Aanleg gastransportleiding in
de gemeente Hulst
Gastransportleiding tussen het Verdronken land van Saeftinghe
en de Groot Cambrondijk.
Aanleg tussen februari en oktober 2014.
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Veiligheid
Gasunie heeft een zeer streng veiligheidsbeleid. Tijdens de aanleg zorgen Gasunie en de aannemer
met zijn onderaannemers voor een veilige uitvoering.
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