1 september 2017
Veilig werken in de nabijheid van Stevin 380kV-hoogspanningslijnen

Geachte mevrouw / heer,
De werken aan de nieuwe hoogspanningsverbinding van het Stevin-project zitten in een laatste fase.
Dit najaar nemen we de verbinding tussen Zeebrugge en Zomergem in dienst. Het Stevin-project
zorgt met de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding voor een autosnelweg van elektriciteit
door Oost- en West-Vlaanderen en richting het binnenland. Een autosnelweg die niet alleen de
bevoorradingszekerheid in België en Europa garandeert, maar ook hernieuwbare energie in het
Belgische hoogspanningsnet integreert door de verbinding met de windparken op de Noordzee.
Aandachtspunten veilig werken
Veiligheid is voor Elia de eerste prioriteit. Aan alle werken die in de buurt van onze
hoogspanningsinstallaties worden uitgevoerd, zijn veiligheidsvoorschriften gekoppeld. We vinden
het dan ook belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd bent over de risico’s verbonden aan
werken in de buurt van onze hoogspanningsinstallaties. Want van zodra er elektriciteit door de
geleiders van de nieuwe Stevin-hoogspanningslijnen stroomt, moet u in alle omstandigheden
voorzichtig zijn. De gevaren mogen niet worden onderschat.
Respecteer steeds een hoogte van maximaal 5 meter
Voor het passeren met landbouwvoertuigen onder de hoogspanningslijn garandeert Elia steeds
een vrije doorgang van 5 meter, gerekend vanaf het maaiveld. In principe zijn hiermee alle
landbouwmachines afgedekt, ook de grootste pikdorsers, voor zover de mobiele delen van deze
machines de vrije hoogte van 5 meter niet overschrijden. Toch raden we u aan om altijd de nodige
voorzorgsmaatregelen te voorzien, zeker wanneer u grote werken op uw eigendom plant.
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Ook zonder direct contact is er gevaar
Elektrocutie is een specifiek gevaar van elektriciteit. Indien u of uw machines te dicht bij
hoogspanningslijnen komen, loopt u gevaar, zelfs als er geen direct contact is. Wanneer u té
dicht bij een hoogspanningsinstallatie komt, slaat de elektriciteit over naar het voorwerp of de
persoon en ontstaat een zogenaamde vlamboog. Het is daarom noodzakelijk om de maximale
veiligheidshoogte van 5 meter vanaf het maaiveld altijd te respecteren. Voer ook geen
manoeuvres uit in de onmiddellijke nabijheid van de hoogspanningslijn zoals het toeplooien van
sproei-installaties of het stapelen van strobalen.
Verplichte adviesvraag voor het uitvoeren van werken
Indien u toch twijfelt over de veiligheidsafstanden naar aanleiding van werken in de nabijheid van
hoogspanningslijnen is het belangrijk dat u steeds contact opneemt met Elia (art 192. AREI).
U kan hiervoor bellen of mailen naar het Contact Center Noord in Merksem. Zij bezorgen u een
advies met de te respecteren veiligheidsafstanden en helpen u verder met uw specifieke vragen.
Waar nodig komen onze medewerkers ter plaatse om kosteloos een hoogtemeting uit te voeren en
vervolgens de veiligheidsvoorschriften toe te lichten.

Onze contactgegevens:
Elia Asset – Contact Center Noord
Vaartkaai 2, 2170 Merksem
contactcenternoord@elia.be
T. 03 640 08 08 – F. 03 640 07 59

Nu de werken de finale fase ingaan, willen we u graag bedanken voor het begrip en het geduld
tijdens de afgelopen bouwjaren. Dankzij uw medewerking en de constructieve ingesteldheid van alle
andere betrokkenen op lokaal niveau slaagden we er in om het belangrijkste infrastructuurproject
van Elia van de voorbije jaren vorm te geven.
Vriendelijke groeten,

Arianne Mertens
Program Manager Stevin
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