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Groen licht voor realisatie Stevin-project in Brugge  

 
 

 

Het stadsbestuur van Brugge gaat akkoord met de plannen van het 

hoogspanningsbedrijf Elia om het elektriciteitsnet op haar grondgebied te 
versterken. Beide partijen hebben hierover een dadingsovereenkomst gesloten 
die binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee wordt een 
cruciale stap vooruit gezet in de realisatie van een nieuwe hoogspanningslijn 
tussen Zeebrugge en Zomergem. Het zogenaamde Stevin-project wordt een 
belangrijke schakel in de toekomstige elektriciteitsbevoorrading van ons land 
én van de kustregio in het bijzonder.  
 
 
Met dit akkoord komt finaal een eind aan het juridische dispuut tussen de stad Brugge en 
Elia. Beide zijn tevreden over de voor elk aanvaardbare oplossingen die de uitvoering 
van het Stevin-project in Brugge niet langer verhinderen.  
 
Elia neemt het engagement, in samenwerking met het stadsbestuur, om in Zeebrugge 
een groene buffer aan te leggen rond de site van het nieuwe hoogspanningsstation 
Stevin (hoek Kustlaan en Baron de Maerelaan) én de directe omgeving. Deze groenzone 
zal positief bijdragen tot de plaatselijke levenskwaliteit. 
 
Daarnaast wordt, in overleg met het stadsbestuur, ook een nieuwe locatie voor het 
omvormingsstation van het Nemo-project gezocht, oorspronkelijk voorzien op de 
voormalige militaire site ter hoogte van de Stationswijk in Zeebrugge. Het Nemo-project, 
nl. een onderzeese verbinding met het hoogspanningsnet in Groot-Brittannië, is cruciaal 
voor de bevoorradingszekerheid van België en kan uitsluitend gerealiseerd worden als de 
geïmporteerde elektriciteit via de Stevin lijn naar het binnenland wordt gebracht.  
 
Na de overeenkomst met Brugge hoopt Elia ook met andere partijen die een beroep 
hebben ingesteld tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, tot een akkoord te 
komen zodat de werken voor het Stevin-project begin 2015 kunnen starten. Een 
uitgebreide informatiecampagne zal dat aankondigen.  
 
 
 
Over Stevin  
 
Met het project Stevin wil Elia het Belgische hoogspanningsnet versterken (380 kV) 
tussen Zeebrugge en Zomergem. De geplande uitbreiding is cruciaal voor de 
toekomstige elektriciteitsbevoorrading van ons land en van de kustregio in het bijzonder.  
 
Stevin maakt de aansluiting mogelijk van de toekomstige windturbineparken op zee, de 
uitbouw van de decentrale energieproductie in de kustregio én de interconnectie met het 
hoogspanningsnet van Groot-Brittannië (in- en uitvoer van elektriciteit). Het project zal 
ook een positieve stimulans geven aan de verdere economische ontwikkeling in West- en 
Oost-Vlaanderen.  
 
Het Stevin-traject loopt boven- én deels ondergronds door Brugge, Blankenberge, 

Zuienkerke, Maldegem, Eeklo en Zomergem. Dit tracé is in juli 2012 vastgesteld door de 
Vlaamse regering en opgenomen in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). 
Dit is gebeurd op basis van een positieve beoordeling van het plan-milieu-
effectenrapport (plan-MER) dat de milieu-impact op de directe omgeving onderzoekt. 
  
Op 4 juni 2014 heeft de Vlaamse regering de stedenbouwkundige vergunning verleend 
voor het Stevin-Project. Eerder is ook de milieuvergunning toegekend voor de 3 
hoogspanningsstations (Stevin in Zeebrugge, Gezelle in Lissewege en Van Maerlant in 
Vivenkapelle).   
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Gelieve voor meer 
informatie contact op te 
nemen met: 
 
 
Nationale media 
Barbara Verhaegen 
+32 2 546 73 78 
+32 473 65 39 47 
barbara.verhaegen@elia.be 
 
Axelle Pollet 
+32 2 546 75 11 
+32 475 84 38 91 
axelle.pollet@elia.be 
 
 
Lokale media 
Marleen Vanhecke 
+32 486 49 01 09 
Marleen.vanhecke@elia.be 
 
 
Investor Relations 
Tom Schockaert 
+32 2 546 75 79 
+32 494 42 28 65 
investor.relations@elia.be 
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Over Elia 

 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, 
Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds 
Management) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in 
het noorden en het oosten van Duitsland.  
 
Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 
18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen 
eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.  
 
Elia zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van 

de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële 
verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de 
buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese 
elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie. 
 
Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim 
aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via het 
dochterbedrijf EGI (Elia Grid International).  
  
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een 
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de 
gemeentelijke holding Publi-T is. 
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