Gasunie vervangt gastransportleiding in Etten-Leur
Gasunie vervangt de gastransportleiding van het regionaal gastransportsysteem tussen Zegge en
Boxtel. Volgens de planning start begin 2013 de vervanging van de gastransportleiding in EttenLeur, direct naast de spoorlijn Roosendaal – Breda. Het werk bestaat uit 2 trajecten. Het eerste
traject betreft de gastransportleiding in het Westelijke deel van Etten-Leur. Het tweede traject
bevat de gastransportleiding in het Oostelijke deel. Gasunie heeft voor deze vervanging
medewerking gevraagd aan het college, die nu de procedure opstart om de plannen mogelijk te
maken.
Aanleiding werkzaamheden
Aanleiding voor de werkzaamheden is dat de huidige leidingen het einde van hun levensduur naderen.
Het betreft dus een preventieve vervanging. Bij het aanleggen van een nieuwe gastransportleiding is het
belangrijk dat de gaslevering gegarandeerd blijft. Daarom blijft de bestaande leiding in gebruik totdat de
nieuwe leiding klaar is.
Waar gaat gewerkt worden?
Traject 1 loopt vanaf de westelijke gemeentegrens tot aan de Middendonk. De gastransportleiding ligt hier
aan de noordkant, naast de spoorbaan Roosendaal-Breda. De nieuwe leiding komt op dezelfde plaats te
liggen. De werkzaamheden vinden plaats door een open ontgraving met een werkstrook van circa
achttien meter breed.

Traject 2 is de gastransportleiding vanaf de Brabantlaan (Campinaterrein) tot de kruising
Attenlakenseweg/Liesbosweg. Ook hier loopt de leiding aan de noordkant, naast de spoorbaan
Roosendaal-Breda en komt de nieuwe leiding op dezelfde plaats. Het bijzondere in dit traject is dat
vanaf de Plantijnlaan tot de Sigarenmakerstraat de werkzaamheden plaatsvinden met een
zogenaamde langgestuurde boring. Dit is een ondergrondse boring. Alleen aan het begin en einde van
de boring is hiervan boven de grond iets te zien. Op de rest van het traject vindt de vervanging plaats
door een open ontgraving, met een werkstrook van circa achttien meter breed.

Meer informatie
Zodra meer bekend is over de start van de werkzaamheden, ontvangen direct omwonenden hiervan
persoonlijk bericht van de Gasunie. Heeft u vragen over de plannen van Gasunie dan kunt u mailen naar
communicatie@gasunie.nl. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevr.
G. van Peperstraten van de gemeente via 076-5024377. Mailen kan ook via
gertrud.vanpeperstraten@etten-leur.nl.

