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Aandeel zonne-energie in elektriciteitsmix breekt record na
record

Er is in ons land nog nooit zoveel zonne-energie geproduceerd als in de voorbije
maand juli. We noteerden 935 GWh. Het aandeel zonne-energie in onze
elektriciteitsmix bedroeg 15%. 2022 wordt een topjaar voor elektriciteitsproductie uit
zonnepanelen. Door een combinatie van mooi weer en een toename van het
geïnstalleerd vermogen worden maand na maand records gebroken. Het vorige
record was voor de maand mei 2022 met 888 GWh, gevolgd door juni 2022 met 875
GWh. In augustus noteerden we 839 GWh. Dat is een stuk hoger dan het record van
mei 2020 (683 GWh) dat twee jaar lang overeind bleef.

 

Lees meer

 

 

Definitief groen licht voor de Uckermark lijn
 

Na een beslissing van het Duitse gerecht
kan 50Hertz ook in het Noorden van het
reservaat Schorfheide aan de bouw van
een nieuwe bovengrondse
hoogspanningslijn beginnen. Met deze
beslissing is het laatste deel van de
belangrijke Uckermark lijn vergund. Het
traject duurde 17 jaar. De Uckermark lijn
is een nieuwe en sterkere verbinding
tussen het Noorden van Duitsland waar
veel hernieuwbare energie wordt
opgewekt en de verbruikerscentra in het
Zuiden. 

 

Lees meer
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Tweede groene obligatie van 750 miljoen euro succesvol
uitgegeven

 

In een moeilijke marktomgeving heeft
Eurogrid GmbH, het moederbedrijf van
50Hertz, een tweede groene obligatie
voor een bedrag van 750 miljoen euro
met succes uitgegeven. De middelen zijn
nodig voor een aantal on- en offshore
projecten die de integratie- en
transportcapaciteit van hernieuwbare
energie in het systeem van 50Hertz
aanzienlijk vergroten.

 

Lees meer

 

 

Nieuwe stap in ontwikkeling Bornholm Energy Island
 

De Deense en Duitse ministers van
Energie en Klimaat hebben een nieuw
akkoord ondertekend over de
ontwikkeling van het Bornholm Energy
Island. 50Hertz zal het project samen
met de Deense TSO Energinet realiseren.
       In de nieuwe plannen is de capaciteit van
de offshore windparken vergroot van
2GW tot ruim 3GW. 

 

 

Oproep aan leveranciers om duurzaam aan te kopen
 

Samen met 9 andere Europese
transmissienetbeheerders (TSO's)
versterkt Elia Group zijn oproep aan
leveranciers om de producten en
diensten die ze aanbieden duurzamer te
maken - en zo bij te dragen aan een
koolstofneutrale samenleving. Deze
hernieuwde oproep versterkt de brief die
in 2020 is gepubliceerd. Het initiatief
moet het aankoopproces van TSO’s
duurzamer maken.   

 

Lees meer

 

 

Elia Group organiseert duurzaamheidsevent
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Op 5 oktober organiseert Elia Group het
ActNow for a sustainable world event.
Daarin vertellen we meer over de
resultaten van het ActNow-
duurzaamheidsprogramma. Tijdens het
livestream-event gaan we in op een
aantal lopende projecten om meer
hernieuwbare energie in het systeem te
integreren en de
bevoorradingszekerheid te garanderen.
U kan zich hier inschrijven voor het
event.  

 

Schrijf je hier in

 

 

Tweede hackathon consumer centricity in Berlijn
 

Op 16, 17 en 18 oktober organiseert Elia
Group voor de tweede keer een
hackathon rond consumer centric
energy services. Gedurende drie dagen
werken studenten, start-ups en experts
aan consumentgerichte oplossingen
voor een aantal uitdagingen waar we
binnen de energietransitie voor staan.
Wie wil deelnemen kan zich nog
registreren via deze link.  

 

Schrijf je hier in
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