
 

 

 

Elia Groep lanceert re.alto, de eerste Europese marktplaats
voor energiedata

 

Elia Groep heeft de of�ciële start van een eigen startup aangekondigd: re.alto. Deze

digitale marktplaats brengt data van leveranciers en verbruikers samen en wisselt die

uit via gestandaardiseerde energie-API’s. Energiegegevens worden hierdoor

toegankelijk en sneller integreerbaar. Zo kan de energie-industrie een enorme

digitale stap zetten naar klantgerichte bedrijfsmodellen die energiediensten

aanbieden. Dit is een onmisbare schakel in de transitie naar een duurzaam

energiesysteem.   
 

Lees het persbericht

 

 

 

IO.Energy krijgt vervolg 

consument rechtstreeks te laat

deelnemen aan de energiemarkt. In een

eerste fase zijn 8 testen uitgewerkt. De

resultaten kan je bekijken op de website

van IO.Energy.

Het Internet of Energy project

(IO.Energy) van de Belgische

netbeheerders wordt begin 2021

voortgezet. De Belgische netbeheerders

hebben dit aangekondigd op een

evaluatie-event dat de eerste testfase

afsloot. Het IO.Energy ecosysteem telt

meer dan 60 Belgische bedrijven die

gezamenlijk projecten opzetten om de

Bekijk de videos

Elia News
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ALEGrO interconnector bijna
klaar

De Waalse ministers Philippe Henry

(Energie) en Willy Borsus (Ruimtelijke

Ordening) hebben het conversiestation

van ALEGrO in Lixhe (provincie Luik)

bezocht. Aanleiding was de realisatie van

het laatste verbindingsstuk van de

ondergrondse kabel. ALEGrO wordt de

eerste elektrische interconnectie tussen

België en Duitsland en heeft een

maximale uitwisselingscapaciteit van

1.000 MW. De interconnector vergroot de

bevoorradingszekerheid van de twee

landen en zorgt voor een betere

integratie van hernieuwbare energie. De

commerciële exploitatie van het project

is gepland voor midden november.

Lees het persbericht

 

 

 

Voorstellingsvideo over het
project ‘Boucle du Hainaut’

Elia heeft een lange reeks infosessies

afgerond voor het ‘Boucle du Hainaut’

project in de provincie Henegouwen. Met

een lengte van ongeveer 84 kilometer

wordt het een van de grootste

infrastructuurprojecten van Elia in België.

De geplande 380 kV-lijn tussen Avelgem

en Courcelles is een missing link in het

Belgische hoogspanningsnet. Waarom is

het project nodig? Hoe werd de

Brabo III-project voorgesteld
via digitale kaartapplicatie 

Bij de voorstelling van het Brabo III-

project aan de buurtbewoners heeft Elia

een nieuwe digitale kaartapplicatie

gebruikt. In de zogenaamde Project

Atlas krijg je via panoramabeelden een

impressie van de huidige en toekomstige

situatie. Brabo III is het laatste deel van

het grootschalige Brabo-project dat het

elektriciteitsnet in en rond de haven van

Antwerpen versterkt. Het project zorgt

ook voor een betere verbinding met

Nederland en is tegen eind 2024 volledig

klaar. U kunt het Project Atlas Brabo III

raadplegen.

voorgestelde corridor bepaald? Wat

waren de alternatieven en waarom zijn

sommige niet weerhouden? Elia heeft de

meest gestelde vragen verwerkt in een

educatieve video.  

Bekijk de video

Raadpleeg project
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Orange is the New Green  

Tijdens de Week van de Mobiliteit heeft

Elia haar nieuw mobiliteitsbeleid

gelanceerd. Met Orange is the New

Green, streven we naar een betere en

duurzame mobiliteit voor onze

medewerkers. Hoe we dat precies doen,

vertelt onze reporter Aurélie in deze

vlog. 

Bekijk de video

 

 

 

Eerste kredietlijn met
duurzaamheidsdoelstellingen

Elia heeft een akkoord met een

consortium van zeven banken voor een

heropneembare kredietlijn van 650

miljoen euro ondertekend. Het

prijsmechanisme van de kredietlijn is

gekoppeld aan de resultaten die Elia

haalt op vlak van duurzaamheid. Deze

aanpak toont Elia’s engagement voor

maatschappelijk verantwoord

ondernemen en is een eerste stap naar

een duurzame �nancieringsstrategie.

Lees het persbericht

 

 

Eurogrid opgenomen in
NASDAQ Sustainability Bond
Netwerk

Eurogrid, het moederbedrijf van 50Hertz,

maakt sinds kort deel uit van het

Sustainability Bond Network van de

Amerikaanse technologiebeurs NASDAQ.

Dit platform biedt gedetailleerde

informatie over

investeringsmogelijkheden in milieu- en

klimaatgerelateerde projecten. De

bedrijven in het NASDAQ-netwerk

dragen bij aan de energietransitie, de

klimaatuitdagingen en doen

inspanningen voor een duurzaam milieu.

http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49086_+Di7jHySa+PYRFD+8liioVvaZqdkzr5IJ0LQKvjUVZ73HHZznJBuexa1FA+eF7c3NvZntL1q5tedmJybVKKGCfNos2bkG+SFyVYOlG97+v0=.act
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Elia sluit zich aan bij Belgian
Alliance for Climate Action

Elia sluit zich aan bij een nieuwe

Belgische klimaatalliantie (BACA) die

sterker willen inzetten op

decarbonisering. Tegen 2030 willen we

op groepsniveau onze uitstoot van

broeikasgassen met meer dan 40%

verminderen. Door in te stappen in de

alliantie toont Elia haar engagement om

de klimaatdoelstellingen van Parijs te

halen en wil het andere bedrijven

inspireren om hetzelfde te doen. BACA is

een coalitie van 51 Belgische organisaties

opgericht door The Shift en WWF.

Meer informatie

 

 

 

Weerstation MOG hersteld via
augmented reality

Het offshore team van Elia heeft met

succes het Remote Assist-programma

Hololens 2 getest. Deze nieuwe generatie

augmented reality-headsets bieden

technische ondersteuning van op

afstand. Dankzij de headsets kijken

experts op kantoor door de ogen van de

technici op het terrein. Via de headset

tonen ze in augmented reality

handleidingen, technische tekeningen

en navigatiepijlen. Deze nieuwe

methode is onlangs uitgetest toen de

Noorse leverancier van het Modular

Offshore Grid-weersysteem geplande

reparaties moest annuleren door Covid

restricties. Het Elia team kon het

onderhoud zelf uitvoeren met hulp van

de leverancier op afstand.
 

 

 

Vision Zero voor safety leadership en
zero accidents 

Veiligheid is een topprioriteit voor Elia Groep. Dat blijkt

uit eigen initiatieven zoals “Go for Zero” en “Gib8” en het

behalen van het ISO 45001 certi�caat. Maar Elia Groep

wil verder gaan en veiligheid nog sterker verankeren in

de bedrijfscultuur. Daarom gaat ze in zee met Vision

Zero. De Safety Leadership Cultuur van Elia Groep wordt

verder geoptimaliseerd. Iedereen wordt een

veiligheidsambassadeur die anderen inspireert.

http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49069_FJTsPDYlhvFrRBLbOYMakVpVyUDZCQ6aD0y5Q7oaggVp57FeVA8ECnFniXzvRYzXc07vQ0-hD8ErV0HYlpHeWqnZw74fnOwnAEh7WnPTbeU=.act


 

 

 

Elia Groep ontwikkelt Inside Information Platform (IIP) 

Elia Groep staat nu vermeld als Inside Information Platform (IIP) op het REMIT-

platform van ACER. De ambitie is om continuïteit te waarborgen in de

transparantiediensten die Elia aan marktpartijen aanbiedt. Vanaf 1 januari 2021 moet

elke marktpartij die onder de REMIT-regel-geving valt, zijn inside information

(voorwetenschap) publiceren op een speciaal platform (IIP). In België zal het IIP van

Elia openstaan voor marktpartijen die storingen en andere marktinformatie

publiceren. Interesse om lid te worden? Stuur dan een e-mail

naar transparency@elia.be.

Meer informatie

 

 

 

GRID DATA
 

 

Interconnecties Systeemdienst Verbruik en

productie

 

 

 

Gegevens MNA Total solar forecast Total wind forecast

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever:

Pascale Fonck | Keizerlaan 20 B- 1000 Brussel 

http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49081_DS1kOUv0+idx7DIQ7Nf+ZnicvKVvIJVmTPWnhcDT9UqkrXpmNCZ9dAyhMwiecSeU3gbLxcqEz0x-7Nr+oVNk7A==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49082_7Q-RPHRPG5hzafxOnZc7CwkawNa7519BFstQ4uc6HOsJWo5oMWmJdpCMOeggrkdRbyy6iclkL08w6r5CiTPh+w==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49083_Xds7SCyOpUDZXyOt6tee2EbEUijalKcrn+EQEFnjefctADGeq+BT+H4tLuu1xNDUtCXljk7k9oiAz+pqnZOOfw==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49070_1gwQtHXM+z3FCrW41WCd-Se+x6uthhVq-oYJAtQisjB+A4pQlx-d9f0kBovQckYwvJY9OsmNMhXntj2estrxr-KpyKQiias6BdKtf3MYyMm0kdpAk889-feEpw5+RbxY.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49073_cR0Bm2DIDJmUHU25e2IQ1X1zNHe+Q+5rw-PNx9FnE6t0ErYKpWOYkFSJ5CDlfkALrBFplv-Ccl1teqG8Z3n0ns96O33v+AusG9TFrxW7PaMWvxy6nsMepxencgew99OpCY4eaUBhx8iO+A9sSsO4lw==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49074_MKDLHmJ--4frcFgN2M5EAltbQC4444EBqx-6B0F5tijmtlcpU7qJ9npQYHRl9e-ib85Do7oO1TP9COwoqlVcMEeWDx5co+5JVF8HX2w0hV0cKaf6ASD6oRl6Ns29ffZR1H5UxkhfLbUJisaXZ+GqRw==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49075_h1eoOc4lSWurkKiL2ACu1YTo+5UcUf30mimDbRZ5Cjf6D9mmFkO1XyMYVNqF5fHgCiwhqILtP4uVbIGLhybqa6AA5oyrfZtottxX9nDB2VXfpC34kIEHNYO2tsVYs0j-gUm4YNBOe50g1gqXG3YArg==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49078_QDVvy-wGxweCUH-zsHuX7vU1wf08hoDooo6e1svNLI2bhZ3yojE+wHw4HQxAHiT3Tw3Drw6y7iAXP-su7lqD3dmmbZ7nnJQ6GN8wBFRzVo1HIc1WAp1BDxJ5pbE4ZKSo.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49079_wIYDGwWp77QKGk769DOtoYIsP4XI6OYQsVvXBLlO3N9dLTdPcVq84B2R+4ZhdJLrj05i0Ktm9CFJmAFny5a7nCIXaCXhEuKTpL0ojzR7FVPYwPFNPVJX8vz5YOwoYeFJj3sv5p6onuuuveARRIA8dw==.act
http://link.newsletters.elia.be/mm/LC_7309_1089178_PDHH6B0IJ4FP_49080_v-K-YaW7+-XwVSGRpuwreP3LQxP71CWmtWsP2N0pjOSc9j5lcY9Q5PidSg2i9sLbVnRzVkmaFORvF6ORYKdqpQSr9EZZxVGGo0AP8xz-+d3Bucy4A89LTsDQWC4TBt+o4n5moisWs6f6SkDIr-FUiw==.act

