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Hernieuwbare energie voor iedereen

MAAR… 

met respect voor de leefomgeving en de 
gezondheid van elke buurtbewoner

Niets uit huidige presentatie mag worden opgenomen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van  burgerplatform leefbaar E403



Agenda

Introductie
Project + zoekzone
Effecten
Tijdslijn
Indienen suggesties, vraag of idee
Acties en pers
Vragen en antwoorden



Agenda

Introductie



Agenda

Project + zoekzone



Project Ventilus:  



Zoekzone  
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Landschappelijke - visualisatie

Effecten



Landschappelijk

Effecten



“Lijn”paal -> 

foto : Stevinproject 
Moerkerke 

-
Maldegem

Effecten

Omgeving



“Hoek”paal -> 

foto : Stevinproject 
Moerkerke 

-
Maldegem

Effecten

Omgeving



foto   met    weiland  

Doorsnede : 1 bovengrondse kabel
bundel van 4   (voor één fase)

toe te passen op sommige bestaande trajecten



Effecten

150 kV 380 kV 

0, 3 GW 6 GW 
x 20 !!!

= 6 grote kernreactoren

Elektromagnetische straling
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Effecten

Mens en dier :

- Aanzienlijk verhoogde kans op leukemie bij kinderen onder 
hoogspanningskabels  ( cfr. Nederlandse Gezondheidsraad )

- Meer kans op Alzheimer

- Gedragsstoornissen dieren ?

- Problemen met bestuiving planten ?

- Knetterend geluid – Corona effect bij vochtig weer

- …



Effecten
Vastgoed:

Uit vrees voor de gezondheid raakt tachtig procent van woningen en terreinen 
onder hoogspanningskabels moeilijk verkocht. Dat blijkt uit een steekproef van 
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), zo bericht Het Nieuwsblad.

“Tachtig procent van de makelaars klaagt dat er weinig interesse is voor percelen 
en woningen onder hoogspanningskabels. Eén op de vijf zegt dat er totaal geen 
interesse is.  Meestal komt het pas tot een verkoop na een lange periode en veel 
discussie over de prijs.  Gemiddeld loopt het waardeverlies op tot 15 à 30 
procent.  Soms tot 50 procent”, zegt Luc Machon van de makelaarsfederatie BIV

Zonnepanelen ?



Effecten
Bedrijven:

Invloed op bedrijfsinkomen gerelateerd aan 
landbouwzone ?

- Bestuiving teelten

- Beregening

- Vruchtbaarheid dieren 

- Effecten op medische apparatuur

- Teeltbeperking : dode vogels – vb spinazie? 

- Interferentie met bedrijfsactiviteiten

- …
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Indienen tot suggesties, vraag of idee



Indienen suggesties, vraag of idee

WAAR :
- Per aangetekende brief dienst omgeving Brussel
- Website www.omgevingsvlaanderen.be
- Indienen tegen ontvangstbewijs in een van de 25 

gemeentes

Modelformulier ter beschikking
- Vanavond
- Via mail

Kan ingevuld worden en afgegeven worden aan 
burgerplatform , gezamenlijk indienen

http://www.omgevingsvlaanderen.be/
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Ondergronds tracé



foto   met    weiland  

Ondergrondse kabel
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Straatbeeld  Kortekeer

Acties en pers



Acties
Huis affiche

Acties en pers



Alle beetjes helpen

Acties en pers



VRAAG & ANTWOORD



burgerplatformleefbaarE403@gmail.com
www. BurgerplatformLeefbaarE403.be
- pagina : Burgerplatform leefbaar E403

- groep : Geen hoogspanning langs     
autosnelweg E403 !
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END


