
 

50Hertz versterkt elektriciteitsnet onder Berlijn

Tijdens een feestelijk event is de ondergrondse boormachine voorgesteld die de

tunnel voor de elektriciteitskabel onder Berlijn zal graven. De machine kreeg de

naam Candela en zal graven op een diepte van dertig meter. Ook de verbinding zelf

(Berlin Diagonale) werd herdoopt tot de Franziska-lijn, naar de burgemeester van

Berlijn. De tunnelwerkzaamheden tussen de onderstations van Charlottenburg en

Mitte zijn inmiddels gestart. De lijn wordt een belangrijke schakel in het

hoogspanningsnet in en rond de Duitse hoofdstad. 
 

Lees het persbericht

 

Bekijk de video

 

 

Openbare raadpleging Federaal Ontwikkelingsplan 

 

Elia start de publieke consultatie voor

het Federaal Ontwikkelingsplan 2024-

2034. Als transmissienetbeheerder is Elia

hier wettelijk toe verplicht. Het plan

beschrijft de toekomstige

investeringsnoden in het transmissienet

(110 kV tot 380 kV) om de energietransitie

te realiseren. Met dit Federaal

Ontwikkelingsplan tracht Elia ten volle in

te spelen op de dringende vraag om ons

energiebeleid onafhankelijker,

veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Het openbaar onderzoek loopt van 2

november tot 16 januari 2023.
 

Lees het persbericht

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zxZ2F5YtE8
https://www.50hertz.com/en/News/Details/12890/festive-baptism-new-berlin-cable-tunnel-will-secure-capitals-electricity-supply
https://www.youtube.com/watch?v=5zxZ2F5YtE8
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/11/20221102_elia-launches-a-public-consultation-on-its-2024-2034-federal-development-plan
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/11/20221102_elia-launches-a-public-consultation-on-its-2024-2034-federal-development-plan


Netbeheerder Elia heeft het resultaat

gepubliceerd van de 2de CRM-veiling.

Deze hield rekening met de verlenging

van twee kerncentrales en de succesvolle

veiling van vorig jaar. Finaal is er niks

gecontracteerd. Producenten met

bestaande productiecapaciteit hebben

hun deelname uitgesteld tot de Y-1

veiling (in totaal voor 6.682 MW). Het

volume van deze zogenaamde “Opt-Out

IN” keuze wordt afgetrokken van het te

veilen volume (vraagcurve van 6.417 MW).

Daardoor was deze Y-4 veiling voor 2026-

2027 dus volledig afgedekt.
 

Lees het persbericht

 

 

Elia Group optimaliseert eigen organisatie 

 

Chris Peeters en Catherine Vandenborre

versterken hun respectievelijke positie

als CEO en CFO van de internationale

holding Elia Group. Frédéric Dunon

wordt vanaf 1 november adjunct-CEO

van Elia Transmission Belgium (ETB), de

Belgische netbeheerder. James Matthys-

Donnadieu neemt zijn rol over als Chief

Customers, Markets & System Of�cer. De

verdere afbakening tussen de holding en

Elia Transmission Belgium (ETB) past in

de groeistrategie van Elia Group met

duidelijke ambities in offshore en

digitalisering. 
 

Lees het persbericht

 

 

Elia publiceert resultaat tweede CRM-veiling

 

https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/10/20221028_crm-auction-result-for-2026-2027
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/10/20221028_crm-auction-result-for-2026-2027
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/10/20221026_orgchangesetb
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/10/20221026_orgchangesetb


Lees het persbericht

 

Bekijk de video

 

 

Powering Industry Towards Net Zero

 

De huidige energiecrisis heeft onze

economie in overlevingsmodus gezet.

Maatregelen op korte termijn kunnen

huishoudens en bedrijven tijdelijk

beschermen. Maar er zijn ook structurele

veranderingen nodig om onze industrie

minder afhankelijk te maken van fossiele

brandstoffen en te verankeren in Europa.

Ons visiedocument "Powering Industry

Towards Net Zero" maakt dit zichtbaar en

concreet.  Op vrijdag 18 november

ontdekt u er alles over tijdens een

livestreamed event. Om deel te nemen,

registreer je hier.    

 

Registreer je hier

 

 

 

Elia Group tekent samenwerking met PPL

 

Het Amerikaanse nutsbedrijf PPL

Corporation en Elia Group (via

dochterbedrijf WindGrid) willen

samenwerken voor de aansluiting van

toekomstige offshore windparken in

New England (US). PPL en Elia Group

nemen alvast deel aan de zogenaamde

Request for Information (RFI) die

gelanceerd wordt door de vijf staten in

New England: Massachusetts,

Connecticut, Rhode Island, Maine en

New Hampshire. In deze vragenronde

wordt input verzameld over de

aanpassingen in het hoogspanningsnet

om offshore windparken aan te sluiten.  
 

https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/10/20221024_ppl-and-elia-group-announce-agreement
https://www.youtube.com/watch?v=zIS8TEuzAuo
https://lnkd.in/gNDkRkNH
https://lnkd.in/gNDkRkNH
https://www.youtube.com/watch?v=zIS8TEuzAuo


drie prijzen gewonnen tijdens de

Linked2Fleet Awards. We kregen de Fleet

Mobility award voor onze inspanningen

om het wagenpark te vergroenen. Dit

project past in ons

duurzaamheidsprogramma ActNow. We

kregen ook de veiligheidsprijs omdat we

de veiligheid van onze chauffeurs

vooropstellen. De Fleet Owner Award (3e

plaats) is een erkenning voor onze

algemene benadering van het

wagenparkbeheer.   
 

Verantwoordelijke uitgever:

Pascale Fonck | Keizerlaan 20 B- 1000 Brussel

 

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik

maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw

persoonlijke gegevens is beschikbaar in ons privacybeleid.

 

SELECT wint tweede editie #HackElia 

De tweede editie van de Elia Group

Hackathon was opnieuw een groot

succes. Meer dan 100 deelnemers uit

verschillende landen kwamen samen in

Berlijn. Gedurende drie dagen

ontwikkelden ze concrete toepassingen

om de consument toegang te geven tot

toekomstige energiediensten. Bij de

deelnemers waren zowel start-ups,

studenten en bedrijven. De ‘Cozy’-app

van het studentencollectief SELECT is

gekozen als winnaar. Zij mogen hun

prototype dat warmtepompen op een

slimme manier aanstuurt, ontwikkelen in

The Nest, de incubator van Elia Group. 
 

Lees meer

 

Bekijk de video

 

 

Mobiliteitsbeleid Elia valt in de prijzen

 

Ons mobiliteitsteam heeft maar liefst

https://www.linkedin.com/company/elia
https://www.facebook.com/eliacorporate
https://twitter.com/eliacorporate
https://www.elia.be/nl/online-privacybeleid
https://www.youtube.com/watch?v=lqY86HjwnwM
https://www.eliagroup.eu/en/news/press-releases/2022/10/20221019_select-wins-second-elia-group-hackathon
https://www.youtube.com/watch?v=lqY86HjwnwM

