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Historisch stuk Muur op Elia site toont verbondenheid tussen Berlijn en Brussel binnen Elia
Group
Voormalig Europees president en premier van België, Herman Van Rompuy heeft samen met de Duitse
ambassadeur, Martin Kotthaus en andere hoogwaardigheidsbekleders een fragment van de Berlijnse muur
onthuld op de site van Elia in Schaarbeek. De Belgische netbeheerder kocht het stuk muur begin dit jaar aan
tijdens een veiling voor het goede doel op de bekende Brusselse kunst- en antiekbeurs BRAFA (Brussels Art
Fair). Dertig jaar geleden werden West- en Oost-Duitsland officieel herenigd, na de val van de Muur in 1989.
Met hoofdkantoren in Brussel en Berlijn staat het aangekochte fragment voor Elia Group symbool voor de
samenwerking en onderlinge verbondenheid tussen Elia en 50Hertz.

Een mooie delegatie met vertegenwoordigers uit Duitsland en België woonde de officiële inhuldiging bij. Herman Van
Rompuy, voormalig Europees president en premier van België; Martin Kotthaus, Duitse ambassadeur in België; Chris
Peeters, CEO van Elia Group en Stefan Kapferer, CEO van 50 Hertz onthulden een fragment van de Berlijnse Muur,
op de tonen van de Europese hymne. Het segment behoorde tot de zogenaamde Hinterlandmauer. Dat is de 68 kilometer lange 'binnenmuur' die de grensstrook naar Oost-Berlijn afsloot. Dat deel werd ontmanteld door de strijdkrachten van de voormalige DDR na de val van de Berlijnse muur. Aan beide kanten is graffiti gespoten door anonieme
straatartiesten uit verschillende periodes. Het segment is erg indrukwekkend, niet alleen door de grootte (3,6 m hoog
en 1,2 m breed), maar vooral door de achterliggende symboliek.

De Berlijnse muur stond jarenlang symbool voor twee gescheiden werelden. In 2020 is het exact 30 jaar geleden dat
Oost- en West-Duitsland terug officieel verenigd werden. Ook voor Elia Group, is het nu een symbool van verbondenheid tussen de collega’s van 50Hertz in Duitsland en Elia in België.

De opbrengst van het aangekochte fragment gaat naar Kom Op Tegen Kanker dat investeert in kankeronderzoek.

Chris Peeters, CEO Elia Group: Terwijl de muur een symbool was van verdeeldheid,
is het voor ons nu een symbool van eenwording, van samenwerking, versterking van
ons leiderschap en een positief toekomstbeeld. We staan volledig achter de ambities
van de Europese Green Deal voor een koolstofneutrale samenleving, en dit is inderdaad wat ons samen brengt binnen Elia groep: we willen een betere toekomst voor
onze kinderen en kleinkinderen.
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Martin Kotthaus, Duitse ambassadeur in België: Voor mij symboliseert dit fragment
dat Elia en 50hertz twee kanten van eenzelfde muntstuk zijn. De bedrijfsactiviteiten in
België en in Duitsland spelen een even belangrijke rol in de portefeuille van Elia.
Daarnaast zijn we verheugd te vernemen dat de werken aan ALEGrO - de eerste interconnector tussen België en Duitsland - goed en op schema verlopen.

ALEGrO bestaat uit een ondergrondse verbinding tussen de conversiestations van Lixhe in de provincie Luik en Eynatten in Duitsland. De verbinding zal een transmissiecapaciteit van 1000 MW hebben, wat overeenkomt met één
tiende van het gemiddelde energieverbruik in België. Midden september wordt een persbezoek georganiseerd voor
de lijn ook effectief in gebruik wordt genomen later dit jaar.
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