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Gate Terminal: een op- en overslagbedrijf  
 
De toenemende behoefte aan aardgas vraagt om aanvullende 
import.  Tegen die achtergrond startte NV Nederlandse Gasunie 
en Koninklijke Vopak NV in 2005 met de ontwikkeling van Gate 
Terminal (Gas Access to Europe), een LNG-importterminal. De 

functies van de LNG-terminal zijn: aanvoer, een buffer tussen 
aanvoer en continue aanlevering van aardgas, verdamping en 
afvoer. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en op 
druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransport-
net, met als doel gelijkmatige uitzending van aardgas. De gehele 
LNG-importterminal heeft dus de hoofdfuncties van een op- en 
overslagbedrijf en produceert geen afvalstoffen. De terminal zal 
bestaan uit drie opslagtanks en een aanlegsteiger. De tanks zul-
len ieder een opslagcapacitieit hebben van 180.000m³. De termi-
nal zal een initiële doorvoercapaciteit hebben van 12 miljard m³ 
per jaar. De totale projectkosten voor de LNG-terminal bedragen 
rond de 800 miljoen euro.  Naar verwachting zal de terminal in 
de tweede helft van 2011 volledig operationeel zijn. 
 

De functies van een LNG-terminal 
 
De functies van een LNG-terminal zijn: aanvoer, opslag, verdam-
ping en afvoer. De schepen die LNG aanvoeren zijn speciaal voor 
dit doel ontwikkeld en voldoen aan uiterst strenge veiligheidsnor-
men. Ze zijn bijvoorbeeld standaard dubbelwandig. Sommige 
LNG-schepen gebruiken het natuurlijke gas dat ze transporteren 
ook als brandstof, waardoor ze uit milieuoogpunt extra schoon 
zijn. 

 
De geboorde koelwaterleiding 
 
Voor het opnieuw in gasfase brengen van het per tanker aange-
leverde vloeibare LNG, is een koelwatertunnel noodzakelijk onder 
de Yanghtzehaven. Deze transporteert restkoelwater van de na-
bijgelegen EON-elektriciteitscentrale naar de LNG-terminal.  
 
Met een gesloten frontboring  DN2200x2610mm met een lengte 
van 1060m, een max. diepte van 33m onder de waterspiegel, 
hellingen tot 13% en een aankomstdiepte op 22m diepte worden 
de grenzen van de techniek benaderd. Gewapend betonnen door-
persbuizen met plaatstalenkern, afgetest op een inwendige druk 
van 8,2 bar op maaiveld, vormen de uiteindelijke koelwaterlei-
dingverbinding onder de Yanghtzehaven. 
 
Het boorschild is aangekomen binnen een nauwkeurigheid van 
10 cm. 
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Bouwheer: GATE (NV Gasunie / Koninklijke Vopak NV) 
Contractor: TSLNG (Techint / Sener) 
Hoofdaannemer: Ooms Construction BV  
Uitvoering doorpersing: januari 2010-april 2010 
Machine: AVN 
Buizen: gewapend beton met plaatstalen kern 
ID-OD: 2.200 - 2.610 mm 
Lengte: 1.060 m 
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