
Opening van een CNG-tankstation  

ORES engageert zich voor de mobiliteit op aardgas  

Louvain-la-Neuve – 25 april 2016  

ORES en DATS24 openen vandaag in Gosselies het eerste tankstation voor voertuigen op aardgas 

(CNG) in Wallonië van de dochteronderneming van de Colruyt-groep. De gelegenheid om een 

Waalse visie voor te stellen inzake mobiliteit op CNG, de functie van ORES binnen dit domein en 

de investeringen van DATS 24 inzake de vestiging van 15 CNG-tankstations op korte termijn.  

In aanwezigheid van de Waalse Minister voor milieu, Carlo Di Antonio, van de Waalse Minister van 

Lokale Besturen en steden, van Wonen en Energie, Paul Furlan en van Jeff Colruyt, CEO van de 

Colruyt-groep, werd de eerste CNG-terminal van DATS24 in Wallonië feestelijk geopend op 

maandag 25 april in Gosselies. Als beheerder van het aardgasdistributienet heeft ORES deelgenomen 

aan de voorbereidende werken en met behulp van de installatie van dit tankstation, dat het mogelijk zal 

maken deze vorm van duurzame mobiliteit nog meer te ontwikkelen op Waals grondgebied.  

ORES engageert zich sinds enkele maanden voor de bevordering van de vestiging van tankstations op 

haar grondgebied. Als beheerder van bijna twee derden van het aardgasdistributienet in Wallonië staat 

de onderneming in voor de gasvoorziening van een 450.000-tal klanten - particulieren, zelfstandigen, 

bedrijven, openbare diensten en overheden. Het is één van haar drie core businesses, naast de 

distributie van elektriciteit en het beheer van de gemeentelijke straatverlichting. ORES staat zo elke dag 

in voor drie van de voornaamste behoeften van om en bij de 2,8 miljoen Walen.  

De ontwikkeling van mobiliteit op basis van aardgas sluit zowel aan op de opdrachten van ORES als op 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het 'compressed natural gas' (aardgas onder hoge druk) 

of CNG is een toekomstgerichte oplossing. Het is momenteel de meest performante fossiele brandstof 

op het vlak van milieu met 50% minder uitstoot van koolstofmonoxide en stikstofoxide, uitstoten van 

CO2 – van het begin van de productieketen tot bij de knalpot -  minder dan 12% van deze van diesel en 

27% in vergelijking met brandstof en tot slot tot 95% minder uitstoot van fijn stof. De voertuigen op 

aardgas zijn bovendien veel stiller (tot 75% minder geluid in vergelijking met de traditionele voertuigen).  

ORES heeft er ook voor gekozen zich concreet te engageren op het vlak van de mobiliteit van aardgas en 

is begonnen met de omzetting van zijn vloot dienstvoertuigen met een eerste lot van 22 voertuigen. De 

onderneming heeft ook de bedoeling iedereen die tankstations willen installeren te helpen, zodat deze 

nieuwe mobiliteitsvorm in Wallonië bevorderd wordt. Ze positioneert zich als facilitator: ze stelt haar 

personeel en haar deskundigheden ter beschikking van de belanghebbende operatoren voor advies, 

informatie over de capaciteit van de distributienetten voor het bevatten van de installaties aan 

minimale kosten, alsook over de procedures van permitting  en uiteraard voor de aansluiting van de 

tankstations op het netwerk.  

ORES maakt bovendien deel uit van het platform NVGA, dat de andere netbeheerders van het land, 

verschillende federaties en energetici verenigt in de structuur van een algemene aanpak voor de 

bevordering van de ontwikkeling van CNG op het ganse nationale grondgebied. Gezien de voordelen van 

deze brandstof, zowel voor de particulieren als voor de bedrijven en de overheden, is kiezen om op 

aardgas te rijden, kiezen voor de toekomst en kiezen voor verantwoordelijkheid ten opzichte van de 



toekomstige generaties. En dankzij het aanbod van ORES Mobiliteit (lien vers page Mobilité durable) 

kunnen de gemeenten de weggebruikers aanmoedigen om te kiezen voor milieuvriendelijkere 

voertuigen (elektriciteit of aardgas) en om actief deel te nemen aan een zachtere mobiliteit. 

 

ORES is verantwoordelijk voor alle activiteiten die verband houden met het beheer en de exploitatie 
van de distributienetten van elektriciteit en/of aardgas in 197 Waalse steden en gemeenten, goed 
voor in totaal 50.000 km aan elektriciteit en meer dan 9.200 km aardgas. Ze staat zo in voor de 
aansluitingen op de distributienetten, de werken die verband houden met het onderhoud, de 
ontwikkeling en de depannage van deze laatste en het plaatsen van meters. Ze neemt meterstanden 
op en geeft deze door aan de energieleveranciers. Ze voert talrijke openbare diensten met een sociaal 
karakter uit en staat in voor de exploitatie en het onderhoud van de straatverlichting in de 
aangesloten gemeenten (ongeveer 445.000 lantaarnpalen). Dankzij 2.300 medewerkers speelt de 
onderneming een belangrijke rol in het Waalse sociaaleconomische leven: de afgelopen vijf jaar heeft 
ORES meer dan 250 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling en de renovatie van de 
distributienetten. Meer informatie op www.ores.net. 
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