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Elia investeert in Enervalis,  

een start-up die energiesoftware 
ontwikkelt 
 

Transmissiebeheerder Elia neemt een minderheidsbelang in de 

start-up Enervalis, die slimme oplossingen ontwikkelt voor het 

energiesysteem van de toekomst. Met deze samenwerking wil 

Elia haar knowhow innoveren en uitbreiden om beter te kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstige 

elektriciteitssysteem, waarin digitalisering en decentralisatie 

een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 

 

De start-up Enervalis ontwikkelt vernieuwende software-as-a-service, 

waarmee marktspelers hun energiefactuur kunnen optimaliseren door 

in te spelen op de groeiende vraag naar flexibiliteit die vraag en 

aanbod in het elektriciteitssysteem in evenwicht moet houden. Met 

deze oplossing kunnen klanten van Enervalis – bijvoorbeeld 

energieleveranciers en installatiefabrikanten – automatisch de 

flexibiliteit op het vlak van de toevoer, opslag of levering van energie 

van hun installaties – zoals warmtepompen, elektrische voertuigen of 

zonnepanelen - makkelijker bijsturen en beter afstemmen op de 

energiebehoeften van de prosument.  

 

Enervalis heeft de ambitie om de intelligentie van zijn software nog 

verder te ontwikkelen zodat de flexibiliteit die zo lokaal wordt 

gecreëerd, kan aangeboden worden op de elektriciteitsmarkten. Het zal 

Elia helpen in het beheer van het steeds complexere 

elektriciteitssysteem.  

 

Elia wil haar diensten als transmissienetbeheerder afstemmen op de 

kenmerken van een gedecentraliseerd en gedigitaliseerd Belgisch 

energiesysteem. Met deze investering in Enervalis krijgt Elia toegang 

tot de kennis en competenties die nodig zijn om die evolutie waar te 

maken. Elia zal in een consortium van investeerders stappen, om 

samen met de huidige partners - LRM, Nuhma en ABB Venture 

Technology - de ambitie van Enervalis te helpen realiseren.  

 

Chris Peeters, CEO van Elia: "Elia heeft in het verleden al bijgedragen 

aan belangrijke marktontwikkelingen voor een vlotte, transparante en 

flexibele elektriciteitsmarkt. De marktkoppeling tussen de landen van 

Centraal-West-Europa en het recente BidLadder-marktplatform zijn 

daar slechts enkele voorbeelden van. De tools van Enervalis hebben 

min of meer dezelfde opzet. Ze zijn bedoeld om de flexibiliteit van 

nieuwe consumententechnologieën beschikbaar te stellen voor de 

marktspelers, zodat ze kan worden verhandeld op de 

elektriciteitsmarkten. Dankzij die marktparticipatie zal de waarde van 

de assets van de eindconsument toenemen. We zijn ervan overtuigd 

dat alle marktspelers, elk met hun specifieke rol, baat zullen hebben 

bij de algemene optimalisering die voortvloeit uit een dergelijke 

innovatie." 
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"Ons bedrijf streeft ernaar duurzame energieoplossingen aan te reiken 

waarmee elektriciteitsproducenten, -distributeurs en -consumenten de 

flexibiliteit van het aanbod, de opslag en de vraag naar energie kunnen 

optimaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat we dit dankzij onze 

samenwerking met Elia naar een hoger niveau kunnen tillen, in het 

belang van de gemeenschap", aldus Stefan Lodeweyckx, oprichter en 

CEO van Enervalis. 

 

Na de 'Startup Innovation Challenge' die Elia begin dit jaar 

organiseerde, blijft de Groep haar samenwerking met vernieuwende 

spelers opdrijven, zodat alle mogelijke oplossingen mee bekeken 

worden om de energietransitie mogelijk te maken 
 

 
________________________________________________________________ 
 
Over Elia 
 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’s) voor elektriciteit, Elia 
Transmission in België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 
50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het 
oosten van Duitsland.  
 
Met meer dan 2.100 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.400 km 
aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep 
één van de vijf grootste netbeheerders in Europa.  
 
Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van 
de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, 
alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een 
stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie 
van hernieuwbare energie. 
 
Naast haar activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim 
aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven via EGI (Elia Grid 
International).  
 
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde 
onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
 
Over Enervalis 
 
Enervalis gelooft sterk in een 100% hernieuwbare energietoekomst. Om deze toekomst 
werkelijkheid te maken, heeft Enervalis een softwareplatform ontwikkeld dat vraag en 
aanbod optimaal op elkaar afstemt aan de hand van intelligente voorspellingen en via de 
controle over een brede reeks toestellen die energie verbruiken, produceren en opslaan. 

Deze oplossing is daardoor een fundamentele bouwsteen voor het kostenbesparend, 
intelligent en groen energienet van de toekomst. Enervalis is gevestigd in de GreenVille 
Incubator in Houthalen (B) en telt momenteel 12 medewerkers. Meer details op 
www.enervalis.com 
 

http://www.enervalis.com/

