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STUDIE 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft de huidige studie in samenwerking met de NV Fluxys ondernomen opdat ze een beeld 

zou verkrijgen over hoe in de nabije toekomst de extra behoeften aan ingangscapaciteit voor 

de Belgische L-gasmarkt kan worden opgevangen door een kostenefficiënte omschakeling 

van eindafnemers van L-gas naar H-gas, zodat tijdig de nodige initiatieven kunnen genomen 

worden om de bevoorradingszekerheid binnen deze L-gasmarkt te handhaven. 

De voorliggende studie vindt haar oorsprong in het voorstel (F)040923-CREG-360 van de 

CREG van ‘indicatief plan van bevoorrading in aardgas’ van 23 september 20041. Hierin stelt 

de CREG dat op kort termijn minimaal wordt geïnvesteerd in het L-gasnetwerk, en dat op 

langere termijn de volledige uitstap van L-gas onderzocht wordt. De CREG kondigt een 

alomvattend onderzoek aan binnen de L-gasmarkt dat in fasen zal worden uitgevoerd. De 

eerste fase, verwerkt in de voorliggende studie, onderzoekt het potentieel, de modaliteiten en 

de kosten van een omschakeling van L-gasklanten op H-gas. Op korte en middellange 

termijn zal de stijgende vraag binnen de L-gasmarkt door zulke omschakelingen moeten 

worden opgevangen. Hierbij worden uitbreidingsinvesteringen in het L-gasnetwerk vermeden 

en vervangen door capaciteit binnen het H-gasnetwerk, eventueel verworven via extra 

investeringen. Een uitvoerbaar stappenplan is het resultaat van deze studie. Vooraleer tot 

uitvoering van dat stappenplan wordt overgegaan, zullen alle in deze studie onderzochte 

investeringen echter het onderwerp moeten vormen van overleg met de vervoers- en 

distributienetbeheerders, leveringsondernemingen en eindklanten. Dat overleg moet eerst 

toelaten om de betrokken kosten accuraat in te schatten en de haalbaarheid van het besluit 

te controleren. Vervolgens, op basis daarvan, zullen de te realiseren investeringen 

geselecteerd worden. 

Een analyse van de huidige situatie in de Belgische gassector valt ontegensprekelijk onder 

de bevoegdheid van de CREG en dit meer bepaald op grond van artikel 15/14, § 2, tweede 

lid, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet), dat stelt dat de CREG op eigen 

initiatief onderzoeken en studies kan uitvoeren in verband met de aardgasmarkt. 

                                                 
1 Het indicatief bevoorradingsplan voor aardgas 2004-2014 werd op 19 december 2006 door de 
Minister voor Energie goedgekeurd. Zie ondermeer “Synthese van indicatieve beleidslijnen”, §14.4, blz 
9/173. 
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In haar brief van 6 september 2005 heeft de CREG de NV Fluxys het nodige 

referentiemateriaal toegestuurd opdat deze laatste van start zou kunnen gaan met de nodige 

analyses ter ondersteuning van de betrokken studie. Het voorliggende resultaat is gebaseerd 

op een analyse van de NV Fluxys dat aan de CREG werd kenbaar gemaakt. Hiervoor heeft 

zij op regelmatige basis contact gehad met de bestaande distributienetbeheerders om de 

impact op distributieniveau in rekening te brengen. Parallel heeft de CREG in de tweede helft 

van 2005 en in de eerste helft van 2006 via de regionale regulatoren contact gehad met de 

distributienetbeheerders binnen de L-gasmarkt, enerzijds om de analyse uitgevoerd door de 

NV Fluxys in een juist perspectief te plaatsen en anderzijds om voeling te krijgen met de 

mogelijke impact van een eventueel omschakelingsbeleid op distributie niveau. Deze 

contacten zullen met de rechtstreeks betrokken instanties hernomen worden op basis van de 

uitkomst van deze studie. 

De studie is onderverdeeld in drie hoofdstukken. De definiëring van het kader waarin de 

analyse voor de voorliggende studie plaatsvindt, leidt deze studie in. Daarna wordt de 

cijfermatige analyse voorgesteld, gebaseerd op de door de NV Fluxys aan de CREG 

voorgelegde data, zonder evenwel dat deze data door de CREG werden beoordeeld. In het 

laatste hoofdstuk stelt de CREG het resultaat voor met het stappenplan dat het doel was van 

deze studie. 

Opgestuurd naar de Algemene Raad op 14 mei 2007, wordt in overeenstemming met artikel 

24, § 3, tweede lid, 2° van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt het advies van deze Raad gunstig geacht wat betreft de door het 

directiecomité in voorkomend geval ingenomen standpunten. 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 13 september 2007. 
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1. INLEIDING 

1.1 Het doel 

1. Het voorstel (F)040923-CREG-360 van 23 september 2004 betreffende het 

indicatief plan van bevoorrading in aardgas (hierna “indicatief plan” genoemd) kondigt een 

alomvattend onderzoek aan betreffende het omschakelingsbeleid L/H-aansluitingen dat in 

fasen zal worden uitgevoerd.  

2. Mee aan de basis van deze beslissing ligt het resultaat van een eerdere studie2 

over de concurrentie op de L-gasmarkt van de CREG. Uit deze studie blijkt duidelijk dat 

vrijwel alle lagen van de L-gasmarkt gekenmerkt zijn door een bijzonder sterke concentratie, 

geringe effectieve mededinging, hoge toetredingsdrempels en, wat betreft het Gasgebouw in 

Nederland, structurele problemen die de mededinging op de L-gasmarkt belemmeren.  

De CREG stelt vast dat de prijzen voor L-gas voor de eindconsument nagenoeg dezelfde zijn 

als voor H-gas. Ondermeer omdat de ontginning veel dichterbij gebeurt, liggen de productie- 

en vervoerskosten tot aan de Belgische grens nochtans lager dan voor H-gas. Wegens 

gebrek aan concurrentie geniet de Belgische verbruiker niet van deze voordelen. De 

Belgische aardgasmarkt moet intussen wel de nadelen dragen van het bestaan van drie 

verschillende aardgaskwaliteiten die drie onderscheiden vervoersnetten vereisen.  

De L-gasreserve in het Slochterenveld, dat uniek is in zijn kwaliteit, is klein ten opzichte van 

de totale H-gasreserves op wereldniveau (een 1.200 miljard m³ ten opzichte van 180.460 

miljard m³3). In Nederland wordt nu 35 à 40 miljard m³ per jaar Slochteren gas geproduceerd. 

De laatste jaren geven de prognoses aan dat het Groningenveld wel eens eerder uitgeput 

zou kunnen zijn dan wenselijk wordt geacht (2020 in plaats van 2030)4. Dit heeft voor een 

groot deel te maken met het feit dat het aanbod uit andere kleine velden significant afneemt. 

Een aangepast beleid dient er voor te zorgen dat het Groningenveld zo lang mogelijk zijn 

balansfunctie behoudt (i.e. het verschil in vraag en aanbod opvangen dat zich van jaar tot 

jaar en tussen zomer en winter voordoet). De capaciteit in het Groningenveld is inmiddels 
                                                 
2 Studie (F)040617-CREG-313 betreffende ‘de concurrentie op de L-gasmarkt’, 17 juni 2004. 
3 Bron Cedigaz 2006. 
4 Brief van de Minister van Economische Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, Den Haag, 12 oktober 2004. 
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echter zover afgenomen dat voor de piekvraag in de winter ook ondergrondse bergingen 

nodig zijn (Norg, Grijpskerk en Alkmaar). Jaarlijks wordt er bijkomend 15 miljard m³ L-gas 

geproduceerd via conversie van hoger calorisch gas5.  

L-gas is aardgas met een lage energiewaarde waardoor het rendement van sommige 

industriële processen aangetast wordt. Voor eenzelfde volume energie moet 20% meer gas 

vervoerd worden, met de hiermee gepaard gaande kosten. In deze context moet een 

volledige verdwijning van L-gas in het Belgisch vervoersnet op lange termijn overwogen 

worden. Deze problematiek wordt echter nog niet in onderhavige studie onderzocht, maar is 

voor een later stadium. 

3. De keuze om uitbreidingsinvesteringen in het L-gasnetwerk op te vangen door 

nieuwe en bestaande eindklanten aan te sluiten op H-gas, en dus prioritair investeringen 

binnen het H-gasnetwerk voorop te stellen boven deze binnen het L-gasnetwerk, brengt 

alvast de mogelijke voordelen van de liberalisering, die in de H-gasmarkt duidelijker 

aanwezig zijn, vlugger binnen het bereik van de betrokken eindklanten. Op deze wijze wordt 

tegemoet gekomen aan grote eindklanten die (sterk) vragende partij zijn voor omschakeling 

naar H-gas en eventueel bereid zijn hiervoor te betalen. 

4. In een eerste fase, om in te spelen op bovenstaande evoluties, onderzoekt de 

voorliggende studie de modaliteiten van een omschakeling van L-gasklanten op H-gas. Het 

betreft met andere woorden slechts een eerste technische component namelijk de becijfering 

van een kostenefficiënt omschakelingspatroon. Langs de ene zijde worden 

uitbreidingsinvesteringen in het L-gasnetwerk vermeden, terwijl er langs de andere zijde 

extra capaciteit in het H-gasnetwerk moet gecreëerd worden. Het komt er dus op neer om 

naar het omschakelingsproces te zoeken met de minste kost aan investeringen en flexibiliteit 

op het H-gasnetwerk.  

Om de kostenefficiëntie van het omschakelproces voor deze analyse in te schatten, wordt 

enkel rekening gehouden met verwezenlijkingen die er dus zonder omschakelingsproces niet 

zouden zijn. Dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld met de operationele kosten voor het beheer 

                                                 
5 Hoog calorisch gas uit de kleinere velden in Nederland wordt prioritair gebruikt door menging met het 
laag calorisch Groningen- of Slochterengas voor de aanmaak van het synthetische gas voor de export 
(de energiewaarde van het Nederlandse L-gas in België ligt tussen het laag calorisch aardgas 
afkomstig van het Groningenveld en het hoog calorisch H-gas). Indien er geen H-gas meer 
beschikbaar is in Nederland zal men dit dienen te importeren. Het lijkt derhalve logischer vanuit 
handelseconomisch standpunt om dit H-gas rechtstreeks in België te importeren en niet via een 
tussenstap in Nederland.  
De alternatieve methode, die ook gebruikt wordt in Nederland om het nodige synthetische aardgas 
aan te maken, waarbij stikstof toegevoegd wordt aan H-gas is niet alleen een dure oplossing, het biedt 
geen alternatief voor het bevoorradingsprobleem in H-gas. 
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van een netwerk geen rekening gehouden wordt omdat deze er ook zouden zijn zonder 

omschakelingsproces binnen het L-gasnetwerk.  

5. Op korte en middellange termijn zal de stijgende capaciteitsvraag binnen de L-

gasmarkt dus door omschakelingen opgevangen worden. Dat hierbij sprake is van een 

verschuiving van het probleem van de L-gasmarkt naar de H-gasmarkt is een feit. Er dient 

rekening gehouden te worden met de congestie op het H-gasnet en het daarbij gevoerde 

congestiebeleid. Het omschakelingsproces zal derhalve onderhevig zijn aan de toestand op 

het H-gasnet. Het is echter niet de bedoeling dat de door te voeren analyse in deze studie a-

priori rekening houdt met het effect van congestie op het H-gasnetwerk. Eens het meest 

optimale omschakelproces bekend is zal de haalbaarheid ervan besproken worden.  

Een uitvoerbaar stappenplan is het resultaat van deze studie. 

6. Fluxys houdt voor zijn investeringsplanning al sinds 2005 in de definiëring van de 

hypothesen rekening met de conversie vanaf 2008 van de “industrie in Antwerpen” met 

daarna de conversie van de “industrie langs het Albertkanaal”. Het referentiemateriaal dat tot 

deze conclusie leidt, is in het voorliggende onderzoek meegenomen.  

1.2 Methodologie 

7. Op basis van een eerste analyse stelt het indicatief plan een marktscenario voor dat 

de omschakeling van L-gasklanten op H-gas volgens een kostenefficiënte rangorde opvangt 

zodra het L-gasvervoersnet verzadigd geraakt. Hiermee rekening houdende vanaf de winter 

van 2008-2009, zou dit omschakelingsproces in staat moeten zijn om de geïdentificeerde 

bijkomende capaciteitsbehoefte voor de L-gas zone op te vangen via omschakeling naar H-

gas.  

8. Het indicatief plan geeft aan dat een omschakeling onder redelijke omstandigheden 

haalbaar is. Hierbij worden drie groepen van eindafnemers besproken: 

1° de meeste industriële grootverbruikers, waarvan een deel hun wens voor omschakeling 

eerder kenbaar heeft gemaakt, kunnen omgeschakeld worden door het leggen van een 

verbinding naar de dichtstbijzijnde H-gasvervoersleiding. Zo vertegenwoordigt de groep 

van tien grootste L-gasklanten 58% van het industriële L-gasverbruik. De totale 

debietvraag van deze groep wordt geraamd op 141 k.m³(n)/h, de totale 
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overschakelingskosten (de kosten van het leggen van een leiding tot de dichtstbijzijnde 

H-gasleiding) op ca. 33 miljoen euro6.  

2° de enige elektriciteitscentrale die uitsluitend wordt gevoed op L-gas is deze te Mol. 

Daarnaast bevinden er zich echter nog twee grote warmtekrachtkoppelinginstallaties 

op L-gas. Dit volledige potentieel kan worden omgeschakeld op H-gas. 

3° de meeste distributiegebieden binnen de L-gaszone zijn zo aan elkaar gekoppeld dat 

het ene distributienet instaat voor de bevoorrading van het andere. Ondermeer de 

gemeenten Houthalen-Helchteren en Laakdal beschikken over een geïsoleerde 

distributienetstructuur. Dit wil zeggen dat dit distributienet enkel gevoed wordt door het 

vervoersnetwerk, zonder verbinding met een ander distributienet. Dit is een belangrijk 

gegeven. Het betekent dat een omschakeling in Houthalen-Helchteren of Laakdal op 

H-gas geen gevolgen heeft voor andere distributiegebieden op L-gas. Maar ook al is dit 

het geval, het zijn en blijven kleine verbruiksgebieden.  

Bovendien gaat de omschakeling van een distributiezone gepaard met een individuele 

inspectie ter plaatse, waarvan de kosten geraamd worden op ca. 50 à 75 euro per 

huishoudelijk afnamepunt (bron Interenerga als meest recente cijfer hier aangehaald 

ook al betrof het een geografisch beperkte conversiezone). Aangezien dit bedrag 

echter geen rekening houdt met omschakeling van de industrie op het distributienet, de 

administratieve kosten en eventuele structurele of technische ingrepen op het 

distributienet die met een omschakeling gepaard gaan, wordt er voor de analyse van 

deze studie een andere indicatieve methodiek gevolgd, en een voorlopige 

conservatieve raming voor de distributiekost gebruikt van 100 euro per m³(n)/h. Deze 

en andere ramingen werden niet beoordeeld door de CREG en dienen in deze studie 

enkel om een eerste rangschikking van de projecten op te stellen. De werkelijke kosten 

zullen onder controle van de CREG geval per geval in een later stadium dienen 

afgesteld te worden op de werkelijke situatie. 

Vanwege het grote potentieel binnen de categorie van de industriële grootverbruikers 

(rechtstreeks verbonden aan het vervoersnetwerk) is gebleken dat de omschakeling van L-

gasverbruikers die tot deze categorie behoren, met zekerheid de geïdentificeerde 

capaciteitsbehoefte voor de L-gas zone tot 2014 kan opvangen. 

9. Met het oog op zo laag mogelijke lange termijnkosten wordt gekozen voor de 

conversie van zones van het L-gasnet. De conversie van bepaalde individuele klanten 

                                                 
6 Of men hiertoe data gebruikt uit 2004 of 2005, de ramingen komen in grootorde overeen.  
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noodzaakt in vele gevallen een aparte “dedicated” leiding, die haar nut zal verliezen in een 

eventuele volgende fase van de L/H gasconversie. Een zone biedt meer mogelijkheden om 

het bestaande L-gasnet te hergebruiken voor het vervoer van H-gas.  

10. Wel gebeurt de selectie van de zones op basis van de aanwezigheid van grote 

industriële L-gasverbruikers. Proportioneel geeft de omschakeling van dit soort klanten het 

meeste effect. Het verdere beleid wordt bepaald op basis van de minimale nodige 

investeringen om de verbruikers binnen een zone om te schakelen naar H-gas (capaciteit, 

flexibiliteit en nabijheid van het H-gasnet).  

Voor elk van de conversiezones wordt nagegaan welke lokale investeringen op het 

vervoersnet er bijkomend nodig zijn. Indien deze investeringen ook omwille van andere 

doeleinden dienen te gebeuren, wordt hiermee rekening gehouden en wordt bepaald welk 

gedeelte kan toegewezen worden aan de conversie.  

Verder wordt voor elke zone een inschatting gemaakt welke de vereiste capaciteit is op één 

van de ingangspunten van het H-gasnetwerk, met andere woorden die nodig is om het H-

gassysteem te versterken. In de realiteit komt dit neer op de verrekening van de kostprijs van 

het gebruik van vTn-bis7. Deze kostprijs wordt berekend op basis van de door de NV Fluxys 

vooropgestelde kostprijs van de capaciteitsuitbreiding op vTn-bis. De bepaling van de 

accuraatheid van deze kostprijs maakt zoals in paragraaf 8, 3° van deze studie reeds 

gesteld, geen deel uit van de studie.  

11. De uitwerking van de conversiescenario’s houdt rekening met de 

bevoorradingszekerheid en het mogelijke verlies van de netvermazing bij de openbare 

distributie. Hier dient wel opgemerkt te worden dat er op dit vlak geen éénduidig beleid is 

vanwege de distributieondernemingen. De berekeningen voor deze studie zijn gebeurd in de 

veronderstelling dat ten minste het bestaande bevoorradingszekerheidsniveau wordt 

behouden.  

12. De netwerksimulaties uitgevoerd door de NV FLUXYS, die telkens voor elke zone 

afzonderlijk dienen te gebeuren, houden rekening met de huidige toestand van het 

vervoersnet en onderzoeken duidelijk de lokalisatie van de afnamepunten binnen het 

vervoersnet. De invloed die deze omschakeling op de linepack en de flexibiliteit binnen zowel 

het L-gas als het H-gas vervoersnetwerk heeft, is hierbij in kaart gebracht. 

                                                 
7 Versterking in reverse flow van de leiding vTn die Zeebrugge rechtstreeks verbindt met enerzijds 
Zelzate en anderzijds Eynatten. 
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13. Zoals reeds aangegeven in paragraaf 4 van deze studie resulteert bovenstaande 

oefening in het opvullen van het tekort aan ingangscapaciteit op de kostefficiëntste wijze 

zoals dit wordt aangereikt in het indicatief plan tot 2014 door een opeenvolgend 

omschakelingsproces van één of meerdere zones.  

Rekening houdend met het feit dat het indicatief plan dateert van 23 september 2004, is het 

aangewezen controle uit te voeren op basis van de ervaring gedurende de voorbije twee 

jaar, die eventuele tussentijdse verschuivingen in gegevens van vraag en aanbod hebben 

teweeggebracht. Hierdoor worden er in het begin bij de bepaling van de in aanmerking 

komende conversiezones geen beperkingen opgelegd inzake een maximum aan te 

converteren vervoerscapaciteit. De logica en de samenstelling van het geïnterconnecteerd 

aardgasnetwerk primeert. 

1.3 Verder onderzoek 

14. De in paragraaf 2 van deze studie aangehaalde problematiek van de volledige 

uitstap van L-gas in België wordt dus niet in onderhavige studie onderzocht. Het 

conversieresultaat uit de voorliggende studie, dat noodzakelijk is om de L-gasmarkt met L-

gas te kunnen blijven bevoorraden, heeft weliswaar een beperkte draagwijdte, maar kan wel 

de aanzet zijn voor een discussie over de verdere evolutie van deze L-gasmarkt.  

15. De CREG wenst echter dat dit verder onderzoek op een open en transparante wijze 

gebeurt. Een basiselement is ontegensprekelijk het resultaat van de huidige besprekingen, 

tussen transport- en distributienetbeheerders onderling, over zowel de juridische, 

economisch en technische implicaties van zo een globaal omschakelproces. De uitkomst zal 

echter getoetst moeten worden aan eventueel andere alternatieve oplossingen, tevens 

afhankelijk van de lange termijn evolutie in Nederland en Frankrijk.  
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2. HET ONDERZOEK 

2.1 Inleiding 

16. De onderstaande tabel uit het eerder vermelde indicatief plan van 2004 toont de 

bevoorradingsbalans voor de L-gasmarkt op de piek. Hieruit blijkt dat er voldoende capaciteit 

is om het L-gaspiekdebiet op te vangen tot 2007. Vanaf 2008 treedt er een tekort op van 43 

k.m³(n)/h, dat groeit tot 225 k.m³(n)/h in 2014. 

Tabel 1: Vraag en aanbod op de piekdag (met gemiddelde uurwaarden) 
 

in k.m³(n)/h 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VRAAG            

eindvraag 1.830 1.859 1.890 1.920 1.952 1.983 2.015 2.044 2.074 2.104 2.134 

AANBOD            

Poppel + 
Zandvliet 

1.133 1.162 1193 1.223 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 1.462 

transfo 
Loenhout 

337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 

transfo Lillo 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

bijstandscontr
act 

250 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 

Tekort 0 0 0 0 43 74 106 135 165 195 225 

Totaal 1.830 1.859 1.890 1.920 1.952 1.983 2.044 2.074 2.077 2.104 2.134 

 

17. De voorbije twee jaar heeft de CREG bijkomende signalen ontvangen uit de markt 

als zouden de opgetekende tekorten naar boven dienen aangepast te worden. Over de hele 

lijn, vanaf 2008, zou volgens deze bronnen op dit moment het tekort ongeveer 70 k.m³(n)/h 

hoger geschat moeten worden dan eerder geraamd. Dit zou het tekort in 2014 op 297 

k.m³(n)/h brengen in plaats van 225 k.m³(n)/h. Aangezien de CREG geen bijkomende 

fundamentele argumenten heeft verkregen die een aanpassing op lange termijn 

rechtvaardigen, blijft zij in de huidige studie bij haar vooropgestelde prognoses uit het 

indicatief plan. Al dient het conversieproces versneld (of vertraagd) te worden als gevolg van 

de herziening naar boven (of naar beneden) van de ingeschatte tekorten, de eigenlijke 

analyse in deze studie blijft alvast behouden.  

18. In de berekeningen wordt een reservatie van vervoerscapaciteit van L-gas voor 

doorvoer naar de Franse markt aangenomen van 1300 k.m3(n)/h. De wijze waarop de 

Franse markt naar de toekomst toe zal evolueren, zal echter een belangrijke impact hebben 

op het beheer van het resterende L-gasnetwerk. Voor de bepaling van het kost-effectief 



12/39 

omschakelingspatroon en de relatief korte periode tot 2014 waarop deze van toepassing is, 

is de kans klein dat dit gegeven de uitkomst van deze studie te niet zal doen. Eventuele 

latere hervormingen, die tevens groter zijn van aard, zijn veel meer onzeker te noemen 

indien niet duidelijk is hoe de Franse L-gasmarkt en de daaraan gekoppelde 

doorvoercapaciteit zal evolueren. Dit zal echter aan bod komen in de verdere fase, namelijk 

deze van het onderzoek naar de volledige verdwijning van het L-gas.  

19. Om het geïdentificeerde tekort aan piekcapaciteit op te vullen dient conversie 

toegepast te worden. Zoals aangegeven in paragraaf 9 van deze studie wordt gekozen voor 

conversie per zone. Om deze zones te bepalen is vooreerst, op basis van gegevens van het 

jaar 2005, de locatie geïdentificeerd van de tien grootste industriële verbruikers van L-gas in 

België. De ontstane clusters, zoals deze geografisch gevisualiseerd worden in figuur 1, 

leggen de basis van de volgende vier regio’s: 

A. het Antwerpse havengebied, waar een viertal grote industriële afnamepunten 

uitsluitend op L-gas zijn aangekoppeld, maar waar in principe het H-gasvervoersnet 

ook degelijk is uitgebouwd;  

B. Lommel – Tessenderlo – Geel, waar het zwaartepunt van de industriële consumptie 

zich rond het Albertkanaal bevindt;  

C. Sint-Truiden – Tienen, met een drietal industriële afnemers in Sint-Truiden; 

D. Tubize – Soignies, waar er zich slechts één grote industriële afnemer bevindt. 

Figuur 1: De vier regio’s die de tien grootste industriële verbruikers groeperen  
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20. Op basis van de fysieke indeling van het vervoersnet van de NV Fluxys in en rond 

deze regio’s, en de aanwezigheid van andere afnamepunten zoals deze ter bevoorrading 

van de distributie, werd beslist om de indeling van deze vier regio’s verder te optimaliseren 

en onder te verdelen in kleinere zones, zodat meer verfijnde simulaties kunnen worden 

doorgevoerd. Het effect van deze oefening kan als volgt samengevat worden: 

1° regio B rond Lommel – Tessenderlo – Geel, dat als voornaamste doel heeft om de 

industrie langs het Albertkanaal te converteren, kan opgesplitst worden in een gebied 

dat gelegen is in de directe nabijheid van Lommel (zone 2) en het gebied rond 

Tessenderlo –Geel, wat het eigenlijke Albertkanaal voorstelt (zone 3). Verschillende 

redenen liggen hier aan de basis. De aanvoer van H-gas voor deze regio dient in 

eerste instantie uit het oosten via de bestaande leiding Obbicht – Lommel te komen. 

Aangezien het L-gas wordt bevoorraad vanuit de dorsales die ten westen van dit 

gebied liggen, brengt de conversie naar H-gas ook een ander bevoorradingpatroon via 

het oosten met zich mee. Dit betekent dat het huidige vervoersnet rond Lommel, wat 

aan de uiteinden van het L-gasnetwerk ligt, te zwak is om het zware consumptiegebied 

rond het Albertkanaal in H-gas te bevoorraden. Hiervoor is een extra leiding tussen 

Lommel en Tessenderlo met grotere diameter nodig ter vervanging van het huidig 

plaatselijke leidingensysteem op L-gas (DN 100 en DN 150). Dit weerhoudt de NV 

Fluxys niet om de directe omgeving rond Lommel, dat beperkter is in afname, 

afzonderlijk te converteren. Vandaar de opsplitsing in een zone Lommel – Balen – 

Houthalen (zone 2) en een zone Tessenderlo – Geel (zone 3). 

2° nog met betrekking tot regio B, maar nu specifiek inzake de conversie van de bedrijven 

langs het Albertkanaal, dient omzichtig omgegaan te worden met de aanwezigheid van 

een belangrijk bevoorradingspunt voor Interenerga in Tessenderlo. Indien dit punt op 

H-gas komt, moet er elders een bijkomend bevoorradingspunt van L-gas gecreëerd 

worden voor het betrokken distributienet om de bevoorradingszekerheid op peil te 

houden. Dit zou dan in Diest kunnen, maar niet zonder een grote bijkomende 

investering voor een leiding van 25 km die voor de lange termijn geen bijkomend nut 

zou hebben. Het feit dat het distributienetwerk in Vlaams-Brabant en de Antwerpse 

Kempen zo met elkaar verweven is ligt mede aan de basis van dit probleem. Vanuit de 

wetenschap dat verloren investeringen zoveel mogelijk dienen vermeden te worden, 

kan men daarom bekijken wat conversie van de hele distributiezone ten oosten van de 

dorsales, tussen zone 2 en 3, betekent. Dit wordt dan de zone Wilsele – Warnant-

Dreye – Tessenderlo (zone 7); 
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Een gevolg van het bovenstaande is de creatie van een bijkomende zone Hoboken - 

Boom – Tisselt, dat zich ten westen van de dorsales bevindt (zone 8).  

3° conversie van regio D, Tubize – Soignies, is gelinkt met conversie van een deel van 

één van de dorsales vanaf de Franse grens. Net boven deze zone is op figuur 1 een 

aftakking op L-gas waar te nemen die langs de andere zijde met een dubbele afsluiter 

is verbonden met het H-gasnet. Ondanks het feit dat er zich langs dit traject geen grote 

industriële verbruikers bevinden, lijkt het vanuit de structuur van het vervoersnet logisch 

de conversie van deze leiding te onderzoeken. Deze bijkomende zone wordt de zone 

Gembloux – Mont-Saint-Guibert genoemd (zone 5).  

21. De voorgaande paragraaf stelt aldus de identificatie voorop van acht zones, die 

hieronder geografisch in figuur 2 worden voorgesteld. De zones zijn:  

1° Antwerpen Haven 

2° Lommel – Balen – Houthalen 

3° Tessenderlo – Geel 

4° Hannut – Sint-Truiden – Tienen 

5° Gembloux – Mont-Saint-Guibert  

6° Tubize – Soignies 

7° Wilsele – Warnant-Dreye – Tessenderlo 

8° Hoboken - Boom – Tisselt 

Figuur 2: De acht zones die bestudeerd worden 
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22. Verder wordt opgemerkt dat de conversie een belangrijke impact heeft op de 

behoefte aan opslagcapaciteit en flexibiliteit op het H-gasnet. De noodzakelijke korte termijn 

flexibiliteit op het L-gasnet wordt geleverd vanuit het Slochterengascontract. Op het H-net 

gebeurt de invulling van de flexibiliteit verscheiden. Slechts een deel is afkomstig van de 

ondergrondse opslagsite te Loenhout. Het overige wordt gespreid over een ondersteuning 

vanuit de LNG-terminal, de Peak-Shaving-Plant, bijkomende investeringen in compressie-

installaties of pijpleidingen en bijstandscontracten vanuit het buitenland in afwachting van 

eigen middelen (indienstname van nieuwe investeringen). Op termijn dient Fluxys over 

voldoende eigen middelen te beschikken om de eigen operationele flexibiliteit en de nodige 

basisflexibiliteit voor de bevrachters te dekken.  

De inspanning die geleverd wordt op het H-gasnetwerk om deze flexibiliteit of linepack op te 

vangen moet aldus mee in rekening gebracht worden. In principe is de hoeveelheid linepack 

nodig om de flexibiliteit te dragen voor een bepaalde zone hetzelfde in de L-gasmarkt als in 

de H-gasmarkt. Om in deze studie hiermee rekening te houden wordt gebruik gemaakt van 

het tarief van de Cumulated Imbalance Tolerance (CIT) (2,5 EUR/m³(n)/jaar), dat in 

operationele termen staat voor linepack,. geactualiseerd op 20 jaar (de behoefte aan 

linepack wordt hier uitgedrukt in volume en is daarom een recurrente last). Het netto effect 

op de linepack is het grootst voor de zones met de grootste distributiezones.  

De simulaties uitgevoerd door de NV Fluxys om de nodige middelen te creëren op het H-

gasnetwerk ter ondersteuning van de conversie, houden impliciet rekening met de behoefte 

aan extra flexibiliteit of linepack op het H-gasnetwerk. De in aanmerking genomen 

investeringen zijn voldoende.  

 

2.2 Conversiemogelijkheden aan supplyzijde 

2.2.1 Zone 1: Antwerpen haven 

23. Enkele grote industriële afnemers in het Antwerpse havengebied kunnen relatief 

eenvoudig geconverteerd worden. Rijk H-gas is aanwezig in het station “Gas Centrale 

Antwerpen” via een leiding vanuit Lillo. Om de betrokken klanten te converteren dienen enkel 

de nodige verbindingen gemaakt te worden in dit station. Bovendien kan hierbij gefaseerd te 
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werk worden gegaan wat de praktische uitvoering wel vergemakkelijkt maar naar verluidt de 

kosten zou kunnen opdrijven. 

Lokaal is er ook sprake van een aftakking om het 4-bar IGAO-distributienet te voeden. Dit 

net is momenteel een antenne en kan dus eventueel mee geconverteerd worden. Het 

resultaat kan samengevat worden in de onderstaande tabel: 

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 9,6 268,8 59,8 

Totaal Openbare Distributie 0,3 8,1 4,6 

TOTAAL 9,9 276,9 64,5 

 

24. Om de bijkomende belasting in het H-gasnet te kunnen opvangen, is een 

versterking van de transportcapaciteit naar Antwerpen nodig. Om de bijkomende capaciteit 

voor H-gas van 54.200 m³(n)/h (64.500 * 9,769/11,63)8 naar Antwerpen te creëren zijn 

verschillende oplossingen mogelijk. Eén van de oplossingen, de meest voor de hand 

liggende en waarschijnlijk de goedkoopste oplossing, is de nodige capaciteit mee in te 

passen in het vTn-bis project door beroep te doen op de compressie-installatie te Zelzate.  

Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met paragraaf 

8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per capaciteitseenheid aan 

van 115,87 euro/m³(n)/h9 voor conversie van deze zone. 

25. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat ongeveer 54,9 k.m³(n) 

bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. Deze hoeveelheid 

is vrij laag te noemen maar komt omdat voornamelijk industriële klanten betrokken zijn. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 1,8 miljoen euro voor conversie van deze zone.  

 

                                                 
8 De gemiddelde calorische bovenwaarde van 1 m³(n) H-gas is gelijk aan 11,63 kWh, van 1 m³(n) L-
gas is deze 9,769 kWh. Om een zelfde energiehoeveelheid te vervoeren vraagt H-gas dus minder 
capaciteit dan L-gas.  
9 [5,85 miljoen euro + 0,46 miljoen euro] / 54.200 m³(n)/h. 
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2.2.2 Zone 2: Lommel – Balen - Houthalen 

26. Deze zone omvat twee distributiebevoorradingspunten van Interenerga te 

Leopoldsburg en te Houthalen en een aantal industriële eindafnemers in de omgeving van 

Lommel en Mol. Deze klanten worden momenteel gevoed via de leiding Oud-Turnhout - 

Lommel en kunnen geconverteerd worden naar H-gas door de nodige verbindingen te 

maken in het station van Lommel en de verbindingen met het L-gasnet af te sluiten. 

Om de betrokken klanten te bevoorraden is extra capaciteit binnen het H-gasvervoersnet 

nodig van ca. 23.200 m³(n)/h (27.600 * 9,769/11,63) , waarvan de helft industrie:  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 4,1 111,5 14,0 

Totaal Openbare Distributie 0,8 23,0 13,6 

TOTAAL 5,0 134,5 27,6 

 

27. De investeringen op het vervoersnet nodig om de conversie van deze zone te 

verwezenlijken zijn relatief beperkt. Door optimaal gebruik te maken van de bestaande 

leidingen dient enkel rekening gehouden te worden met een ontspanning van 80 bar naar 

66,2 bar aangezien er op het L-gasnetwerk een maximale beheersdruk geldt van 66,2 bar, 

terwijl er op het H-gasnetwerk 80 bar geldt.  

Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met paragraaf 

8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per capaciteitseenheid aan 

van 142,24 euro/m³(n)/h10 voor conversie van deze zone.  

28. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat de operatie ongeveer 

neutraal is. Het leidingennet binnen de zone voorziet in de nodige flexibiliteit, op 1,4 k.m³(n) 

na. In de totale berekening valt dit te verwaarlozen. 

 

                                                 
10 [1,94 miljoen euro + 1,36 miljoen euro] / 23.200 m³(n)/h. 
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2.2.3 Zone 3: Tessenderlo – Geel 

29. De regio Tessenderlo – Kwaadmechelen – Geel, of de regio langs het Albertkanaal, 

kan geconverteerd worden naar H-gas met een nieuwe aftakking in het verlengde van de 

leiding Dilsen – Lommel. De investering dient echter afgestemd te worden op de gekende 

behoeften binnen de H-gasmarkt voor deze regio. Zo moet het nieuwe project T-Power dat 

een 400 MW elektrische centrale plant te Tessenderlo voor 2009 mee opgenomen worden. 

De bevoorrading van deze STEG wordt dan ook samen met de conversie van deze zone 

ingekleurd. 

Voor de bevoorrading vanuit de leiding Dilsen - Lommel is een nieuwe leiding Eksel - 

Tessenderlo van ca. 25 km nodig, een versterking van de verbinding Dilsen – Lanklaar (ca. 

6,5 km DN600) en een uitbreiding van de telcapaciteit van Dilsen-Stokkem. 

Zoals opgemerkt wordt in paragraaf 20 van deze studie vragen de bevoorradingspunten voor 

de distributie binnen deze zone specifiek aandacht. Enerzijds heeft men het 

bevoorradingspunt IVEG Laakdal, maar aangezien de distributiezone in Laakdal een eiland 

vormt, heeft dit geen verdere consequenties. Anderzijds bevindt er zich een 

bevoorradingspunt van Interenerga in Tessenderlo, dat tevens instaat voor de voeding van 

het distributienet van IVERLEK in Diest. Om de bevoorradingszekerheid in Diest ten minste 

op hetzelfde niveau te houden, is er een versterking vereist van het L-gasnet in de omgeving 

van Diest (debiet van 15 k.m³(n)/h te voorzien), wat een beduidende kost met zich 

meebrengt.  

Daarom worden er voor de zone Tessenderlo – Geel twee scenario’s besproken waarbij in 

scenario A de conversie enkel betrekking heeft op de industriële afnemers zonder conversie 

van distributiepunten en in scenario B zowel IVEG Laakdal en Interenerga (PLIGAS) 

Tessenderlo mee geconverteerd worden. 

 

2.2.3.1. Scenario A: zonder conversie van de distributiepunten 

30. In dit scenario worden de industriële klanten langs het Albertkanaal geconverteerd 

naar H-gas en blijven Interenerga (PLIGAS) Tessenderlo en IVEG Laakdal gevoed met L-

gas via de leiding DN300 Turnhout – Kwaadmechelen. Deze laatste leiding wordt specifiek 

voor deze twee afnamepunten behouden op L-gas en wordt gevoed vanuit Turnhout. 
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Om het geheel aan industriële klanten te bevoorraden is er binnen het H-gasvervoersnet ca. 

56.500 m³(n)/h (67.200 * 9,769/11,63) nodig:  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 19,7 531,4 67,2 

Totaal Openbare Distributie 0,0 0,0 0,0 

TOTAAL 19,7 531,4 67,2 

 

De investeringen op het vervoersnet nodig om de beoogde conversie te verwezenlijken zijn 

al gedeeltelijk in paragraaf 29 van deze studie besproken. Bijkomend zijn er enkele korte 

leidingstroken nodig om de distributiepunten blijvend op L-gas te kunnen bevoorraden. Het 

ontspanningstation dat naar analogie met de zone 2 nodig is, komt in Kwaadmechelen te 

staan. Aangezien de distributie niet betrokken is, zijn er geen andere bijkomende 

investeringen dan deze die reeds hierboven worden opgesomd.  

Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met paragraaf 

8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per capaciteitseenheid aan 

van 247,61 euro/m³(n)/h11 voor conversie van deze zone.  

31. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat ongeveer 21,6 k.m³(n) 

bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. Deze hoeveelheid 

is vrij laag te noemen maar komt omdat enkel industriële klanten betrokken zijn. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 0,7 miljoen euro voor conversie van deze zone.  

 

2.2.3.2. Scenario B : met conversie van de distributiepunten 

32. In scenario B worden alle industriële klanten en de openbare distributiepunten 

Interenerga (PLIGAS) Tessenderlo en IVEG Laakdal in de regio geconverteerd naar H-gas. 

Dit betekent dat de leiding Turnhout – Kwaadmechelen tussen Mol en Kwaadmechelen 

gebruikt kan worden voor H-gas. Hieronder valt bijkomend ook de elektriciteitscentrale in 

Mol. 

                                                 
11 [13,99 miljoen euro] / 56.500 m³(n)/h. 
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Door de conversie van Interenerga (PLIGAS) Tessenderlo naar H-gas valt de ondersteuning 

vanuit Tessenderlo naar Diest (L-gas) weg. Daarom is in dit scenario een nieuwe L-gas 

injectie nodig in de omgeving van Diest. Er wordt geopteerd voor een mogelijke nieuwe 

verbinding tussen Lubbeek en Diest (ca 20 km DN250). Een alternatieve oplossing bestaat 

erin om ook de regio Diest – Aarschot eveneens om te schakelen naar H-gas. Dit brengt ons 

echter heel dicht bij de conversie zoals deze gepland wordt in zone 7. Niettegenstaande hier 

een strikte scheiding wordt gehanteerd tussen de zones, blijft het echter voor de 

implementatie fase nuttig om te onthouden dat de conversie van de zones 2, 3 en 7 in 

elkaars vaarwater kan terecht komen.  

Bijkomend, bovenop de cijfers in de tabel uit scenario A in paragraaf 30 van deze studie, is 

er binnen het H-gasvervoersnet nood aan ca. 56.000 m³(n)/h (66.700 * 9,769/11,63) 

bijkomende bevoorradingscapaciteit:  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 0,7 20,2 36,2 

Totaal Openbare Distributie 2,2 59,9 30,5 

TOTAAL 3 80,1 66,7 

 

De investeringen op het H-gasvervoersnet om de volledige zone 3 te kunnen converteren, 

wat een extra capaciteit van 112,5 k.m³(n)/h vereist, liggen in de lijn van wat in paragraaf 29 

en 30 van deze studie besproken werd, uitgebreid voor een dubbele hoeveelheid capaciteit 

en met inbegrip van een leiding ter ondersteuning van de bevoorrading van Diest.  

Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met paragraaf 

8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per capaciteitseenheid aan 

van 263,11 euro/m³(n)/h12 voor conversie van deze zone.  

33. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat voor scenario B er 

ongeveer 122,5 k.m³(n) bijkomende linepack nodig is bovenop deze van scenario A om de 

behoefte aan flexibiliteit op te vangen. Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van 

deze studie wordt rekening gehouden met een bijkomende 3,9 miljoen euro voor conversie 

van deze zone.  

 

                                                 
12 [26,55 miljoen euro + 3,05 miljoen euro] / 112.500 m³(n)/h. 
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2.2.4 Zone 4: Hannut – Sint-Truiden - Tienen 

2.2.4.1 De leiding Winksele – Warnant-Dreye 

34. De zone Hannut – Landen – Sint-Truiden - Tienen omvat in hoofdzaak 

distributieklanten. De drie industriële klanten in deze zone vertegenwoordigen slechts een 

kwart van de te converteren capaciteit, ofschoon twee van hen behoren bij de tien grootste 

L-gasafnemers van het land. 

Om de betrokken klanten te bevoorraden is extra capaciteit binnen het H-gasvervoersnet 

nodig van ca. 51.600 m³(n)/h (61.400 * 9,769/11,63)), waarvan de helft industrie:  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 2,1 57,3 14,6 

Totaal Openbare Distributie 4,0 109,4 46,8 

TOTAAL 6,2 166,7 61,4 

 

35. Deze regio is gelinkt aan één leiding die bij conversie een verbinding binnen het H-

gasnet vormt tussen de vTn-bis in Winksele langs de ene zijde en de SEGEO in Warnant-

Dreye langs de andere zijde. De meest economische oplossing blijkt een omschakeling te 

zijn die vanuit Warnant-Dreye wordt doorgevoerd, met andere woorden door rekening te 

houden met een bijkomende belasting van SEGEO.  

Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met paragraaf 

8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per capaciteitseenheid aan 

van 170,16 euro/m³(n)/h13 voor conversie van deze zone.  

36. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat er ongeveer 79,5 

k.m³(n) bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 2,6 miljoen euro voor conversie van deze zone. 

37. Bij deze zone moet er worden opgemerkt dat de betrokken afnamepunten voor de 

distributie zijn doorverbonden met andere leveringsposten via de netten van de 

respectievelijke openbare distributiemaatschappijen. De mogelijkheid om over te gaan tot 
                                                 
13 [4,1 miljoen euro + 4,68 miljoen euro] / 51.600 m³(n)/h. 
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conversie moet nog verder onderzocht worden in samenwerking met de distributie. Men kan 

wel stellen dat voor wat de conversie van de afnamepunten in Landen en Tienen betreft, 

deze ook betrokken worden in de bespreking van de conversie van zone 7. 

 

2.2.4.2 Leuven 

38. Vanwege geplande uitbreidingen voor industriële toepassingen in en rond het 

Leuvense, is het opportuun geworden om binnen deze regio een aftakking vanuit Winksele 

naar Leuven afzonderlijk te onderzoeken. Bij deze omschakeling geldt dat de kosten op het 

distributienet kunnen vermeden worden en dat de linepackbehoefte verwaarloosbaar klein 

zijn. 

Rekening houdende met een conversiecapaciteit van ongeveer 10.000 m³(n)/h dat een lage 

inschatting is, op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende 

met paragraaf 8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per 

capaciteitseenheid aan van 216 euro/m³(n)/h14 voor conversie van deze zone.  

 

2.2.5 Zone 5: Gembloux – Mont-Saint-Guibert 

39. De regio Gembloux – Mont-Saint-Guibert omvat met uitzondering van één bedrijf 

enkel openbare distributieklanten. Indien op H-gas zal deze regio worden bevoorraad vanuit 

de SEGEO.  

Om de betrokken klanten te bevoorraden is extra capaciteit binnen het H-gasvervoersnet 

nodig van ca. 18.800 m³(n)/h (22.300 * 9,769/11,63):  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 0,1 2,7 0,5 

Totaal Openbare Distributie 3,3 89,6 21,7 

TOTAAL 3,4 92,2 22,3 

 

                                                 
14 2,16 miljoen euro / 10.000 m³(n)/h. 
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40. Door de conversie (en de scheiding van de netten op de distributie) valt één van de 

bevoorradingspunten van L-gas voor de distributie weg. Een nieuw voedingspunt dient aldus 

gecreëerd te worden, meer bepaald in de omgeving van Rixensart - Wavre.  

Belast met deze extra investering, op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en 

rekening houdende met paragraaf 8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een 

prijsniveau per capaciteitseenheid aan van 528,19 euro/m³(n)/h15 voor conversie van deze 

zone. 

41. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat er ongeveer 54,9 

k.m³(n) bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 1,8 miljoen euro voor conversie van deze zone. 

 

2.2.6 Zone 6: Tubize – Soignies 

42. Het onderzoek naar de omschakeling van deze zone is interessant te noemen 

omdat gebruik kan gemaakt worden van het einde van één dorsale die dan op H-gas gezet 

zou kunnen worden tussen Braine-l’Alleud en Ecausinnes (over een lengte van ca 9.4 km). 

Simulaties brengen echter aan het licht dat dit een verlies aan linepack met zich mee zou 

brengen op het L-gasnet van ca. 800 k.m³(n), een verlies dat zomaar niet gedragen kan 

worden door het huidige L-gasnet.  

Dit verlies kan ofwel gecompenseerd worden door de dorsales over een lengte van 10 km te 

verdubbelen, ofwel door voldoende flexibiliteit te creëren bijvoorbeeld door conversie van 

andere zones. Oplopende kosten zorgen er voor dat conversie door gebruik te maken van 

een deel van de dorsales nooit op de eerste plaats kunnen plaatsvinden. Desalniettemin kan 

men vaststellen dat eens grotere zones worden geconverteerd de initiële kost voor de creatie 

van linepack zal komen te vervallen waardoor een deel van één dorsale kan worden 

omgeschakeld.  

43. Een alternatieve oplossing, goedkoper dan de aanleg van een extra leiding over 

een lengte van 10 km, bestaat erin het volledige net in de regio Soignies – Tubize te 

converteren vanuit Le Roeulx (SEGEO).  

                                                 
15 [7,76 miljoen euro + 2,17 miljoen euro] / 18.800 m³(n)/h. 
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De benodigde capaciteit binnen het H-gasvervoersnet bedraagt ca. 27.600 m³(n)/h (32.800 * 

9,769/11,63):  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 3,2 86,7 13,8 

Totaal Openbare Distributie 1,9 50,1 19,1 

Totaal 5,1 136,9 32,8 

 

Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met paragraaf 

8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per capaciteitseenheid aan 

van 642,39 euro/m³(n)/h16 voor conversie van deze zone. 

44. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat er ongeveer 97,5 

k.m³(n) bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 3,1 miljoen euro voor conversie van deze zone. 

 

2.2.7 Zone 7: Wilsele – Warnant-Dreye - Tessenderlo 

45. Deze zone omvat de zones 3 en 4 besproken in de paragrafen 29 tot en met 38 van 

deze studie. Ze omvat distributienetten te Tienen, Aarschot, Diest, Tessenderlo, Sint-Truiden 

en Landen. 

De totale capaciteit om de betrokken klanten binnen deze zone te bevoorraden met H-gas 

bedraagt 216,05 k.m³(n)/h (257.200 * 9,769/11,63):  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 22,6 608,9 118,0 

Totaal Openbare Distributie 11,8 320,3 139,1 

TOTAAL 34,4 929,2 257,2 

 

                                                 
16 [15,82 miljoen euro + 1,91 miljoen euro] / 27.600 m³(n)/h. 
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46. Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met 

paragraaf 8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per 

capaciteitseenheid aan van 216,34 euro/m³(n)/h17 voor conversie van deze zone.  

47. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat er ongeveer 323,7 

k.m³(n) bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 10,4 miljoen euro voor conversie van deze zone.  

 

2.2.8 Zone 8: Hoboken – Boom - Tisselt 

48. Als tegenhanger van zone 7, bevindt deze zone 8 zich ten westen van de dorsales. 

Deze zone omvat de distributienetten van de gemeenten Hoboken, Boom en Tisselt. 

H-gas is momenteel aanwezig in Imalso (Antwerpen Linkeroever) en kan via de bestaande 

leidingen naar Hoboken getransporteerd worden. Naar analogie met zone 1, vereist de 

bijkomende H-gas belasting in de regio Antwerpen een versterking van de 

transportcapaciteit. Voor Tisselt en Boom kan het H-gas aangebracht worden door de Ring II 

(Winksele – Grimbergen II) in Winksele.  

De totale capaciteit om de betrokken klanten binnen deze zone te bevoorraden met H-gas 

bedraagt 145,74 k.m³(n)/h (173.500 * 9,769/11,63):  

 Jaarverbruik 
(GJ) 

Jaarverbruik  
(mio m³(n)) (L-gas) 

MTSR (k.m³(n)/h) 
(L-gas) 

Totaal Industrie 2,5 67,7 11,1 

Totaal Openbare Distributie 15,9 433,4 162,4 

TOTAAL 18,4 501,1 173,5 

 

49. Op basis van de door de NV Fluxys aangereikte data en rekening houdende met 

paragraaf 8, 3°, van deze studie, geven de berekeningen een prijsniveau per 

capaciteitseenheid aan van 269,04 euro/m³(n)/h18 voor conversie van deze zone.  

                                                 
17 [32,84 miljoen euro + 13,9 miljoen euro] / 216.050 m³(n)/h. 
18 [23,01 miljoen euro + 16,2 miljoen euro] / 145.740 m³(n)/h. 
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50. Op het gebied van de linepackbehoefte kan men stellen dat er ongeveer 544,2 

k.m³(n) bijkomende linepack nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen. 

Omgerekend zoals aangegeven in paragraaf 22 van deze studie wordt rekening gehouden 

met een bijkomende 17,5 miljoen euro voor conversie van deze zone.  

 

2.3 Samenvatting conversiemogelijkheden  

2.3.1 Conversiedebieten 

51. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de debieten op het vervoersnet voor 

zowel de industrie als de openbare distributie per conversiezone, uitgedrukt in k.m³(n)/h voor 

L-gas en voor H-gas.  

Tabel 2: Conversiedebieten per zone 
 

 Industrie 

(L-gas) 

Distributie 

(L-gas) 

Industrie + 
Distributie 

(L-gas) 

Industrie + 
Distributie 

(H-gas) 

 k.m³(n)/h k.m³(n)/h k.m³(n)/h k.m³(n)/h 

1. Antwerpen Haven 59,8 4,6 64,5 54,2 
2. Lommel – Balen – Houthalen 14,0 13,6 27,6 23,2 
3. (A) Tessenderlo – Geel(*)(**) 67,2 0,0 67,2 56,5 
3. (B) Tessenderlo – Geel(**) 103,4 30,5 133,9 112,5 
4.1 Winksele – Warnant-Dreye(**) 14,6 46,8 61,4 51,6 
4.2 Leuven 11,9 0,0 11,9 10 
5. Gembloux – Mont-Saint-Guibert 0,5 21,7 22,3 18,8 
6. Tubize – Soignies 13,8 19,1 32,8 27,6 
7. Wilsele – Warnant-Dreye – 

Tessenderlo 
118,0 139,1 257,2 216,05 

8. Hoboken - Boom – Tisselt 11,1 162,4 173,5 145,74 
 

TOTAAL 229,2 360,6 589,8 495,43 
 

(*)zone 3.(A) beperkt zich tot conversie van een deel van de industrie rond het Albertkanaal en zit derhalve ook 
begrepen in  zone 3(B) dat in dezelfde regio alle industrie en distributie omhelst. 
(**) inbegrepen in zone 7. 
 



27/39 

Het totale conversiedebiet van de beschouwde zones, namelijk 589.800 m³(n)/h L-gas, ligt 

beduidend hoger dan de noodzakelijke 225.000 m³(n)/h L-gas die in paragraaf 16 van deze 

studie werd vooropgesteld, of zelfs hoger dan de nieuwe ramingen door de NV Fluxys 

gehanteerd zoals beschreven staat in dezelfde paragraaf. Dit geeft de vrijheid om een 

volgorde tussen de zones voor conversie op te stellen op kostefficiënte basis. 

2.3.2 Rangschikking op basis van kostenefficiëntie 

52. De onderstaande tabel 3 geeft een overzicht van het resultaat van de berekeningen 

over het vervoer- en distributienetwerk heen per conversiezone. 

Tabel 3: Investeringskost per zone binnen het H-gasnetwerk 
 

Totaal 
prijsniveau  

(zonder linepack)

Ingeschatte efficiëntie  

per m³(n)/h (H-gas) 

Volgorde 

mio EUR EUR/m³(n)/h  

1. Antwerpen Haven 6,28 115,87 1 
2. Lommel – Balen – Houthalen 3,3 142,24 2 
3. (A) Tessenderlo – Geel(*)(**) 13,99 247,61 6 
3. (B) Tessenderlo – Geel(**) 29,6 263,11 7 
4.1 Winksele – Warnant-Dreye (**) 8,77 170,16 3 
4.2 Leuven 2,16 216 4 
5. Gembloux – Mont-Saint-Guibert 9,93 528,19 9 
6. Tubize – Soignies 17,73 642,39 10 
7. Wilsele – Warnant-Dreye – 
Tessenderlo 

46,74 216,34 5 

8. Hoboken - Boom – Tisselt 39,21 269,04 8 
 

TOTAAL 125,35 253  
 

(*)zone 3.(A) beperkt zich tot conversie van een deel van de industrie rond het Albertkanaal en zit derhalve ook 
begrepen in  zone 3(B) dat in dezelfde regio alle industrie en distributie omhelst. 
 (**) inbegrepen in zone 7. 
 
53. Wat uit deze tabel gehaald wordt is de bevestiging van wat reeds werd 

geïnsinueerd in paragraaf 20 van deze studie met betrekking tot zone 3 en de creatie van 

een zone 7. Het verschil in resultaat tussen scenario A en B wordt verklaard door de impact 

van de bijkomende ondersteuning in scenario B voor de bevoorradingzekerheid van de 

distributie te Diest. De investeringen ter ondersteuning van de conversie van zone 3 maakt 

de uitvoering van de conversie van de hele zone 7 meer aantrekkelijk.  
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54. Bijkomend wordt opgemerkt dat de conversie van de regio rond Leuven niet 

verwerkt zit in de conversie van de leiding Winksele – Warnant-Dreye, beiden nochtans 

deeluitmakend van de zone 4. Door deze twee in de tabel afzonderlijk voor te stellen, wordt 

echter benadrukt dat beiden elk afzonderlijk in de rangschikking voor conversie vrij behoorlijk 

scoren en perfect onafhankelijk van elkaar kunnen doorgevoerd worden.  

Er is echter wel een gezamenlijke investering waar te nemen die beter gecombineerd kan 

gebeuren. In Winksele is namelijk steeds een drukreduceerstation 84/66,2 nodig om toegang 

te hebben vanuit de vTn-leiding op de converteerde L-gasleidingen. Indien zowel de leiding 

Winksele – Warnant-Dreye als de industriële klanten in Leuven gezamenlijk worden 

omgezet, dient het drukreduceerstation niet twee keer geteld te worden en bereikt men een 

prijsniveau per capaciteitseenheid van 161,36 euro/m³(n)/h. Maar ondanks dit betere 

resultaat blijft de derde plaats van zone 4 in de rangschikking voor conversie onveranderd.  

55. Alvorens echter verdere conclusies te nemen, toont onderstaande tabel de impact 

van de kost aan voor bijkomende linepack op het H-gasnetwerk. Aangezien deze linepack op 

het H-gasnetwerk nodig is om de behoefte aan flexibiliteit op te vangen, dient hiermee 

rekening gehouden te worden.  

Tabel 4: Investeringskost binnen het H-gasnetwerk, inclusief de kost voor bijkomende flexibiliteit 
 

Totaal prijsniveau 
capaciteit en linepack 

Ingeschat 
prijsniveau per 

m³(n)/h 

Volgorde  

mio EUR EUR/m³(n)/h  

1. Antwerpen Haven 8,08 149,08 2 
2. Lommel – Balen – Houthalen 3,3 142,24 1 
3. (A) Tessenderlo – Geel(*)(**) 14,69 260 5 
3. (B) Tessenderlo – Geel(**) 33,5 297,78 7 
4.1 Winksele – Warnant-Dreye (**) 11,38 220,54 4 
4.2 Leuven 2,16 216 3 
5. Gembloux – Mont-Saint-Guibert 11,73 623,94 9 
6. Tubize – Soignies 20,83 754,71 10 
7. Wilsele – Warnant-Dreye – 

Tessenderlo 
57,14 264,48 6 

8. Hoboken - Boom – Tisselt 56,71 389,12 8 
 

TOTAAL 159,95 322,85  
 

(*)zone 3.(A) beperkt zich tot conversie van een deel van de industrie rond het Albertkanaal en zit derhalve ook 
begrepen in  zone 3(B) dat in dezelfde regio alle industrie en distributie omhelst. 
(**) inbegrepen in zone 7. 
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Het betrekken van de flexibiliteitkost in de analyse brengt geen al te grote verschuivingen 

met zich mee. Enerzijds wisselen de zones 1 (Antwerpen Haven) en 2 (Lommel - Balen – 

Houthalen) van plaats, maar beide dienen duidelijk als eersten aan bod te komen in het 

omschakelproces. Anderzijds wint de conversie van zone 4.2 (Leuven) cijfermatig aan 

belang, maar kan zij evenwaardig behandeld worden als dat andere deel van de zone 4 

namelijk de leiding Winksele – Warnant-Dreye. Uit de bovenstaande tabel worden de eerste 

resultaten van het onderzoek duidelijk. Samen met de omschakeling van de industrie langs 

het Albertkanaal (zone 3. (A)) dient de conversie van de leiding Wilsele – Warnant-Dreye 

(zone 4.1) als een eerste stap gezien te worden in het streven om de volledige zone 7 

(Wilsele – Warnant-Dreye – Tessenderlo) te converteren. 

 

2.4 Stappenplan voor L/H-conversie 

2.4.1 Indicatief stappenplan 

56. De onderstaande tabel 5 geeft op basis van de gegevens verworven in hoofdstuk 

2.3 van deze studie de volgorde weer van de te converteren zones. 

Tabel 5: Volgorde van de door te voeren conversie 
 

MTSR 
(L-gas) 

Gecumuleerde 
MTSR (L-gas) 

Volgorde Zone 

k.m³(n)/h k.m³(n)/h 

1 2. Lommel – Balen – Houthalen 27,6 27,6 
2 1. Antwerpen Haven 64,5 92,1 
3 4.2 Leuven 11,9 104 
4 4.1 Winksele – Warnant-Dreye (**) 61,4 165,4 
5 3. (A) Tessenderlo – Geel(*)(**) 67,2 232,6 
6 7. Wilsele – Warnant-Dreye – Tessenderlo 257,2 361,2 
7 3. (B) Tessenderlo – Geel(**) 133,9 361,2(***) 
8 8. Hoboken - Boom – Tisselt 173,5 534,7 
9 5. Gembloux – Mont-Saint-Guibert 22,3 557 
10 6. Tubize – Soignies 32,8 589,8 

 

(*)zone 3.(A) beperkt zich tot conversie van een deel van de industrie rond het Albertkanaal en zit derhalve ook 
begrepen in  zone 3(B) dat in dezelfde regio alle industrie en distributie omhelst. 
(**) inbegrepen in zone 7. 
(***) MTSR van zone 3 (B) zit al vervat in de MTSR behorende tot zone 7, vandaar geen toename 
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Koppelt men deze tabel 5 aan tabel 1 uit paragraaf 16 van deze studie dat het tekort aan L-

gascapaciteit aangeeft volgens het indicatief plan over de komende jaren tot 2014, dan krijgt 

men een indicatief stappenplan zoals afgebeeld wordt in tabel 6. Hierbij wordt gezorgd dat 

de gecumuleerde L-gascapaciteit die vrijkomt door de opeenvolgende conversie van de 

zones steeds het tekort aan L-gascapaciteit uit het indicatief plan opvult.  

Tabel 6: Indicatief stappenplan 
 

Tekort aan L-
gascapaciteit 

Zone MTSR 
(L-gas) 

Gecumuleerde 
MTSR (L-gas) 

Jaartal 

k.m³(n)/h  k.m³(n)/h k.m³(n)/h 

2. Lommel – Balen – Houthalen 27,6 27,6 
2008 43 

1. Antwerpen Haven 64,5 92,1 
2009 74    

4.2 Leuven 11,9 104 
2010 106 

4.1 Winksele – Warnant-Dreye (**) 61,4 165,4 
2011 135    
2012 165    
2013 195 3. (A) Tessenderlo – Geel(*)(**) 67,2 232,6 
2014 225    

?  
7. Wilsele – Warnant-Dreye – 

Tessenderlo 
257,2 

361,2 

?  3. (B) Tessenderlo – Geel(**) 133,9 361,2(***) 
?  8. Hoboken - Boom – Tisselt 173,5 534,7 
?  5. Gembloux – Mont-Saint-Guibert 22,3 557 
?  6. Tubize – Soignies 32,8 589,8 

 

(*)zone 3.(A) beperkt zich tot conversie van een deel van de industrie rond het Albertkanaal en zit derhalve ook 
begrepen in  zone 3(B) dat in dezelfde regio alle industrie en distributie omhelst. 
(**) inbegrepen in zone 7. 
(***) MTSR van zone 3 (B) zit al vervat in de MTSR behorende tot zone 7, vandaar geen toename 
 
57. We geven dit stappenplan de benaming “indicatief” mee, niet alleen omdat het 

opgesteld is op basis van de gegevens uit het indicatief plan, maar ook omdat geen rekening 

gehouden wordt met de werkelijke situatie op het H-gasnetwerk:  

1° met betrekking tot de opmerking dat de gegevens uit het indicatief plan dateren van 

2004 en beter gecorrigeerd kunnen worden op basis van de waarnemingen van de 

laatste twee jaar (zie paragraaf 17 van deze studie) kan het volgende toegevoegd 

worden. Indien het tekort in 2014 op 297 k.m³(n)/h gesteld wordt in plaats van 225 

k.m³(n)/h, is uit tabel 6 op te maken dat reeds in 2012 moet aangevangen worden met 

de conversie van zone 7. De CREG merkt hierbij op dat, onafhankelijk van het tijdstip, 
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de efficiëntie van deze bijkomende omschakeling niet in vraag kan gesteld worden. 

Tabel 4 toont duidelijk dat, ofschoon de conversie van zone 7 een grote uitdaging 

betekent, de efficiëntie op een zelfde niveau wordt geschat als de voorgaande zone 3 

(A). Als zone 3 (A) in aanmerking komt voor conversie, dan dient dit ook te gelden voor 

zone 7.  

Het stijgende ingeschatte kostenpatroon van de verschillende scenario’s wordt grafisch 

weergegeven in de onderstaande figuur, waarbij het gemiddelde voor de onderzochte 

scenario’s 322,85 EUR/m³(n)/h (H-gas) bedraagt, overeenkomend met een totaal 

tekort van 361,2 m³(n)/h L-gascapaciteit dat hiermee kan worden opvangen. 

 
 
 

Indien de conversiekost te hoog oploopt, dan vindt de CREG het aangewezen dat de 

conversie van het volledige L-gasgebied dient onderzocht te worden, met inbegrip van 

de regio’s Antwerpen en Brussel. Ze is van oordeel dat het op dat moment duidelijk 

moet zijn of bijkomende gefaseerde conversie nog aanvaardbaar is of dat er moet 

overgeschakeld worden op een volledige omschakeling. Dit brengt de CREG tot het 

besluit dat de verdere fasen van het onderzoek zoals gespecificeerd wordt in paragraaf 

1 van deze studie moeten afgesloten worden vóór 2009 (2014 min de tijd nodig om 

eventuele investeringen te verwezenlijken).  

2° alvorens de aangeduide zones kunnen voorzien worden van H-gas zijn er eerst 

investeringen nodig om het H-gas tot de desbetreffende zone te brengen. Hierbij dient 

ook rekening gehouden te worden met de bijkomende vraag op de H-gasmarkt voor 

nieuwe aansluitingen en de lead-time die daarmee gepaard gaat.  

225 297 361,2 

322,85 

EUR/m³(n)/h 

debiet omschakeling 

prijscurve omschakeling = 
aanbod omschakeling 

gemiddeld niveau per /m³(n)/h  

k.m³(n)/h 
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Bovendien zal er ook rekening gehouden moeten worden met de contractuele 

congestie op het H-gasnet en het daaraan gekoppelde congestiebeleid. Congestie op 

het H-gasnet heeft een weerslag op het omschakelplan (indien omschakeling niet kan 

wegens gebrek aan capaciteit op het H-gasvervoersnet). Bij het opstellen van het 

definitieve stappenplan in het volgende hoofdstuk worden de toekomstige 

verwezenlijking binnen het H-gasnetwerk geplaatst naast de bijkomende nood aan 

capaciteit op het H-gasvervoersnet dat gecreëerd wordt door de voorliggende 

conversiepolitiek. 

 

2.4.2 Verwezenlijking van de nodige investeringen op 
het H-gas vervoersnet 

2.4.2.1 Antwerpen Haven 

58. Met betrekking tot het jaartal 2008 in het indicatief stappenplan en de conversie van 

de zones 1 (Antwerpen Haven) en 2 (Lommel – Balen – Houthalen), is met name zone 1 

afhankelijk van voldoende beschikbare H-gascapaciteit op het H-gasvervoersnet in de regio 

Antwerpen. De conversie van de zone 2 vraagt geen spectaculaire investeringen zodat haar 

positie in het indicatief stappenplan kan behouden blijven.  

59. Het voorbije jaar is duidelijk een stijgende vraag naar H-gas in de regio Antwerpen 

vastgesteld. Zelfs de bijkomende capaciteit die beschikbaar komt in 2008 door de bouw van 

het compressiestation te Zelzate, blijkt op termijn ontoereikend te zijn. Om aan de vraag te 

kunnen voldoen en ook de conversie van L- naar H-gas in deze zone uit te voeren is 

gebleken dat extra investeringen noodzakelijk zijn, wat echter meer tijd vraagt. Hierbij wordt 

duidelijk de ontsluiting van Loenhout geviseerd, wat niet alleen de regio Antwerpen 

ondersteunt maar tevens bijdraagt tot een betere algemene vermazing van het vervoersnet 

in het noordoosten.  

Tijd- en congestiemanagement zullen belangrijke factoren zijn om vraag en aanbod van 

capaciteit voor het transport van H-gas met elkaar te verzoenen. Dat hierbij de conversie van 

zone 1 (Antwerpen Haven) dient uitgesteld te worden om voorrang te geven aan de 

bevoorrading van de distributie en de verwezenlijking van nieuwe projecten bij de 

eindklanten is niet onoverkomelijk, in de mate dat de bevoorrading van L-gas niet in het 

gedrang komt.  
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2.4.2.2 Het Albertkanaal 

60. Het uitstellen van de conversie van zone 1 (Antwerpen Haven) naar een latere 

datum, vereist aldus het vervroegen van de conversie van één van de andere zones. 

Hiervoor kan zowel de conversie van de volledige zone 4 (Hannut – Sint-Truiden - Tienen) 

als deze van zone 3 (A) (Tessenderlo – Geel) in aanmerking genomen worden. In beide 

gevallen vraagt de conversie investeringen met een ingeplande lead-time tot 2009. Indien 

dan toch een keuze gemaakt dient te worden tussen deze twee zones dan dient prioritair de 

conversie van zone 3 (A) (Tessenderlo – Geel) aangepakt te worden, of, met andere 

woorden, komt de conversie van de industrie langs het Albertkanaal eerst. De conversie van 

deze zone 3 (A) is afhankelijk van de verwezelijking van de investering die ook het project T-

Power (zie paragraaf 29 van deze studie) in Tessenderlo ondersteunt. Aangezien de hieraan 

gekoppelde werken gepland zijn in 2008, en er bovendien geen distributie bij de conversie 

betrokken is, lijkt conversie van de zone 3 (A): 

1° naar de winter toe van 2009 – 2010 een realistische mogelijkheid;  

2° naar de winter toe van 2008 – 2009 ter vervanging van de conversie van zone 1 een 

uitdaging. 

Conversie van zone 3 (A) wordt verkozen boven conversie van zone 4 (Hannut – Sint-

Truiden - Tienen) vanwege het feit dat in deze laatste zone de betrokken distributie en haar 

vermazing met Vlaams Brabant en de Kempen een belangrijke rol speelt. Niet alleen 

bemoeilijkt dit gegeven de operatie voor deze zone, er dient ook rekening gehouden te 

worden met de opmerking zoals geformuleerd staat in paragraaf 37 van deze studie, waar de 

mogelijkheid om zone 4 los te koppelen van zone 7 in het conversieverhaal nog in vraag 

wordt gesteld. Gezien de uitgestrektheid van zone 7, dat zowel het westelijk deel van Vlaams 

Brabant als de Antwerpse Kempen omvat, gaat de CREG ervan uit dat alleen al uit 

praktische overwegingen stapsgewijs te werk moet gegaan worden en dus loskoppeling 

noodzakelijk is. 

61. Op korte termijn en dit voor de winter 2008 – 2009 kan de L-gasmarkt zich in een 

toestand van contractuele congestie bevinden vanwege het feit dat onvoldoende capaciteit 

voorhanden is op het H-gasvervoersnet. Voor het overige besluit de CREG dat de geplande 

investeringen in 2009 met ondermeer de aanvang van de geplande versterking van de vTn-

leiding vanuit Eynatten, voldoende garantie bieden om tijdig de voorgestelde conversie te 

kunnen uitvoeren.  
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2.4.2.3 Leuven 

62. In de marge van de conversie van zone 4.2 dient het volgende opgemerkt te 

worden. Zoals in paragraaf 38 van deze studie staat beschreven haalt deze zone haar 

belang uit nieuw te ontwikkelen industriële activiteit. De juiste datum van de voltooiing ervan 

is echter nog niet exact bepaald. De enige informatie die in zekere mate houvast biedt, is de 

ultieme datum van 2012 waartegen deze activiteit zou moeten verwezenlijkt zijn. Hierdoor 

lijkt het opportuun om in het stappenplan zone 4.2 enkel vanaf 2012 in te schrijven, ondanks 

het feit dat dit vroeger, zoals 2010, zou kunnen op basis van de economische efficiëntie en 

de beschikbaarheid van voldoende capaciteit op het H-gasvervoersnet.  
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3. HET RESULTAAT 

3.1 Het stappenplan 

63. Worden de tekorten aan L-gas vervoerscapaciteit afkomstig uit het indicatief plan 

zoals beschreven in tabel 1 van paragraaf 16 van deze studie uitgezet volgens een tijdsas, 

dan verkrijgen we rekening houdende met de bevindingen uit het vorige hoofdstuk, een 

verfijnd stappenplan zoals tabel 7 hieronder.  

Tabel 7:Verfijnd stappenplan 
 

Gecumuleerd 
tekort (L-gas) 

Zone Gecumuleerde 
MTSR (L-gas) 

Prijsniveau 
per zone 

Jaartal 

k.m³(n)/h  k.m³(n)/h mio EUR 

2. Lommel – Balen – Houthalen 27,6 3,3 
2008 43 

3. (A) Tessenderlo – Geel(*)(**) 94,8 14,69 
2009 74    
2010 106 4.1 Winksele – Warnant-Dreye (**) 156,2 11,38 
2011 135    
2012 165 4.2 Leuven 168,1 2,16 
2013 195 1. Antwerpen Haven 232,6 8,08 
2014 225    

?  
7. Wilsele – Warnant-Dreye – 

Tessenderlo 
361,2 57,14 

?  8. Hoboken - Boom – Tisselt 534,7 56,71 
?  5. Gembloux – Mont-Saint-Guibert 557 11,73 
?  6. Tubize – Soignies 589,8 20,83 

 
(*)zone 3.(A) beperkt zich tot conversie van een deel van de industrie rond het Albertkanaal. 
(**) inbegrepen in zone 7. 
 
Dit stappenplan zal door de CREG als referentie gehanteerd worden in de opvolging van het 

beheer door de NV Fluxys van het L-gasnetwerk. Dit stappenplan werd opgesteld: 

1° op basis van een voorlopige rangschikking van de geïdentificeerde zones volgens hun 

economisch efficiëntste conversieresultaat; 
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2° gecorrigeerd met de beschikbaarheid van de nodige capaciteit en flexibiliteit binnen het 

H-gasvervoersnet.  

Om een totaal van 232,6 k.m³(n)/h capaciteit binnen het L-gasvervoers- en distributienet over 

te hevelen naar het H-gasvervoersnet geeft de analyse voor deze studie op basis van de 

door de NV Fluxys aangereikte gegevens een indicatief prijsniveau aan van 39,61 miljoen 

euro - voor investeringen die dus anders binnen het L-gasvervoersnet dienden te gebeuren. 

Waar mogelijk wordt hierna duiding geven bij de randvoorwaarden voor de realisatie van het 

bovenstaande verfijnde stappenplan.  

64. De tariefaspecten die te koppelen zijn aan dit stappenplan zullen afzonderlijk en in 

een later stadium door de CREG onderzocht worden.  

 

3.2 De uitvoering 

3.2.1 Congestiebeleid 

65. De CREG gaat ervan uit dat, onder voorbehoud van de werkelijke situatie op het L-

gas vervoersnet, elke vertraging in de uitvoering van de conversie zoals deze wordt bepaald 

in het verfijnd stappenplan contractuele congestie binnen het L-gasmarkt teweeg brengt. 

Zoals opgemerkt in paragraaf 61 van deze studie zal dit zich met de meeste 

waarschijnlijkheid voordoen in de winter van 2008 – 2009.  

66. Indien er sprake zou zijn van contractuele congestie, dient de NV Fluxys tijdig een 

aangepast congestiebeleid binnen de L-gasmarkt op te stellen, in overeenstemming met 

artikel 45 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake 

toegang tot de vervoersnetten voor aardgas.  

Indien er een te late conversie van de industrie langs het Albertkanaal (zone 3 (A)) zou 

plaats vinden in het specifieke geval van de winter van 2008 – 2009, dan zal een tekort van 

15,4 k.m³(n)/h capaciteit voor één jaar moeten opgevangen worden. Eén van de mogelijke 

pistes is het in rekening brengen van de mogelijke bevoorrading van L-gas in tegenstroom 

op de doorvoer naar Frankrijk in Blaregnies. Vanuit het oogpunt van de 

bevoorradingszekerheid werd dit in de lange termijnplanning niet opgenomen als een 

volwaardige ingangscapaciteit. Dit blijft zo zolang er geen systeem van “operationele 
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opties”19 ingevoerd zijn. Op korte termijn, voor zover dit effectief onderschreven is door 

netgebruikers voor de bevoorrading van de Belgische markt, erkent de CREG dat 

tegenstroomreservaties in aanmerking genomen mogen worden om de capaciteitsbalans in 

evenwicht te brengen. Dit vereist regelmatig overleg tussen de CREG en de NV Fluxys.  

  

3.2.2 Conversieprocedure 

67. De resultaten van deze studie tonen duidelijk aan dat de distributienetten bij de 

conversie van L- naar H-gas niet ontzien kunnen worden. Conversie van een distributienet is 

echter niet zo vanzelfsprekend. Vanwege het grote aantal afnamepunten, die bovendien 

geografisch verspreid kunnen liggen over een groot gebied, dient dit degelijk voorbereid te 

worden. Een groot onderscheid moet gemaakt worden tussen de conversie van de grote 

bedrijven en de huishoudens. Grote bedrijven kunnen perfect de consequenties van een 

omschakeling voor zichzelf inschatten. Hierbij kunnen de eventueel noodzakelijke 

aanpassingen door gespecialiseerd onderhoudspersoneel uitgevoerd worden die ofwel intern 

aanwezig is ofwel extern op contractuele basis kan aangesproken worden. Alle elementen 

zijn met andere woorden aanwezig om gestructureerd, voorspelbaar en veilig de nodige 

werken uit te voeren.  

Voor de conversie van huishoudelijke klanten daarentegen dient een hele organisatie uit de 

grond gestampt te worden door de betrokken distributienetbeheerder. Alvorens een 

individuele klant H-gas kan verbranden, zullen eerst de nodige veiligheidsmaatregelen 

genomen moeten worden. H-gas is namelijk calorierijker dan L-gas en kan in een gastoestel 

dat afgesteld is op L-gas (voor een welbepaald debiet onder een welbepaalde druk) co-

vergiftiging en hogere uitstoot van co2 veroorzaken. Het omgekeerde is niet het geval. Een 

gastoestel dat afgesteld is op H-gas kan L-gas verbranden, weliswaar met verlies van 

efficiëntie en rendement, maar wel veilig. Vanuit veiligheids- en milieutechnisch oogpunt 

moeten dus eerst alle toestellen op alle betrokken afnamepunten H-gascompatibel gemaakt 

worden, opdat op een zo kort mogelijke tijd (en na een individueel bezoek van een 

deskundige expert) de straat, wijk of regio met H-gas kan bevoorraad worden.  

                                                 
19 Zie pagina 29/46 van de bijlagen bij de oriëntatienota van de CREG betreffende het voorstel van 
nieuwe gedragscode en over het voorstel van de NV Fluxys van gereguleerd kader voor doorvoer 
http://www.creg.be/pdf/Opinions/2006/GT092006/KCV-060904-orientatienotagdc-bijlage.pdf.  
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Een goede voorbereiding lijkt dus cruciaal. Hierbij zullen de volgende stappen onontbeerlijk 

zijn: 

1° een degelijke informatieronde waarbij elk klant te melden krijgt dat hij dient uit te 

maken of zijn installatie conform is met de Belgische normalisatie en dus zowel L-gas 

en H-gas kan branden. Contactadressen om de nodige informatie te bekomen 

(distributienetbeheerder, erkende installateurs, importeurs, fabrikanten, …) is hierbij 

geen overbodige luxe; 

2° de klanten dienen de tijd te krijgen om, indien hun toestel niet aan de vereiste normen 

voldoet, deze te vervangen. Indien het moment van conversie eraan komt en het 

gastoestel is niet in orde bevonden, dan is er een risico dat het desbetreffende 

afnamepunt moet afgesloten worden vanuit veiligheidsoverwegingen. Bepaalde 

gevallen kunnen schrijnend zijn. Daarom kan beter bijkomend gedacht worden aan 

ondersteunende hulpmaatregelen die een oplossing kunnen bieden daar waar 

financieringsproblemen heersen. Om de impact te verkleinen van dergelijke 

problemen, moet conversie tijdens de wintermaanden absoluut vermeden worden.  

 

3.2.3 Samenvatting: de basis voor verder overleg 

68. De uitvoering door de NV Fluxys van het verfijnde stappenplan dient te gebeuren in 

overleg met de rechtstreeks betrokkenen, zijnde de distributieondernemingen, de 

eindafnemers en de leveringsondernemingen. De CREG wil met deze studie bijdragen tot 

dat nodige overleg, en stelt daarbij het verfijnde stappenplan voor als een rangschikking van 

de projecten die verder onderzoek verdienen teneinde de wenselijkheid en de kostprijs ervan 

accuraat vast te stellen, met oog voor de nood aan concrete stappen binnen de 

vooropgestelde timing. Nagegaan dient te worden of: 

1° de distributieondernemingen in staat zijn conversie uit te voeren binnen de 

vooropgestelde tijdspanne voor de betrokken distributiezone; 

2° de industriële eindafnemers de nodige aanpassingen aan hun installaties kunnen 

plannen binnen de vooropgestelde veiligheidscriteria; 






