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Bouchikhi Loutfi    

Elia: Project
Kabelverbinding150kV Ieper-Bas Warneton
Bewonersvergadering herstelling Tybaertstraat

Elia heeft een centrale rol op de elektriciteitsmarkt.

7/02/2017

Frankrijk,
Nederland,
Luxemburg

IMPORT

Frankrijk,
Nederland,
Luxemburg

EXPORT

Grote en
Middelgrote

industrie

KMO’s,
professionele 

klanten,
huishoudens

Transmissie
van 380kV 
tot 30kV

Elia

Elektriciteits
-

producenten

Distributie 
26kV

tot 240V
Vb. 
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Elia in cijfers.

Elia is eigenaar van het hoogspanningsnet van 30kV tot 380kV

8.400 km luchtlijnen en ondergrondse kabels

21.000 hoogspanningsmasten

800 hoogspanningsstations

Voor meer informatie 

consulteer website Elia :  

www.elia.be
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Kabelverbinding 150kV Ieper – Bas Warneton : +/- 13 km
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Aanleg van een nieuwe 150kV kabelverbinding - verantwoording:

• Om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te verzekeren ten 
gevolge van een aanzienlijke stijging van het elektrisch 
energiegebruik in de regio. 

• De bestaande 70kV-infrastructuur volstaat niet meer om de kwaliteit 
van de elektrische voeding te blijven waarborgen.

• Deze werken kaderen in een groter investeringsprogramma, waarbij 
Elia gefaseerd overgaat naar een sterke 150kV-ruggengraat voor de 
voeding van de regio Bas-Warneton en Wijtschate. 

• Op deze manier geniet de volledige regio finaal van een 
vereenvoudigde netinfrastructuur die een oplossing biedt voor de 
uitdagingen van de toekomst en kan ELIA de voedingszekerheid van 
de regio blijven verzekeren.
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Aanleg van een nieuwe 150kV kabelverbinding - Netkaart:

Nieuwe 150kV kabelverbinding
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Traject : Omloopstraat, Dikkebusvijverpad, Posthoornstraat,   

Dikkebusseweg, Tybaertstraat en Bijlanderpad

7/02/2017

Traject: Bijlanderpad, Vaarstraat, Bernikkewallestraat,

en Waterstraatje
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Traject : Waterstraatje, Eekhofstraat, Duivenstraat, 

en Houthemstraat

7/02/2017

Traject : Houthemstraat, Neerwaastenstraat en Komenstraat
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Herstelling Tybaertstraat volgens oorspronkelijk situatie :

lange uitvoeringstermijn

7/02/2017

1. Risico’s bij vervanging volledige betonplaat :

a. Omstandige schade aan de te behouden wegenis

i. Zal resulteren in het vervangen van de verharding over de volledige wegbreedte

ii. Bijkomende verzakkingen aan voetpaden

iii. Schade aan lijnvormige elementen

b. Schade bij uitbraak volledige betonplaat aan aanpalende woningen

i. We moeten hiervoor zwaar materiaal gebruiken

ii. Trillingen van de breekhamers

iii. Verstoring van de ondergrond

c. Destabilisatie van de resterende betonplaat

d. Schade door bewoners straat

i. Zichzelf toch toegang willen verlenen over de drogende betonplaat met wagens

2. Overlast bij vervanging volledige betonplaat :
a. Zelf als we in fasen werken zou dit resulteren dat de bewoners per fase minstens 6 weken geen toegang hebben.

b. Uitvoeringstermijn wordt geschat op 8-10 weken

c. Aanvang werken kan niet gebeuren voor eind maart (kans op vorst te groot)

Vernieuwing volledige wegdek Tybaertstraat : 

korte uitvoeringstermijn
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1. Bestaande betonstraatstenen worden vervangen door een asfaltverharding

2. Overlast bij vernieuwing volledig wegdek 

a. Start werkzaamheden op 13 februari 2017 i.f.v. weersomstandigheden

b. Hinder naar toegankelijkheid van de straat kan beperkt worden tot 12 werkdagen

c. Uitvoeringstermijn wordt geschat op 3 weken i.p.v. 8 à 10 weken

d. Noodzaak om een tweetal weken straat volledig af te sluiten

3. Parkeerzone gedurende werkzaamheden

a.   Voorafgaand herstel Posthoornstraat met reservatie parkeerzone bewoners Tybaertstraat tijdens werkzaamheden 

b. Toegankelijkheid langs voetpaden in de straat zal in deze periode steeds worden gegarandeerd

c. Straatverlichting zal gedurende de nacht blijven branden om uw veiligheid te garanderen
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Type detail herstelling Tybaertstraat
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Voorstel herstelling Tybaertstraat

7/02/2017
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Vragen?

Voor meer informatie i.v.m. de herstelling van de Tybaerstraat:

Philippe Vermeulen

AVALON L+E – Specialist Wegenbouw

0478/98.31.26

of

philippe.vermeulen@avalonl-e.be

Voor algemene vragen :

Xavier De Kimpe

Negociator – Elia

0473/63.63.71

of

xavier.dekimpe@externel.be
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