
 

 

1 

Voor meer informatie 

Marie-Laure Vanwanseele (NDL) |  M +32 499 86 51 58 |  marielaure.vanwanseele@elia.be 

Jean Fassiaux (FR) |  M +32 474 46 87 82 |  jean.fassiaux@elia.be 

Marleen Vanhecke (ENG) | M +32 486 49 01 09 | marleen.vanhecke@elia.be 
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Historisch stuk Muur op Elia site toont verbon-
denheid 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 kilo-

meter lange 'binnenmuur' die de grensstrook naar Oost-Berlijn afsloot. Dat deel werd ontmanteld door de strijdkrach-

ten 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 verbonden-

heid 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 inder-

daad 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 in-

terconnector 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 Ey-

natten 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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Over Elia groep 

 

Een Europese top 5 speler 

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We 

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in 

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen eindverbrui-

kers van elektriciteit. Met fialen in België (Elia) en het 

noordoosten van Duitsland (50Hertz) beheren we 

19.271 km aan hoogspannings-verbindingen. Onze 

groep behoort daarmee tot de Europese top 5. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we 

de samenleving een robuust elektriciteitsnet dat be-

langrijk is voor de socio-economische welvaart. We 

willen ook een katalysator zijn voor een geslaagde 

energietransitie naar een betrouwbaar, duurzaam én 

betaalbaar energiesysteem. 

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspannings-

verbindingen en het integreren van steeds grotere 

hoeveelheden hernieuwbare energieproductie, sti-

muleert Elia groep zowel de integratie van de Euro-

pese energiemarkt als de decarbonisering van onze 

samenleving. Tegelijk innoveert Elia groep haar ope-

rationele systemen en ontwikkelt marktproducten zo-

dat nieuwe technologieën en marktpartijen toegang 

krijgen tot ons net. Elia groep maakt zo de ener-

gietransitie waar. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia 

groep zich in voor het belang van de samenleving. 

We spelen in op de snel veranderende energiemix 

met meer hernieuwbare energie en passen ons 

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook 

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget 

worden uitgevoerd en met een maximale focus op 

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan 

we voor een proactief stakeholder management 

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en 

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie op-

starten. We stellen onze expertise ook ten dienste 

van onze sector en bevoegde overheden om het 

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consulting diensten aan internatio-

nale klanten via Elia Grid International (EGI). Elia 

maakt ook deel uit van het consortium Nemo Link dat 

een eerste onderzeese elektrische interconnector ex-

ploiteert tussen België en Groot-Brittannië. 

Elia groep is een beursgenoteerde onderneming 

waarvan de referentieaandeelhouder de gemeente-

lijke holding Publi-T is. 

 

Meer informatie: elia.be 
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