DEBAT
Steenkoolgaswinning in Limburg
Kans of risico?

Een politiek debat over energiewinning in Limburg.
We gooien de voor- en nadelen op tafel
en bespreken deze met de volgende mensen:
Koen Nulens (Senior Investment Manager LRM)
Djamila Timmermans (Arts & bio-ingenieur)
Thijs Van de Graaf (Onderzoeker internationaal energiebeleid UGent)
Ludwig Vandenhove (Limburgs Gedeputeerde voor leefmilieu)
Moderator: Mieke Dury (Vormingplus Limburg)

22 januari 2013
20u - 22u
cc casino Houthalen Helchteren
Prijs: 5€
Inschrijven via www.vormingpluslimburg.be of
011 560 100

Debat steenkoolgaswinning in Limburg
Kans of risico?
De Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) heeft plannen om methaangas te
winnen uit de steenkoollagen in Limburg. Hiervoor werd samen met het Australische
Dart Energy in mei 2011 de samenwerkende vennootschap Limburg Gas opgericht.
Momenteel bereidt Limburg Gas een vergunningsaanvraag voor de opsporing van het
steenkoolgas voor.
		
=> Koen Nulens, Senior Investment Manager van LRM, doet ons de 		
		
plannen uit de doeken.
Waar zullen de proefboringen doorgaan en wat gebeurt er met het opgepompte
zoutwater? Welke techniek wordt er toegepast en wat zijn de risico’s voor een
waardevol natuurgebied als het Nationaal Park Hoge Kempen? Willen we wel
pompinstallaties, gasleidingen en wegen voor zwaar transport in Limburg?
		
=> Djamila Timmermans, arts en bio-ingenieur, formuleert enkele 		
		
bekommernissen over de gevolgen voor mens en natuur.
In andere landen heeft men al heel wat ervaring met ‘steenkoolgaswinning’ als nietconventionele energiebron. Hoe verloopt deze energiewinning en wat zijn mogelijke
kansen en risico’s wereldwijd? Is steenkoolgaswinning een vorm van ‘groene energie’?
Hoe zit het met onze prestaties in het kader van Europa 2020?
		
=> Thijs Van de Graaf, onderzoeker internationaal energiebeleid aan de
		
UGent, plaatst de energiediscussie in een internationaal kader.
De voorraden aardgas en aardolie raken stilletjes aan op, kernenergie heeft flink wat
schadelijke gevolgen. Om onze energiebevoorrading doeltreffend te houden moeten
er dringende beslissingen genomen worden: welk beleid zullen we voeren? Welke
investeringen zal het beleid ondersteunen?
		
=> Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Leefmilieu, bekent kleur en
		
geeft tekst en uitleg bij het Limburgs energiebeleid.

Praktisch
22 januari 2013 van 20u tot 22u in CC Casino, Varenstraat 22a, Houthalen-Helchteren
Moderator: Mieke Dury, educatief medewerker Vormingplus Limburg
Deelname: 5€
Inschrijven via www.vormingplus.be of 011/560 100
Cursuscode: 1312/185

