWE SPELERS: OUDENAARDE
HUISHOUDENS
WARMTEPOMPEN
GEDECENTRALISEERDE
PRODUCTIE

BIJ DE PERIMETER BETROKKEN GEMEENTES.

LOKALE
OPSLAG

HOOGSPANNINGSSTATIONS VAN AVELGEM EN COURCELLES.

TERTIAIRE
SECTOR

GEMEENTES IN HET VLAAMS GEWEST DIE BETROKKEN
ZIJN BIJ HET PROJECT MAAR NIET BIJ DEZE
HERZIENINGSPROCEDURE VAN HET GEWESTPLAN.

ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN

Wenst u graag meer informatie over
de ligging van de corridor?
Ga naar www.boucleduhainaut.be
om in te zoomen op uw regio.

ESPIERRES-HELCHIN
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PECQ
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98 %
EEN BETROUWBARE EN BEPROEFDE TECHNOLOGIE

VAN DE BELANGRIJKSTE VERBINDINGEN
VOOR ELEKTRICITEITSTRANSMISSIE IN
EUROPA ZIJN BOVENGRONDSE WISSELSTROOMLIJNEN

SHUNTREACTOR
WANNEER
ELEKTRICITEIT DOOR
KABELS STROOMT,
ONTSTAAT ER
ONNODIG REACTIEF
VERMOGEN. DE
SHUNTREACTOR
ABSORBEERT
DIT VERMOGEN,
ZODAT ER GEEN
OVERSPANNING
ONTSTAAT.

De technologische aanpak van Elia
Bij elk project ziet Elia erop toe dat de technologie wordt toegepast die het
best aan de technische en ecologische criteria beantwoordt. In het kader van
het project ‘Boucle du Hainaut’ werden een aantal interne en externe studies
uitgevoerd om de technologie te bepalen die het best aan al die criteria
beantwoordt.

Waarom wordt er niet gekozen voor gelijkstroom?
Ter vergelijking: ondergrondse gelijkstroomverbindingen, zoals ALEGrO (interconnectie met
Duitsland) en Nemo Link (interconnectie met het Verenigd Koninkrijk), zijn aangelegd voor
specifieke doeleinden. Het zijn punt-naar-puntverbindingen die niet aan lokale behoeften
hoeven te voldoen en slechts beperkte hoeveelheden kunnen transporteren (in beide gevallen 1 GW, zes keer minder dus dan het project ‘Boucle du Hainaut’). Een gelijkstroomverbinding voldoet dus niet aan de behoeften waaraan een project zoals ‘Boucle du Hainaut’
moet voldoen.
Bovendien is een gelijkstroomverbinding in dit geval minder betrouwbaar omdat die wordt
geprogrammeerd zoals een computer. Ze kan dus bij een onvoorzien incident om beveiligingsredenen worden uitgeschakeld, wat bij een kerninfrastructuur voor elektriciteitstransmissie onaanvaardbaar is.
Een gelijkstroomverbinding wordt dus gekozen voor andere doeleinden en kan niet op
betrouwbare wijze de backup-functie in een vermaasd net vervullen.

Kan de verbinding worden ingegraven?
ONDERZOEK NAAR DE
ONTWIKKELING VAN
HET EUROPESE 380
KV-NET TOONT AAN
DAT BOVENGRONDSE
LIJNEN OP WISSELSTROOM DE NORM
ZIJN

De technologie voor ‘Boucle du Hainaut’
De belangrijkste verbindingen voor elektriciteitstransmissie
in Europa vormen samen de zogenaamde ‘Europese backbone’. Voor dit type infrastructuur bestaat 98% van het net
uit bovengrondse wisselstroomlijnen. Omdat het project
‘Boucle du Hainaut’ een belangrijke schakel is in dit net kiest
Elia voor dezelfde technologie.
Net zoals een visnet is de Europese backbone een geconnecteerd en vermaasd net. Het is zo ontworpen dat bij
een incident een andere verbinding de elektriciteitstransmissie kan overnemen, wat een noodzakelijke voorwaarde
is voor de bevoorradingszekerheid. Het net moet namelijk
grote hoeveelheden elektriciteit kunnen transporteren en
in combinatie met een sterke integratie van hernieuwbare
energiebronnen op die manier bijdragen aan de energietransitie op Europese schaal.
Een vermaasd net dat zo’n grote hoeveelheden energie
transporteert, moet:
• betrouwbaar zijn – een beperkt risico op incidenten en
snelle hersteltijden;
• flexibel zijn – aan de lokale behoeften voldoen en kansen
bieden;

Bij de Europese 380 kV-backbone is het technisch mogelijk om een beperkt gedeelte van
de verbinding in te graven, maar dat is niet wenselijk. Met elke kilometer ingegraven verbinding vermindert de betrouwbaarheid en neemt de kans op incidenten toe. Bij ondergrondse
verbindingen ontstaat een reactief vermogen dat spanningspieken kan veroorzaken in het
net, waardoor de installaties beschadigd kunnen raken. De oplossing is het installeren van
shuntreactors om dit reactief vermogen te compenseren. Door de combinatie van een groot
aantal kabels en shuntreactors ontstaan echter resonanties of netstoringen.
In het Europese net is er geen ingegraven 380 kV-verbinding die een vermogen van 6 GW
transporteert. Ondergrondse 380 kV-verbindingen zijn er wel, met name in Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar alleen over beperkte afstanden en voor lagere
vermogens.
Voor het project ‘Boucle du Hainaut’ moet worden uitgegaan van de conclusies van het
milieueffectrapport om te kunnen beoordelen of een gedeelte van de verbinding moet en
kan worden ingegraven. Als dat het geval is, bepalen de context en de stabiliteitsstudies de
afstanden waarover de verbinding zou kunnen worden ingegraven.

“De technologie die onze experts hebben gekozen op basis van
de behoeften van het net is een bovengrondse wisselstroomverbinding met een vermogen van 380 kV en een transmissiecapaciteit van 6 GW. Zo zorgt Elia voor een betrouwbaar net
voor de samenleving en levert ze bovendien een aanzienlijke
bijdrage aan de energietransitie.”
Stijn De Sutter
Projectverantwoordelijke bij het departement
Infrastructure

• toekomstgericht zijn – eenvoudig uit te breiden.
Het project ‘Boucle du Hainaut’ zal deel uitmaken van de
Europese elektrische backbone omdat de nieuwe verbinding grote hoeveelheden elektriciteit zal transporteren.
Op lokaal vlak zal het ook kansen bieden en garant staan
voor een betrouwbare energievoorziening dankzij de integratie in het Belgische net en de Europese netten, in een
energielandschap waarin elektriciteit alsmaar vaker geproduceerd wordt door volatiele en hernieuwbare bronnen
(onshore en offshore)
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U wilt hierover graag meer weten?
Lees dan onze folder
‘De technologie in 10 vragen’
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Een project
in 4 fasen
Verkrijgen van
de vergunning
Groen licht voor
de werkzaamheden

Herziening van
het gewestplan

Wallonie

2018

Voorafgaande
diagnose

Aanvraag voor
herziening van
het gewestplan

2020

Aanvraag voor
stedenbouwkundige vergunning

2023

Inbedrijfstelling
van de
verbinding

FASE 1 VOORAFGAANDE PROJECTDIAGNOSE – 2018 tot 2020

Aanleg

2025

Tijdens de eerste fase, die niet door de regelgeving wordt opgelegd, worden gedetailleerde
technologische en ruimtelijke studies uitgevoerd. Op basis daarvan moet de corridor worden
bepaald die het best aan de projectbehoeften voldoet, waarbij ook rekening wordt gehouden met de ruimtelijke context.
2028

Tijdens deze fase kan ook grootschalig overleg met alle bij het project betrokken partijen
plaatsvinden.
Na de diagnosefase kan Elia een reservatieperimeter voorstellen die in het gewestplan moet
worden ingeschreven.

EEN PROJECT IN 4 GROTE FASEN
Een 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt beschouwd als een kerninfrastructuur voor
elektriciteitstransmissie.
Daarom is de indiening van een aanvraag voor de herziening van het gewestplan nodig. Het
betreft de inschrijving van een reservatieperimeter voor de realisatie van een kerninfrastructuur voor elektriciteitstransmissie.

• Onderzoek naar de
corridor

• Dialoog met de betrokken
partijen

• Voorstel voor een reservatieperimeter in het
gewestplan

• Dialoog met de betrokken
gemeentes

Vervolgens moet een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd voor de plaatsing van de infrastructuren, inclusief de masten op het terrein.
Vóór deze twee etappes voert Elia een voorafgaande diagnose uit in dialoog met verschillende experts en de lokale actoren.
Na deze twee etappes en zodra de wettelijke vergunningen werden verkregen, kan Elia de
werkzaamheden starten.
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FASEN RELEVANT OP GEMEENTELIJK NIVEAU
FASEN ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANVRAGER
FASEN RELEVANT OP REGIONAAL NIVEAU
ONAFHANKELIJKE ERKENDE STUDIEBUREAUS
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FASE 2 H
 ERZIENINGSPROCEDURE VAN HET GEWESTPLAN –
2020 tot 20233
Wallonië telt 23 gewestplannen waarin de bestemmingen van gronden worden vastgelegd
om een harmonische ontwikkeling van menselijke activiteiten te garanderen en misbruik
van ruimte te voorkomen. Op grond van de reglementering moeten dan ook de kerninfrastructuren voor energietransmissie worden ingeschreven in het gewestplan.
Voor de uitvoering van het project ‘Boucle du Hainaut’ is Elia wettelijk verplicht een aanvraag
voor herziening van het gewestplan in te dienen, zodat de door Elia voor het project vastgestelde corridor erin voorkomt. Deze procedure betreft alleen de gemeentes op het Waalse
grondgebied.

AANTAL DAGEN
WAAROP BURGERS
OFFICIEEL
SCHRIFTELIJK HUN
ADVIES KUNNEN
GEVEN NA DE TWEE
DAGEN WAAROP
DE VIDEO MET DE
PRESENTATIE VAN
HET ONTWERP VAN
DE HERZIENING VAN
HET GEWESTPLAN
OFFICIEEL
GEPUBLICEERD
WORDT.

45

DUUR VAN HET
OPENBAAR
ONDERZOEK, AANTAL
DAGEN WAAROP DE
BURGERS OFFICIEEL
HUN ADVIES KUNNEN
GEVEN

ELIA ONTWIKKELT HET
ELEKTRICITEITSSYSTEEM
VAN MORGEN EN VOERT
EEN PROACTIEVE DIALOOG
MET EEN GROOT AANTAL
BELANGHEBBENDEN. DE BESTE
OPLOSSINGEN VOOR HET MILIEU
EN DE SAMENLEVING HEBBEN DE
VOORKEUR.

De herziening van het gewestplan voorziet in een aantal fasen waarin het publiek wordt
geraadpleegd en geïnformeerd. Burgers kunnen dan opmerkingen maken en vragen stellen.
Daarnaast wordt in verschillende fasen van de procedure het advies van gemeentelijke en
regionale instellingen gevraagd.
Alle opmerkingen uit deze fase worden opgenomen in een milieueffectrapport van het
project dat door een onafhankelijk studiebureau wordt opgesteld.
Op basis van de resultaten van deze studie en alle adviezen die werden ontvangen, kan de
Waalse overheid zich vervolgens uitspreken over herziening van het gewestplan.

• Indiening van
de aanvraag en
het basisdossier
bij de betrokken
gemeenten en
de CCATM*

• Publicatie van
de video** met
de presentatie
van het ontwerp
van de herziening van het
gewestplan

• Advies van de
burgers

• Advies van de
gemeentelijke
overheden en
de CCATM*

* Commissions Communales d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en mobiliteit)

• Indiening van
het dossier en
de resultaten
van het overleg
bij de waalse
regering

• Advies van de
regionale en
andere nuttige
instellingen

• Milieueffectrapport (mer)

• Indiening van
• Advies van de
• Op basis van het • Openbaar
het rapport bij de
regionale en andere mer en de adviezen: onderzoek
waalse overheid
nuttige instellingen keuze van de
overheid van de
meest redelijke
oplossing en
goedkeuring als
ontwerpplan

• Advies van de
gemeentelijke
en regionale
instellingen en
resultaten van
het openbaar
onderzoek

• Definitieve
goedkeuring van
het plan

• Beslissing van
de overheid over
de herziening
van het
gewestplan

HET MILIEUEFFECTRAPPORT IS EEN
STUDIE VAN EEN ONAFHANKELIJK,
DOOR WALLONIË ERKEND BUREAU,
WAARIN HET EFFECT VAN EEN
PROJECT OP HET MILIEU IN DE
BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD
WORDT GEANALYSEERD: FAUNA,
FLORA, HET LANDSCHAP, ENZ.

** Ter vervanging van de voorafgaande informatievergadering (VIV) die omwille van
COVID-19 niet kan worden georganiseerd.
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FASE 3 AANVRAAGPROCEDURE
VOOR EEN STEDENBOUWKUNDIGE
VERGUNNING – 2023 tot 2025
Nadat de reservatieperimeter voor de uitvoering van het
project ‘Boucle du Hainaut’ is ingeschreven in het gewestplan, moet Elia voor de aanleg van de infrastructuren een
aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning starten.
In het kader van dit administratieve proces voorziet de regelgeving eveneens in twee overlegmomenten met de bevolking: de openbare informatievergadering en het openbaar
onderzoek.
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AANTAL DAGEN
WAAROP BURGERS
OFFICIEEL SCHRIFTELIJK HUN OPMERKINGEN KUNNEN GEVEN
NA DE PUBLIEKE
INFORMATIEVERGADERING

30

DUUR VAN HET
OPENBAAR
ONDERZOEK, AANTAL
DAGEN WAAROP DE
BURGERS OFFICIEEL
HUN ADVIES KUNNEN
INDIENEN

Op basis van alle opmerkingen en adviezen die uit het
overleg naar voren zijn gekomen en de resultaten van het
milieueffectrapport van een onafhankelijk bureau, kan de
gemachtigde ambtenaar van Wallonië een gefundeerde
beslissing nemen over het al dan niet verlenen van een
stedenbouwkundige vergunning aan Elia.

• Voorafgaande
informatievergadering (VIV)

• Advies van de
burgers

• Milieueffectrapport (mer)

• Aanpassing van
het project door
Elia

• Indiening van
de vergunningsaanvraag bij de
gemachtigde
ambtenaar

• Openbaar
onderzoek

• Beslissing van
de gemachtigde ambtenaar

FASE 4 WERKZAAMHEDEN EN INBEDRIJFSTELLING
VAN DE 380 kV-CORRIDOR – van 2025 tot 2028

U wilt hierover graag
meer weten?

Zodra de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, kan Elia beginnen met
de aanleg van de infrastructuren. Tijdens deze fase wordt nauw samengewerkt
met de gemeentebesturen. De omwonenden worden hierover geregeld op een
transparante manier geïnformeerd.

Lees dan onze folder
‘De procedure in 10 vragen’

• Indienststelling
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• Werkzaamheden
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ELIA,
IN DIENST
VAN DE SAMENLEVING
BEGELEIDENDE MAATREGELEN
VAN ELIA
Het maatschappelijk draagvlak voor onze projecten is groter
wanneer we negatieve maatschappelijke effecten trachten
te voorkomen en oplossingen zoeken om tot een win-winsituatie te komen. Net zoals bij de milieueffectstudies
(studies van onafhankelijke bureaus waarin de milieu-impact van projecten wordt geanalyseerd), past Elia een ‘mitigatiehiërarchie’ toe met betrekking tot de impact van haar
infrastructuren op steden, het milieu en landbouwgebieden.
Het principe van de mitigatiehiërarchie is gebaseerd op de
volgende logica:
• Vermijden: effecten vermijden heeft altijd de voorkeur en
is ook de meest efficiënte manier om effecten te beperken.
• Beperken: niet alle effecten kunnen echter worden voorkomen. Wel kunnen ze vaak worden beperkt qua intensiteit, omvang of impact.

Vanuit haar maatschappelijke sleutelrol
ontwikkelt Elia haar projecten in het belang
van de samenleving.

BEPLANTINGEN

BOSSEN

WATERBOUWKUNDE

Beplanting van corridors,
aanplanting van boomrijen,
hagen en boomgaarden.

Herstructurering van bossen
en nieuwe bosgebieden.

Renaturatie van vijvers, herstel van
waterlopen in hun oorspronkelijke staat,
aanleg van kleine watervlakken, herstel
van stilstaande en stromende watervlakken.

AFBRAAK

BESCHERMING VAN SOORTEN

Doordringbaar maken
van de bodem.

Bouw van voorzieningen om amﬁbieën
te beschermen, aanleg van broedplaatsen,
habitats voor vleermuizen en reptielen,
torens ter bescherming van de diersoorten.

DOOR DEZE MAATREGELEN TE NEMEN, BEOOGT
ELIA EEN TRANSPARANTE, SYSTEMATISCHE
EN NIET-DISCRIMINERENDE AANPAK. IN HET
BESEF DAT DE AANLEG VAN EEN NIEUWE
380 KV-VERBINDING ALTIJD IMPACT HEEFT
OP DE SAMENLEVING, DENKT ELIA MET DE
GEMEENTEN DIE BIJ HET PROJECT ‘BOUCLE DU
HAINAUT’ BETROKKEN ZIJN OOK NA OVER DE
ONTWIKKELING VAN DUURZAME PROJECTEN
OM DE LEEFOMGEVING VAN DE BURGERS TE
VERBETEREN.

U wilt hierover graag
meer weten?
Lees dan onze folder “De
begeleidende maatregelen
in 10 vragen”.

• Compenseren: neveneffecten die we niet konden voorkomen of beperken, kunnen uiteindelijk worden gecompenseerd.

VERMIJDEN
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BEPERKEN EN/OF HERSTELLEN

COMPENSEREN

BESCHERMDE
GEBIEDEN
VERMIJDEN

LIJNEN EN STATIONS
VISUEEL INTEGREREN MET
BEPLANTING

TYPE MASTEN

GEMEENTELIJKE
PROJECTEN

WOONKERNEN
VERMIJDEN

BUNDELING MET
BESTAANDE
INFRASTRUCTUREN

HERBEBOSSING

FINANCIËLE
VERGOEDINGEN
VOOR EIGENAREN

BESTAANDE
INFRASTRUCTUREN
UPGRADEN OF
HERGEBRUIKEN

ARCHITECTONISCHE
INTEGRATIE VAN STATIONS

VOGELKRULLEN,
NESTKASTEN

FINANCIËLE
VERGOEDINGEN
VOOR LANDBOUWERS
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ELIA BESTEEDT EXTRA AANDACHT AAN
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN
Bij het transport van elektriciteit via een geleider ontstaat
in de directe omgeving een elektromagnetisch veld (EMV)
met een lage frequentie. Bij alle infrastructuurprojecten van
Elia wordt dit type veld dus voortgebracht. Dat zorgt soms
voor ongerustheid bij de omwonenden. Daarom wil Elia hier
bijzondere aandacht aan besteden en ervoor zorgen dat
iedereen correcte informatie krijgt over het onderwerp. Elia
wil ook de wetenschappelijke kennis over EMV stimuleren.
Daartoe ondersteunt Elia de BBEMG (Belgian BioElectroMagnetics Group).
De acute effecten bij blootstelling aan extreem hoge
magnetische velden zijn gekend en onder controle. Over de
gevolgen van langdurige blootstelling aan lage niveaus zijn
er wel onzekerheden. De sterkte van het magnetisch veld is
evenredig met de elektrische stroom en neemt snel af naarmate de afstand groter wordt.
Sommige epidemiologische studies melden een lichte
toename van het risico op leukemie bij kinderen bij een
gemiddelde blootstelling boven de richtwaarde van 0,4 μT
(microtesla). Ondanks jarenlang onderzoek is voor dit statistisch verband nog geen oorzakelijk verband aangetoond.

HOEWEL DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE EEN
GRENSWAARDE AANBEVEELT
VAN 100 ΜT ZIET ELIA ER BIJ
AL HAAR PROJECTEN OP
TOE DAT DE GEMIDDELDE
BLOOTSTELLING VAN WONINGEN
IN DE BUURT VAN HAAR NIEUWE
INSTALLATIES RUIM ONDER DE
DOOR EUROPA AANBEVOLEN
WAARDE LIGT.

De acute effecten liggen aan de basis van de geldende
Europese regelgeving die voor de bevolking een blootstellingslimiet van 100 μT vaststelt. Gezien de beschikbare
wetenschappelijke gegevens achten de Europese Unie, de
ICNIRP en de WHO het in dit stadium niet nodig om deze
regelgeving te wijzigen.

Het IARC (het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek, dat deel uitmaakt van de WHO) heeft in 2001 laagfrequente EMV’s ingedeeld in groep 2B van de onderzochte
stoffen, wat inhoudt dat ze worden beschouwd als ‘mogelijk
kankerverwekkend’, net zoals een aantal andere elementen
en activiteiten, zoals gemarineerde groenten, aloë-vera-extract, nikkel (gsm’s), enz.
Sommige landen en regio’s hebben op dit gebied een nationaal of regionaal beleid ontwikkeld. In het strengste beleid
is een richtwaarde vastgesteld van 0,4 μT bij permanente
blootstelling. Wanneer deze referentiewaarde in de praktijk
niet mogelijk is, wordt een drempelwaarde bepaald, zoals
dat in Vlaanderen en Brussel het geval is. In Wallonië is er
geen specifieke wetgeving op dit gebied.
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100 µT
DOOR EUROPA
AANBEVOLEN
WAARDE
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WENST U MEER INFORMATIE?
NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP!

boucleduhainaut.be

Boucle du Hainaut

0800 18 002

boucleduhainaut@elia.be

SCAN DEZE
QR-CODE OM NAAR
DE WEBSITE VAN HET
PROJECT TE GAAN

Verantwoordelijke uitgever: Elia - Julien Madani - Keizerslaan 20 - 1000 Brussel - September 2020
Ontwerp: www.pepscommunication.be - Niet op de openbare weg gooien.

‘Boucle du Hainaut’
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