
 

Geslaagd event over elektri�catie 

Elia’s partner event van maandag 25 april stond volledig in het teken van het

decennium van de elektri�catie. Het koolstofvrij maken van onze samenleving zorgt

vooral bij de industrie voor drastische veranderingen. Door toenemende elektri�catie

verandert de interactie met het elektriciteitssysteem. Maar daarin zitten ook

opportuniteiten zoals �exibele consumptie die zich aanpast aan de beschikbare

productie uit wind en zon. Het evenement was een voorproefje van de studie die Elia

Group in november uitbrengt over de elektri�catie van onze economie. Na de vele

digitale events door corona, was het vooral ook een blij terugzien met de Belgische

energiesector.        
 

Bekijk de video

 

Onze visie op hybride interconnectoren 

 

De Europese doelstellingen voor offshore

wind vertalen zich niet in de nodige

acties op het terrein. Nochtans maakt de

oorlog in Oekraïne duidelijk dat Europa

versneld moet investeren in eigen en

fossielvrije energieproductie. In een

visienota over hybride interconnectoren

wijst Elia Group op de pijnpunten maar

worden ook voorstellen geformuleerd. 

 

De combinatie van offshore windparken en onderzeese interconnectoren kan het

potentieel aan hernieuwbare energie maximaliseren; zowel op de Noordzee als de

Baltische zee. De visienota werd gelanceerd tijdens het WindEurope event in Bilbao.
 

Lees het persbericht

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PNN5xe1VPo8
https://www.youtube.com/watch?v=PNN5xe1VPo8
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220405_hybridoffshoreinterconnectors
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220405_hybridoffshoreinterconnectors


 

Het bouwen en onderhouden van offshore hoogspanningsinfrastructuur vraagt

speci�eke veiligheidsvereisten. Nu de energietransitie zich meer en meer op zee

afspeelt, werkt Elia al een aantal jaren rond een speci�ek veiligheidsbeleid dat

medewerkers in staat moet stellen om in die uitdagende omstandigheden veilig te

kunnen werken.

 

Bekijk de video

 

Lees het persbericht

 

Elia schenkt elektrisch materiaal aan Ukrenergo 

 

Op vraag van de Oekraïense regering

sturen verschillende Europese

transmissienetbeheerders elektrisch

materieel naar Oekraïne. De Belgische

netbeheerder Elia schenkt vier

generatoren en andere apparatuur ter

waarde van 200.000 euro. 50Hertz, de

Duitse dochter van Elia Group stuurt 16

noodgeneratoren, 50 led-spots en enkele

andere kleinere elektrische naar

Oekraïne.

 

Hiermee willen de Europese netbeheerders hun solidariteit betuigen met de

getroffen Oekraïense bevolking. Sinds midden maart biedt het Europees

continentaal elektriciteitsnet na een versnelde succesvolle koppeling al

ondersteuning aan het Oekraïense elektriciteitsnet.

 

Lees het persbericht

 

 

Resultaat re-run CRM-veiling (Y-4) gepubliceerd op elia.be

Op World Safety Day, op 28 april volgden

minister van de Noordzee Vincent Van

Quickenborne en minister van Energie

Tinne Van der Straeten een

veiligheidstraining om een later bezoek

voor te bereiden aan het MOG, Elia’s

stopcontact in de Noordzee. In een

opleidingscentrum in Oostende leerden

ze om zich uit een helikopter te bevrijden

wanneer die in het water neerstort.

Ministers volgen veiligheidstraining voor offshore bezoek 

https://www.youtube.com/watch?v=AS-8jJhyJ-o
https://www.youtube.com/watch?v=AS-8jJhyJ-o
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220428_safetyday
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220411_press-release_elia-schenkt-elektrisch-materiaal-aan-ukrenergo
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220411_press-release_elia-schenkt-elektrisch-materiaal-aan-ukrenergo


 

 

Lees het persbericht

 

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

 

Het centrale thema van ons jaarrapport

is ‘Powering the Decade of

Electri�cation’. Met grootschalige

investeringen in infrastructuur,

digitalisering en sectorconvergentie

staat onze samenleving op een keerpunt

richting klimaatneutraliteit. Elia Group

staat we in het centrum van die

verandering. Het jaarrapport is een

eerste stap in geïntegreerde

verslaggeving.

Het geeft een holistische en gedetailleerde beschrijving van de meerwaarde en de

impact van onze activiteiten op de samenleving.

 

Bekijk de nieuwe publicaties

 

 

OFFSHORE NEWS
 

Minister Dermagne bezoekt Arcadis Ost-
platform in Aalborg

Op donderdag 14 april kreeg minister van Economie

Pierre-Yves Dermagne een rondleiding op de

bouwplaats van het Arcadis Ost-platform in Aalborg,

Denemarken. Het platform is een gezamenlijk project

van 50Hertz (Elia Group) en de Belgische

windontwikkelaar Parkwind. 
 

Het platform moet zorgen voor een optimale integratie van de windenergie

afkomstig van Arcadis Ost project in de Baltische Zee. Dit windpark wordt

operationeel vanaf 2023 en heeft een vermogen van ca. 247 MW. België is al meer dan

15 jaar pionier in de ontwikkeling van offshore wind.
 

Bekijk de video

 

Lees het persbericht

 

Een re-run was nodig omdat de eerder geselecteerde gascentrale van ENGIE in

Vilvoorde geen vergunning kreeg. In de plaats komt nu een gascentrale van Luminus

in Seraing. Zoals wettelijk voorzien was de biedprijs dezelfde als tijdens de veiling van

oktober. Luminus heeft de nodige vergunning.

Elia heeft het resultaat gepubliceerd van

de zogenaamde re-run die volgt op de

ministeriële instructie van 25 maart 2022.

De re-run maakt deel uit van de eerste

veiling (Y-4) van het

capaciteitsremuneratiemechanisme

(CRM) voor het leveringsjaar 2025-2026

en is bedoeld om de

bevoorradingszekerheid te handhaven

wanneer 5 van de 7 Belgische

kernreactoren sluiten.

https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220414_rerun-crm
https://www.elia.be/nl/publicaties/jaarverslagen
https://www.elia.be/nl/publicaties/jaarverslagen
https://www.youtube.com/watch?v=6IR5junt9EI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6IR5junt9EI&t=1s
https://www.elia.be/nl/nieuws/persberichten/2022/04/20220415_visitaalborg_v3


hoogspanningslijn tussen Kruibeke en
Dilbeek

Op 16 april kreeg Elia de vergunning van de Vlaamse

Regering voor het project “Mercator-Bruegel”. Elia

versterkt de hoogspanningslijn (380kV) tussen

hoogspanningsstations ‘Mercator’ in Kruibeke en

‘Bruegel’ in Dilbeek.
 

De hoogspanningslijn vormt een belangrijk onderdeel van de ruggengraat van het

Belgische hoogspanningsnet en is nodig voor het transport van elektriciteit doorheen

het hele land. De hoogspanningslijn wordt voorzien van een nieuw type

elektriciteitsdraden dat meer stroom kan transporteren. Eind april starten de werken,

die zullen duren tot eind 2026.
 

Lees meer

 

 

GRID DATA

 

 

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.

 

 

PROJECT COMMUNICATION NEWS

 

Elia start met versterking van

https://www.linkedin.com/company/elia
https://www.facebook.com/eliacorporate
https://twitter.com/eliacorporate
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/mercator-bruegel
https://www.elia.be/nl/infrastructuur-en-projecten/infrastructuurprojecten/mercator-bruegel
https://www.elia.be/nl/grid-data/maandgegevens/februari-2022
https://www.elia.be/nl/grid-data/transmissie/day-ahead-referentieprijs
https://www.elia.be/nl/online-privacybeleid

