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Het ALEGrO-project, de eerste elektrische interconnectie tussen België
en Duitsland, kan van start gaan nu de nodige vergunningen zijn
toegekend. De start van de werken is voorzien half januari. Elia
verwacht dat de werkzaamheden twee jaar zullen duren.
Eerste interconnectie tussen België en Duitsland
Ter herinnering: het ALEGrO-project is de eerste interconnectie tussen België
en Duitsland. De verbinding zal langs 14 gemeentes lopen en een afstand van
ongeveer 90 km overbruggen, waarvan 49 km in België en 41 km in Duitsland.
Het project heeft drie hoofddoelen:
1) De integratie van hernieuwbare energie;
2) Een positief welvaartseffect door prijsconvergentie;
3) Een verbeterde bevoorradingszekerheid.
Toekenning van vergunningen en start van de werken half januari
“Elia kijkt terug op een constructieve samenwerking met de Waalse en federale
overheidsdiensten tijdens dit vier jaar durende proces”, verklaart Ilse Tant,
Chief Public Acceptance Officer bij Elia. “Op deze manier zijn we tot een tracé
gekomen dat rekening houdt met de omgeving en de omwonenden.”
In januari starten de werken op drie verschillende werven:




49 km ondergrondse verbinding tussen het transformatorstation van Lixhe
en de Duitse grens, die 14 gemeentes zal doorkruisen;
Het conversiestation in Lixhe in de gemeente Wezet, dat de aansluiting van
de ALEGrO-gelijkstroomverbinding met het bestaande wisselstroomnet
mogelijk zal maken;
De microtunnel die het mogelijk maakt om de kabels onder de Maas en het
Kanaal ter hoogte van het Viaduct van Cheratte door te trekken.

“Elia verheugt zich op de start van dit project en zal de werkzaamheden op
dezelfde manier aanpakken als de vergunningsprocedures, namelijk in
samenspraak met de omwonenden en de lokale overheden”, verklaart Elsa
Celens, verantwoordelijk voor het ALEGrO-project. “De infrastructuurwerken
zullen we opsplitsen in verschillende delen en zullen het verkeer en de
omwonenden zo min mogelijk hinderen. De buurtbewoners kunnen de evolutie
van de werkzaamheden volgen op onze website, www.elia.be/alegro.”
Het projectteam zal tijdens de werken beschikbaar zijn op het gratis nummer
0800 18 002 of via het e-mailadres alegro@elia.be.
Over Elia:
Als beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000
volt in België heeft Elia 1.200 professionele medewerkers in dienst. Elia
beheert luchtlijnen en kabels met een totale lengte van meer dan 8.000 km.
Het Elia-net wordt als één van de meest betrouwbare van Europa beschouwd.
Het speelt een essentiële rol voor de gemeenschap. Enerzijds zijn de grote
industriële klanten erop aangesloten, anderzijds wordt de elektriciteit van de
producenten naar de distributienetten getransporteerd die op hun beurt voor
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de bevoorrading van alle verbruikers zorgen. Elia staat ook in voor de
interconnecties met de buurlanden.
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