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AANVRAAG OM KONINKLIJK BESLUIT TOT 

VERKLARING VAN OPENBAAR NU’

GASVERVOERLEIDING :

DENDERMONDE(OUDEGEM PAALSTRAAT) STATION 

GENT(DESTELDONK) STATION 

OPWIJK(HOLLESTRAAT) STATION 

ZELE(BOOKHAMERSTRAAT) STATION 

0 1000 HP ZOMERGEM(OOSTWINKEL)-HERENT(WINKSELE)ll 
Vak: Genf (Desteldonk) - Opwijk (Hollesfraat)

RECHTVAARDIGINGSNOTA VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVAAT DOMEIN.

Eigenaar en exploitant : NV. Fluxys Belgium

1. Doelstelling en openbaar nut van de aan te leggen vervoersinstallaties

Fluxys Belgium plant om een nieuwe hoge druk leiding aan te leggen 
tussen haar stations van Gent (Desteldonk) en Opwijk (Flollestraat), over 
het grondgebied van Gent, Lochristi, Lokeren, Zele, Berlare, 
Dendermonde, Lebbeke, Aalst en Opwijk. Volgens de huidige planning 
wordt er gestart met de aanleg vanat in de loop van 2023 (na het 
verkrijgen van de vergunningen) om de leiding dan vanaf november 2023 

in gebruik te nemen.
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Uit de bepalingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, blijkt 
dat het vervoer van aardgas door middel van leidingen door de 
wetgever wordt beschouwd als een activiteit van openbaar nut. Van 
zodra een vervoersvergunning wordt toegekend voor de betrokken 
installaties, worden zowel de installaties als de aanleg- en 
exploitatiewerken onweerlegbaar van openbaar nut beschouwd (art. 8/7 
van de wet van 12 april 1965).

Bovendien zijn ook de activiteiten van Fluxys Belgium van algemeen 
belang. In zijn hoedanigheid van enige en gecertificeerde beheerder van 
het aardgasvervoersnet in België, heeft Fluxys Belgium een wettelijke 
opdracht van openbaar nut, inclusief zijn interconnecties met andere 
aardgasvervoersnetten, het grens-tot-grensvervoer, de verbindingen en de 
aansluitingen van nieuwe klanten op het vervoersnet.

De geplande leiding dient in deze context te worden beschouwd, 
aangezien ze bestemd is om Europa snel te kunnen overschakelen naar 
andere bronnen dan Russisch aardgas door de oorlog in Oekraïne. Fluxys 
Belgium plant daarom de aanleg van een tweede leiding tussen Gent 
(Desteldonk) en Opwijk (Hollestraat). Die ontbrekende schakel in het 
Belgische gasnet is een toekomstgerichte oplossing voor de continuïteit in 
de bevoorrading van België en de omliggende landen.

Tegelijk is de aanleg van de leiding Desteldonk-Opwijk een belangrijke 
stap in de uitvoering die Fluxys Belgium geeft aan de federale 
wafersfofstrafegie en het Vlaamse waterstofplan. De leiding wordt 
namelijk aangelegd zodat ze klaar is voor waterstof. Dat maakt deel uit 
van het plan om stapsgewijs het gasnet om te bouwen en uit te breiden 
om ook waterstof te vervoeren. Op die manier kan de leiding op termijn 
omschakelt worden zodat leveranciers waterstof als koolstofneutrale 
brandstof in België op de markt kunnen brengen.

Uit het voorgaande volgt dus dat de geplande installaties het voorwerp 
kunnen uitmaken van een verklaring van openbaar nut.
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2. Korte tracébeschriivinq

De betrokken installaties bestaan uit een ondergrondse stalen leiding 
met een nominale diameter van 1000 mm en bijhorigheden, aan te 
leggen tussen “beginpunt" Gent (Desteldonk) Station en “eindpunt” 
Opwijk (Hellestraat) Station over een lengte van ongeveer 44 km.

Bij de bepaling van het tracé werd onder meer rekening gehouden met 
volgende criteria:

• Wettelijke aspecten zoals o.a. de bepaling van de voorbehouden 
zone en de bundeling met bestaande iijninfrastructuren.

• Constructief-technische en exploitatie aspecten zoals o.a. begin- en 
eindpunt van de leiding, mogelijke aftakkingen en/of leveringspunten, 
werkstrookbreedte en tussenafstanden met bestaande leidingen.

• Sociaal-economische aspecten zoals o.a. het zoveel mogelijk 
vermijden van woongebieden en specifieke landbouwgebieden.

• Ecologische aspecfen zoals o.a. hef vermijden, in de mate van het 
mogelijke, van ecologisch waardevolle gebieden.

• Bijkomende randvoorwaarden afhankelijk van de specifieke en lokale 
sifuafie.

Hef voorliggend tracé werd in samenspraak met de betrokken overheden 
vastgesteld. De leiding ligt quasi 100 % parallel aan bestaande leidingen 
en/of infrastructuren.
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3. Voorwaarden voor het gebruik van het privaat domein

Na de vaststelling van het tracé werden alle percelen in een band van 50 
m aan weerszijden van de ontworpen leiding geïdentificeerd. De niet- 
bebouwde en de niet-omheinde private gronden zijn opgenomen in deze 
aanvraag tot verklaring van openbaar nut, conform artikel 10 van de wet 
van 12 april 1965.

Volgende categorieën van percelen kunnen worden onderscheiden:

• percelen daadwerkelijk te bezetten door bovengrondse installaties

• percelen daadwerkelijk te bezetten door een ondergrondse leiding

• percelen tijdelijk bezet tijdens de aanlegwerken en eventuele latere 
onderhouds- en herstellingswerken

• percelen buiten voormelde categorieën die eventueel bij het toezicht 
betreden zouden moeten worden.

Conform artikel 11 van de wet van 12 april 1965 brengt voormelde 
bezetting geen bezitsberoving mee, maar vormt ze een wettelijke 
erfdienstbaarheid van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de 
vervoerinstallatie of de exploitatie ervan kan schaden. Fluxys zal hiervoor 
een vergoeding betalen alsook elke schade ten gevolge van de 
aanlegwerken of exploitatie volledig op zich nemen (zie artikel 13 van de 
wet van 12 april 1965). Fluxys Belgium zal er ook naar streven dat de 
bezetting van de private gronden en de hinder door haar werken en 
exploitatie tot een minimum worden beperkt.
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LIJST VAN DE PLANNEN

DENDERMONDE(OUDEGEM PAALSTRAAT) STATION 

GENT(DESTELDONK) STATION 

OPWIJK(HOLLESTRAAT) STATION 

ZELE(BOOKHAMERSTRAAT) STATION 

0 1000 HP ZOMERGEM(OOSTWINKEL)-HERENT(WINKSELE) II 
Vak: Gent (Desteldonk) - Opwijk (Hollesfraaf)

Situatieplannen (schaal : 1/10.0001

3.06900/1204(0), 3.06900/1205(0), 3.06900/1206(0), 3.06900/1207(0), 
3.06900/1208(0), 3.06900/1 209(0), 3.06900/1210(0), 3.06900/1211 (0), 
3.06900/1212(0)

Kadastrale situatieplannen fschaal : 1/2000)

3.06900/2520 A 
3.06900/2521 A 
3.06900/2522 A 
3.06900/2523 A 
3.06900/2524 A 
3.06900/2525 A 
3.06900/2526 A 
3.06900/2527 A 
3.06900/2528 A 
3.06900/2529 A 
3.06900/2530 A 
3.06900/2531 A 
3.06900/2532 A 
3.06900/2533 A 
3.06900/2534 A 
3.06900/2535 A 
3.06900/2536 A 
3.06900/2537 A 
3.06900/2538 A

3.06900/2540 A 
3.06900/2541 A 
3.06900/2542 A 
3.06900/2543 A 
3.06900/2544 A 
3.06900/2545 A 
3.06900/2546 A 
3.06900/2547 A 
3.06900/2548 A 
3.06900/2549 A 
3.06900/2550 A 
3.06900/2551 A 
3.06900/2552 A 
3.06900/2553 A 
3.06900/2554 A 
3.06900/2555 A 
3.06900/2556 A


