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Geachte, 

 

Hierbij vindt u het advies bij het vooronderzoek voor het project van NV Fluxys voor 

de aanleg van een aardgasvervoerleiding, 3.21330 Antwerpen (GCA) – Kallo DN500, 

3.22250 Antwerrpen (SIBP) – Schelle (Ex GR) DN500, 3.23050 Antwerpen (GCA) – 

Sint-Niklaas DN250, 3.23150 Antwerpen (GCA) – Hoboken DN400. 

 

We hebben volgende opmerkingen betreffende de inhoud van het dossier: 

 

* Het voor advies voorgelegde materiaal is te summier om de impact, precieze 

draagwijdte van de werken alsook de ligging van de bestaande versus nieuw aan te 

leggen leidingen te kunnen inschatten of beoordelen. Dit laat ons niet toe een 

inhoudelijk onderbouwd advies aan te leveren.  

 

* Uit dit beperkte materiaal menen we op te maken dat een deel van de aan te 

leggen gasleiding door planologisch natuurreservaatgebied en natuurgebied, door 

VEN-gebied en door een speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn 

gaat. In voorkomend geval dienen naast artikel 16 van het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu ook artikel 26bis en 

artikel 36ter van dit decreet toegepast te worden op voorliggend project.   

We vragen ons ook af, gezien de ligging van de leiding, of dit project niet sorteert 

onder categorie 10 k) van bijlage II van het besluit van 10 december 2004 van de 

Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten 

onderworpen aan milieueffectrapportage en aldus de bepalingen van dit besluit en het 

zgn. MER-decreet niet dienen toegepast te worden op voorliggend project.  

 

 

In de hoop dat bovenstaande bemerkingen u helpen aangaande de te nemen 

beslissingen inzake dit dossier, groet ik u met de meeste Hoogachting, 

 



 

 

 

 

Prof. dr. Eckhart Kuijken, 

Administrateur-generaal 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Kliniekstraat 25 

1070 Brussel 

tel 02/5581811 

fax 02/5581803 

www.inbo.be 

 

cc: Vlaamse Overheid, Departement LNE 

Agentschap voor Natuur en Bos, 

buitendienst Antwerpen 

Copernicuslaan 1 – bus 7 

2018 Antwerpen 

 

Vlaamse Overheid, Departement LNE 

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid 

Dienst MER 

K. Albert II-laan 20 – bus 8 

1000 Brussel  

 

 


