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Elia schenkt elektrisch materiaal aan Ukrenergo
voor ondersteuning Oekraïens hoogspanningsnet
BRUSSEL | 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. De Belgische crisisen hulporganisatie B-FAST coördineert het transport. Sinds midden maart biedt het Europees
continentaal elektriciteitsnet na een versnelde succesvolle koppeling al ondersteuning aan het
Oekraïense elektriciteitsnet. Met deze tweede actie willen de Europese netbeheerders hun
solidariteit betuigen met de getroffen Oekraïense bevolking.
Succesvolle synchronisatie op Europees niveau
De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact op het lokale elektriciteitsnet dat voorlopig goed standhoudt. In
moeilijke omstandigheden is op 16 maart het Oekraïense elektriciteitsnet gesynchroniseerd met het Europees
continentaal elektriciteitsnet. De koppeling was aanvankelijk gepland voor 2023 maar werd vervroegd op vraag van
de Oekraïense netbeheerder Ukrenergo. De Europese continentale landen ondersteunen sindsdien de stabiliteit van
het Oekraïens-Moldavische elektriciteitssysteem.

Elia schenkt voor 200.000 euro aan materiaal
Na de synchronisatie vroeg de Oekraïense regering ook materiële ondersteuning. Die oproep is besproken tijdens
een vergadering van de Europese energieministers. In ons land kreeg de FOD Economie de opdracht om de
mogelijkheden in kaart te brengen. Elia schenkt vier generatoren aan Oekraïne, samen met ander kleiner gevraagd
materieel voor herstellings- en vervangingswerken aan het elektriciteitsnetwerk. De eerste twee generatoren zijn al
vertrokken met een konvooi van B-FAST. De generatoren leveren stroom in noodsituaties en kunnen bijvoorbeeld
ingezet worden voor de stroomvoorziening van een veldhospitaal. Elia nam contact op met lokale leveranciers die de
nodige expertise hebben om na levering in Oekraïne de generatoren te onderhouden en eventueel te herstellen.

Ook 50Hertz inventariseert de mogelijkheden
Ook bij 50Hertz, de Duitse dochter van Elia Group worden heel wat initiatieven genomen. Daar kwam de vraag van
de Duitse Vereniging voor Internationale Samenwerking om materieel te schenken aan Ukrenergo. 50Hertz stuurt 16
noodgeneratoren, 50 led-spots en enkele andere kleinere elektrische apparatuur vanuit het centrale magazijn naar
Oekraïne. Het materiaal uit België en Duitsland zal in de loop van volgende week ter plaatse zijn.
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Over Elia Group
Een Europese top 5 speler

In het belang van de samenleving

Elia Group is actief in elektriciteitstransmissie. We
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balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen
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Wij maken de energietransitie waar

Internationaal georiënteerd

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-
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internationale klanten via Elia Grid International (EGI).
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Elia Group is een beursgenoteerde onderneming
waarvan de referentieaandeelhouder de
gemeentelijke holding Publi-T is.
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