29 mei 2018

Officiële start van de werkzaamheden voor het ALEGrO-project
Initiatiefnemers van het ALEGrO-project openen officieel de werken voor de eerste
interconnectie tussen België en Duitsland nu alle vergunningen en toelatingen toegekend zijn.
Nu alle vergunningen en toelatingen zijn toegekend, werden de werkzaamheden voor het ALEGrO-project op 29
mei feestelijk geopend met de onthulling van de plaat die symbool staat voor de site van het toekomstig
conversiestation in Lixhe.
De vertegenwoordigers van de veertien betrokken Luikse gemeenten en de verschillende administratieve
diensten die aan de realisatie van het project hebben meegewerkt, waren aanwezig.
Willy Borsus, de minister-president van Wallonië, Chris Peeters, CEO van Elia, en Els Celens, projectleider,
belichtten in hun toespraken de projecten van Elia en de doelstellingen van ons land op het gebied van de
energietransitie. Samen met hen heeft Oliver Paasch, de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap,
de werken geopend met de symbolische onthulling van een metalen plaat die het ALEGrO-project voorstelt.

Chris Peeters, CEO van Elia
De energietransitie wordt alsmaar meer zichtbaar en het ALEGrO-project is daar een perfect
voorbeeld van. ALEGrO maakt deel uit van het elektriciteitsnet van de toekomst, met de productie van
steeds meer hernieuwbare energie en het vervoer van elektriciteit over alsmaar langere afstanden.
Bovendien is dit een internationaal verhaal. Dit project is essentieel voor de toekomst van ons land op
energievlak. We zijn dan ook verheugd dat we dit kunnen concretiseren. De energietransitie stelt ons
voor verschillende uitdagingen en het ALEGrO-project draagt hier in belangrijke mate aan bij.

ALEGrO: eerste interconnectie België-Duitsland
Het ALEGrO-project is de eerste elektrische interconnectie tussen België en Duitsland. De verbinding zal een
afstand van 90 km overbruggen, waarvan 49 km in België en 41 km in Duitsland.
Het project heeft drie doelstellingen:

 de efficiënte integratie van hernieuwbare energie;
 bijdragen aan de prijsconvergentie;
 de verbetering van de bevoorradingszekerheid.

De eerste drie werven van het project werden gelijktijdig opgestart in januari en lopen gesmeerd.
 Lixhe: de eerste fase van de werken, namelijk de versteviging van de bodem voor de bouw van het
conversiestation, werd onlangs afgerond. Nu is de constructie van het gebouw begonnen.
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 Microtunnel: De twee schachten, waarvan één onder de Maas en een andere onder het Albertkanaal,
worden momenteel uitgegraven.

 Verbinding: De werken voor de ondergrondse verbinding zijn afgerond in Raeren en zijn begin april
begonnen in Blegny. Deze werken zullen vanaf Blegny geleidelijk voortgezet worden langs de
bestaande infrastructuren tot aan het afgewerkte lijngedeelte in Raeren. Het laatste deel wordt tussen
Visé en Herstal gelegd, voornamelijk langs het jaagpad.

Naast de beschikbare informatie op de website van Elia (www.elia.be), kunnen de buurtbewoners ook gebruik
maken van het gratis nummer (0800/18 002) en het e-mailadres (alegro@elia.be) voor vragen in verband met
het project. U kunt de voortgang van de werken ook dagelijks volgen via de interactieve kaart op de website.

Over Elia:
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt in België voor de
transmissie van elektriciteit in België. De onderneming heeft 1.350 medewerkers in dienst. Elia beheert
een net bestaande uit luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, goed voor een totale lengte van meer
dan 8.495 km. Het net wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste van Europa. Het speelt een
essentiële rol voor de gemeenschap, want de grote industriële klanten zijn erop aangesloten en het
vervoert de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten.

Hoofdzetel
Elia System Operator
Keizerslaan 20
1000 Brussel, België

Voor meer informatie, contacteer Elia:
Verantwoordelijke projectcommunicatie – Julien Madani - +32 478 63 28 39 – julien.madani@elia.be
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