
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waar komt Belgisch aardgas vandaan? 

Aardgas in België wordt niet geproduceerd maar geïmporteerd. Foto: Pixabay  

België heeft geen natuurlijke gasreserves. Dit wil zeggen dat de gasleveranciers afhankelijk 

zijn van landen die wel gasreserves hebben, gas produceren en aan ons leveren. Eens het gas 

over de Belgische grens is, wordt het overgeleverd aan Fluxys, de beheerder van het 

gastransport in België. 

 

Wat is aardgas? 

Aardgas is een fossiele brandstof, net zoals aardolie en steenkool. Gas is het resultaat van 

de ontbinding van resten van organismen die miljoenen jaren geleden geleefd hebben. Het is 

een niet-hernieuwbare bron van energie en bestaat voor 90% uit methaan en koolwaterstoffen. 

Er bestaan twee soorten gas: 

o het warmte-opwekkende aardgas dat ontstaat door de omzetting van organische 

deeltjes onder invloed van druk en warmte. 

o het biogene aardgas dat ontstaat door de fermentatie van bacteriën in 

organische afzettingen. 

Aardgas is in België goed voor 25% van het energieverbruik. 

https://www.killmybill.be/nl/energie/aardgas/
https://www.killmybill.be/nl/fossiele-brandstoffen/


LNG: vloeibaar gas 

LNG staat voor Liquefied Natural Gas (vloeibaar gas). Zoals elk gas kan aardgas 

vloeibaar gemaakt worden wanneer de temperatuur van het gas verlaagd wordt. Aardgas moet 

afgekoeld worden tot op een temperatuur van -161° vooraleer het vloeibaar wordt. LNG 

reduceert tot 600 keer het volume van het gas zodat het gemakkelijk opgeslagen kan 

worden in tanks. De tanks moeten wel thermisch geïsoleerd worden om energieverlies te 

voorkomen. Een LNG terminal in Zeebrugge lost de schepen en hervergast het LNG zodat het 

als gas vervoerd kan worden. 

In onderstaande video van Shell (Engelstalig) wordt uitgelegd hoe gas vloeibaar wordt 

gemaakt. 

Welke landen hebben gasreserves? 

België is afhankelijk van zijn buren voor de import van aardgas. In tegenstelling tot de 

Verenigde Staten bijvoorbeeld, die de grootste producent van aardgas ter wereld is, 

produceert België zelf geen gas. Het importeert dus 100% van haar verbruik. 

België importeert bijna al haar verbruik van de Europese landen: 

• Nederland: meer dan 45% van het Belgisch gas komt uit Nederland. Dit aandeel blijft 

overigens stijgen 

• Noorwegen: goed voor 33% van het gas in België 

• Qatar: 8% van het gas in België is afkomstig uit Qatar. Het gas wordt in vloeibare 

vorm vervoerd naar Zeebrugge en wordt via pijpleidingen gedistribueerd over heel 

België. 

• Duitsland: goed voor meer dan 6%. Ook de aanvoer van Duitsland neemt steeds toe. 

• Verenigd Koninkrijk: ongeveer 6%. Net als het gas van Qatar wordt het Britse gas in 

vloeibare vorm vervoerd en via pijpleidingen verspreid over België. 

De opslag en het transport van aardgas 

Gas wordt in gasleidingen van metaal of kunststof vervoerd. Deze methode wordt 

gebruikt om aan de grote vraag te kunnen beantwoorden en dit op de meest efficiënte manier. 

Pijpleidingen zijn dikke stalen buizen met een diameter van 20 cm tot 1 m. De volledige 

lengte van een netwerk van pijpleidingen kan oplopen tot 3000 km. Om het gas te kunnen 

laten circuleren, moet men het “samendrukken”. 

Het gas dat naar België vervoerd wordt, kan door twee soorten buizen passeren. Enerzijds zijn 

er de landpijpleidingen die gas transporteren vanuit Rusland en Nederland. De onderzeese 

pijpleidingen vervoeren gas vanuit het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen naar België. 

Hoewel het niet bepaald de meest goedkope oplossing is, worden pijpleidingen het meest 

gebruikt om gas te vervoeren. Een ander nadeel is dat het traject van een netwerk 

pijpleidingen (na de bouw) niet meer veranderd kan worden. 



Naast pijpleidingen wordt aardgas ook onder druk of als vloeistof (LNG) vervoerd. Gas 

(in gasvorm) kan worden opgeslagen in containers of in ondergrondse gesteentelagen. 

Kleinere hoeveelheden gas kunnen in gasflessen en tanks worden bewaard. 

Pijpleidingen in en naar België 

Het gas uit het Verenigd Koninkrijk en uit Qatar wordt dus geleverd in Zeebrugge. De 

pijpleiding Zeebrugge – Ville-sur-Haine – Blaregnies transporteert daarna het gas van noord 

naar zuid. 

Het gas uit Noorwegen komt het land binnen via Dilsen (Obbicht – Belgisch Limburg), ‘s 

Gravenvoeren en Zeebrugge. De pijpleiding ‘s Gravenvoeren (Nederlandse grens) – 

Blaregnies (Franse grens) vervoert het Noors gas. 

De pijpleiding tussen Zeebrugge en Eynatten aan de Duitse grens vervoert het Noors gas en 

het Britse gas richting het oosten en in de richting van Duitsland. 

Fluxys 

Fluxys België beheert het gastransport in België en is daarmee een van de belangrijkste 

spelers op de Belgische energiemarkt. Het bedrijf is niet alleen actief in België, maar ook op 

Europees niveau. Fluxys heeft drie belangrijke taken: 

1. opslag van het gas 

2. vervoer van het gas 

3. het beheren van de LNG terminal in Zeebrugge 

De problematiek rond aardgas 

Zoals hierboven vermeld, is aardgas een fossiele brandstof. Het is geen hernieuwbare bron 

van energie. Dit wil zeggen dat de gasreserves uitgeput zullen raken. Dat feit is een echt 

wereldwijd economisch en geopolitiek probleem aangezien veel landen gas gebruiken als 

bron voor energie, en dat voor zowel de gezinnen thuis als de grote bedrijven. 

Om die reden is de ontdekking van het schaliegas in de Verenigde Staten zo belangrijk. 

Schaliegas is een gas dat gewonnen wordt uit schalie, een gesteente dat bestaat uit geharde 

klei. De productie van schaliegas is nadelig voor het milieu maar voordelig voor de VS, die 

daardoor minder afhankelijk is van andere landen. 

De Verenigde Staten is de grootste gasproducent ter wereld. De Amerikanen hebben hun 

positie vooral te danken aan het winnen van schaliegas. Toch moeten ook zij gas importeren 

aangezien hun verbruik groter is dan hun productie. 

 

https://www.killmybill.be/nl/fluxys/
https://www.killmybill.be/nl/schaliegas/


 

Quatar 

Het grootste gasveld ter wereld ligt Noordelijk van Quatar in de Perzische Golf.  

Het Iraanse deel van het veld bevat zowel olie als gas.  

Quatar claimt dat het een derde deel van de wereldwijde gasreserves heeft (FD, 12-5-

2012). Ik weet niet of dat inclusief de shale gas reserves is.  

Spanning in de Middellandse Zee, naar een oorlog 

tussen Turkije en Griekenland ? 

 



 

 

Turkije heeft een gasveld ontdekt in de Zwarte Zee. 'Het gaat om de grootste gasvondst uit de Turkse 

geschiedenis', zei president Recep Tayyip Erdogan.  

Erdogan was vrijdag in zijn nopjes. De Turkse president had dan ook een belangrijke mededeling te 

doen. 'In de Zwarte Zee hebben we een groot gasveld ontdekt.' 

Het veld zou een omvang van 320 miljard kubieke meter hebben. 'Dat maakt het tot de grootste 

gasvondst uit de Turkse geschiedenis. En er zit mogelijk nog meer gas in de Zwarte Zee', zei Erdogan. 

Als alles volgens zijn planning verloopt, moet in 2023 het eerste gas worden gewonnen. Maar 

analisten twijfelen eraan of dat haalbaar is. 

De gasvondst moet Turkije onafhankelijker in zijn energievoorziening maken. Vandaag importeert het 

land nog veel gas en olie. Vorig jaar hing aan die energie-invoer een prijskaartje van 41 miljard dollar. 

Rusland, Iran en Azerbeidzjan zijn belangrijke leveranciers.  

 

 

 



 

 

Netto-exporteur 

'De ultieme doelstelling bestaat erin van Turkije een netto-exporteur van energie te maken', zei 

Erdogan. Als het land erin slaagt meer en meer in zijn eigen energienoden te voorzien, komt dat ook 

de overheidsfinanciën ten goede. Bovendien verbetert dan de lopende rekening. Het langlopende 

tekort daarop was een van de oorzaken van de duik van de lira ten opzichte van de Amerikaanse 

dollar de afgelopen maanden. 



 

De Zwarte Zee is niet de enige plek waar Turkije naar gas zoekt. Ook in de Middellandse Zee zijn 

Turkse schepen bezig met bodemonderzoek. Die activiteiten hebben de spanningen met aartsrivaal 

Griekenland opgedreven. 

De poppen gingen aan het dansen toen Turkije onderzoek begon te doen in wateren die Griekenland 

als zijn exclusieve economische zone beschouwt. Vorige week kwam het nog tot een botsing tussen 

marineschepen van de twee NAVO-leden. Ook de relaties tussen Cyprus en Turkije zijn verzuurd door 

de Turkse ambities in de Middellandse Zee. De Europese Unie steunt haar lidstaten in het geschil. 



 

 

In het Middellandse Zeegebied lopen de spanningen hoog op tussen Griekenland en Turkije. Ankara 

doet tot woede van Athene proefboringen naar gas en olie in Griekse wateren. De lijn tussen 

dreigende taal en militaire escalatie is dun geworden. 

Het is woensdag 12 augustus als in de Middellandse Zee een Grieks marineschip op een Turks fregat 

botst. Het is een aanvaring van niets, „een minibotsing”, zoals een Griekse ingewijde later zegt.  

Toch klinkt er van Turkse zijde al snel dreigende taal. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, 

Mevlut Cavusoglu, laat daags erna weten dat de Grieken „niet nog een keer moeten proberen de 

Oruc Reis te provoceren (…). Anders kunnen ze een reactie verwachten.”  

De Oruc Reis is een Turks onderzoeksschip dat is uitgevaren om tussen het eilandje Kastellorizo en 

Cyprus proefboringen te doen naar gas en olie. Die boringen liggen uiterst gevoelig, reden waarom 

oorlogsschepen de Oruc Reis begeleiden. Het Griekse fregat schampte één van die begeleidende 

schepen.  

Kustlijn  

Kastellorizo is het brandpunt van een hoogoplopende geopolitieke twist over de zeggenschap in het 

Middellandse Zeegebied. Het eiland ligt slechts twee kilometer uit de kust van Turkije, maar is sinds 

het Vredesverdrag van Parijs in 1947 Grieks grondgebied. Op grond daarvan claimt Griekenland een 

zogenoemde exclusieve economische zone rond het eiland van zo’n 40.000 vierkante kilometer. Het 

feit dat het Griekse vasteland 580 kilometer verderop ligt, doet daar niets aan af. 

Sinds de vondst van gasvelden zijn de belangen in het oostelijke deel van het gebied groot. Alle 

landen rondom de zee willen daar zoveel mogelijk graantjes van meepikken.  



Turkije is in die strijd niet bepaald in het voordeel. Het land heeft een kustlijn van meer dan 1500 

kilometer, maar kan over slechts een beperkt deel van het Middellandse Zeegebied zijn rechten laten 

gelden.  

Ankara vindt dat het continentaal plat de basis voor de maritieme grenzen zou moeten vormen, 

ofwel het gebied dat vanaf het vasteland onder de zeebodem geleidelijk afloopt. Griekenland claimt 

echter de zeggenschap over de territoriale wateren rondom al zijn eilanden, ook als die vlak bij 

Turkije liggen. Juridisch staat Griekenland volgens experts op grond van internationaal recht daarin 

sterk.  

De inzet van de kwestie steeg nog toen er in 2019 grote nieuwe gasvelden werden ontdekt voor de 

kust van Cyprus. De vondst leidde in januari 2020 tot een overeenkomst tussen Israël, Griekenland en 

Cyprus over een gaspijplijn naar Europa. Turkije had het nakijken.  

 

 

Akkoord met Libië  

Ankara heeft uiteindelijk de weg naar voren gekozen. In november 2019 tekende president Erdogan 

een akkoord met Libië over maritieme zeggenschap in de wateren tussen Libië en Turkije. De Turken 

vielen daarmee terug op een oud plan: in 2011 stond er al een dergelijke overeenkomst op stapel, 

maar toen gooide de Arabische lente roet in het eten.  

Met het uitvaren van de Oruc Reis kiest Turkije opnieuw voor de provocatie. De Grieken zijn 

geenszins van plan de Turkse boringen door de vingers te zien en krijgen daarbij de steun van de 

Europese Unie. Frankrijk stuurde al op eigen houtje twee gevechtsvliegtuigen en twee 

marineschepen naar de regio om de Grieken te helpen. Wat Parijs betreft komen er bovendien 

Europese sancties richting Turkije.  

De Europese Unie liet deze week weten zich grote zorgen te maken over de groeiende spanningen in 

het oostelijk deel van de Middellandse Zee en de relatie met Turkije. De Duitse bondskanselier 

Angela Merkel bestempelde de situatie als „zeer gevaarlijk.”  



Dat is geen woord te veel gezegd. Niet alleen Griekenland, maar ook Frankrijk staat nu op voet van 

oorlog met Turkije. De relatie tussen Parijs en Ankara was al uiterst gespannen door tegengestelde 

belangen in Libië. Frankrijk steunt generaal Khalifa Haftar, die in het oosten van Libië de touwtjes in 

handen heeft; Turkije de westelijke, officiële regering van premier Faiez Sarraj. De militaire Turkse 

steun aan de laatste kan daarbij overigens moeilijk los worden gezien van de maritieme 

overeenkomst die Erdogan met Sarraj sloot.  

Patstelling  

De kwestie komt volgende week opnieuw in Brussel op tafel, dan in een vergadering van de EU-

ministers van Buitenlandse Zaken. Een politieke oplossing voor het conflict tussen de NAVO-partners 

lijkt nog ver weg. Zowel de Griekse als de Turkse leiders hebben hun hakken diep in het zand gezet.  

Een goed overleg tussen Turkije en andere landen in de regio zit er ook niet in. Ankara erkent de 

Republiek Cyprus niet en onderhoudt moeizame relaties met Egypte en Israël. 

 

 

 

Waarom is de Straat van Hormuz zo belangrijk voor de 

wereld?  
De voorbije weken liepen de spanningen over de Straat van Hormuz, bij Iran, hoog op. Maar 

waarom is die zeestraat nu zo belangrijk? De Straat van Hormuz in de Golfregio vormt al 

duizenden jaren een draaischijf van maritieme handel. Zo passeert meer dan een derde van 

alle olie, die over zee vervoerd wordt, langs deze zeestraat. Dat maakt dat het strategisch en 

economisch een uiterst belangrijke route is.  

 

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/


 
 

 

Spanningen VS-Iran  

 

VS vraagt België om schepen voor veiligheidsmissie in Straat 

van Hormuz  
 

In het Midden-Oosten ligt de belangrijke Straat van Hormuz, die in het noorden wordt 

begrensd door Iran en in het zuiden door Oman. De zeestraat vormt de smalle uitgang van 

de Perzische Golf, naar de Golf van Oman, naar de open zee. 

Op het smalste punt is de zeestraat slechts 39 kilometer breed en dan bevinden er zich nog 

rotsen en eilandjes in. In elke richting is er een vaarroute van twee zeemijlen breed, 

gescheiden door nog eens twee zeemijlen. Het is er dus drummen voor koopvaardijschepen, 

grote tankers en supertankers.  

 

Al duizenden jaren draaischijf maritieme handel  
Deze zeestraat vormt al duizenden jaren een erg belangrijk speler in de handel over zee. 

Tussen 1515 en 1622 beheerste Portugal via een fort in Hormuz een groot deel van de 

zeehandel in de Indische Oceaan. Toen was dat vooral gericht op oosterse specerijen, 

intussen zijn olie en aardgas de voorbije eeuw de inzet in het Midden-Oosten. 

Zo passeert ongeveer 35 procent van alle, over zee vervoerde, olie deze zeestraat. Wat 

overeenkomt met een vijfde van alle olie die wereldwijd vervoerd wordt. Opvallend is dat 

slechts 10 tot 15 procent daarvan naar de Verenigde Staten gaat. Meer dan 60 procent van 

de olie gaat naar India en verder oostwaarts, vooral naar Japan, China, Zuid-Korea en 

Australië.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/


 
Straat van Hormuz  

Stok achter de deur van Iran  
Doordat de Straat van Hormuz twee oeverstaten heeft: het neutrale sultanaat Oman en Iran 

aan de overkant, heeft Iran heel wat invloed in de zeestraat. Aan de kant van Iran zijn de 

Iraanse Revolutionaire Wachten gespecialiseerd om met kleine bootjes "de veiligheid van de 

zee te garanderen". Maar in de praktijk kunnen die snelle boten en miniduikboten aanvallen 

uitvoeren op tankers. Tegelijk heeft Iran ook anti-scheepsraketten opgesteld in de regio. 

 

 
 

Spanningen VS-Iran  

Iran onderschept Britse tanker: "illegaal en onaanvaardbaar 

gedrag"  
 

Iran heeft door de ligging van de zeestraat dus een enorme stok achter de deur in zijn 

conflict met de VS en zijn bondgenoten. Een paar raketten in zee of wat oorlogsdreiging is 

voldoende om de wereldwijde olieprijzen de hoogte in te schieten, evenals de 

verzekeringspremies voor de rederijen van tankers. 

Iran heeft de laatste maanden duidelijk laten merken dat het zijn invloed in de zeestraat 

durft gebruiken, door bijvoorbeeld de Britse olietanker Stena Impero tegen te houden. De VS 

beschuldigt het land ook van verschillende aanvallen op olietankers, maar Teheran heeft die 

beschuldigingen telkens ontkend.  

 
De Britse olietanker Stena Impero  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/19/spanning-loopt-op-in-straat-van-hormuz-iraanse-revolutionaire-g/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/19/spanning-loopt-op-in-straat-van-hormuz-iraanse-revolutionaire-g/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/19/spanning-loopt-op-in-straat-van-hormuz-iraanse-revolutionaire-g/


Risico spreiden  
 

 
 

 

Spanningen VS-Iran  

VS vraagt België om schepen voor veiligheidsmissie in Straat 

van Hormuz  
 

Om het risico te spreiden, hebben de Arabische rivalen pijpleidingen gebouwd buiten de 

Straat van Hormuz. Zo loopt er een pijpleiding door de Verenigde Arabische Emiraten naar 

het deelstaatje Fujairah aan de Indische Oceaan. Daar is een grote olieterminal met 

opslagplaatsen gebouwd. Daarnaast loopt door Saudi-Arabië van de Perzische Golf naar de 

haven Yanbu aan de Rode Zee een belangrijke pijpleiding met een capaciteit van 5 miljoen 

vaten per dag. 

Het is geen toeval dat net die twee "alternatieve opties" in mei aangevallen zijn. Eerst was er 

de aanval op vier tankers voor de kust van Fujairah. Daarna hebben drones van de sjiitische 

Houthi's vanuit Jemen -een bondgenoot van Iran- twee aanvallen uitgevoerd op de trans-

Saudische pijpleiding. De waarschuwing is duidelijk: ook die alternatieve routes zijn niet 

veilig. 

 

Tankertransport naar Europa  
Voor het tankertransport van olie en aardgas vanuit de Golf naar Europa bestaan er 

overigens niet minder dan drie "flessenhalzen". Naast de Straat van Hormuz is er het 

Suezkanaal in het noorden van de Rode Zee. Dat kanaal is stevig in handen van Egypte, maar 

dat geldt niet voor de Bab al-Mandeb, de 30 kilometer brede zeestraat tussen de Indische 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/30/vs-vraagt-ons-land-om-schepen-voor-veiligheidsmissie-in-straat-v/


Oceaan en de Rode Zee. Vorig jaar zijn daar twee Saudische tankers getroffen door raketten 

van de sjiitische Houthi's in Jemen, bondgenoten van Iran.  

Toch is die route minder belangrijk voor Europa dan u denkt. De EU haalt slechts 6 procent 

van zijn olie uit Saudi-Arabië. Daarmee komt dat land na grote leveranciers zoals Rusland, 

Noorwegen, Kazachstan, Irak en Nigeria. Een olieschok in de Golf zou vooral directe gevolgen 

hebben voor de economie in het Verre Oosten, maar door het grote gewicht daarvan zou 

een ontregeling daar tot een wereldwijde recessie leiden die ook in Europa en Noord-

Amerika gevoeld zou worden.  
 

Vidéo 

Olietankercrisis: Waarom is zeestraat bij Iran van belang? | NU.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=4c5uJZdBBZU 

 

Iran: belangrijkste olieroute ter wereld onder vuur • Z zoekt uit 

https://www.youtube.com/watch?v=sCBhcewzly0 

 

Que se passe-t-il dans le détroit d’Ormuz ? 

https://www.youtube.com/watch?v=px1nyhu0COw 

 

Le détroit d'Ormuz, point stratégique du commerce mondial de pétrole 

https://www.youtube.com/watch?v=JETHkFZT-oc 
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https://www.youtube.com/watch?v=sCBhcewzly0
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