Studiegroep pijpleidingen
ondergebracht bij STOWA

Vanaf 1 januari van dit jaar is het secretariaat van de Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen (SPGV) ondergebracht bij STOWA. De studiegroep verzamelt en deelt kennis over het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van pijpleidingen
die waterkeringen doorsnijden. De primaire, waterkerende functie van de keringen moet daarbij gewaarborgd blijven. Er
mogen bijvoorbeeld geen verzakkingen optreden. Ook moet worden voorkomen dat een transportleiding door bijvoorbeeld
grondzettingen kan scheuren.

De studiegroep heeft een lange geschiedenis en bestaat al
sinds 1965. Een van de eerste wapenfeiten was het opstellen van een pijpleidingencode, in 1968 (zie kader), die in
de jaren erna nog verschillende keren werd geactualiseerd. Begin jaren negentig namen de pijpleidingenbranche en de vergunningverlenende instanties het initiatief
voor het schrijven van een NEN-norm, die de pijpleidingencode is gaan vervangen. Een aantal voorschriften uit
de pijpleidingencode is overgenomen in die normenserie
(NEN 3650).
L o g i sc h e stap

Volgens onderzoekscoördinator Waterweren Ludolph Wentholt is het een logische stap dat het secretariaat van de
SPGV bij STOWA is ondergebracht: ‘Beide partijen delen en
makelen kennis op het terrein van waterkeringen, en de
studiegroep kan initiator zijn voor nieuwe onderzoeksvragen aan STOWA. Ook kan de kennis van de studiegroep
als input dienen voor het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen waaraan STOWA werkt.’
De studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen
heeft zitting in de NEN-commissie transportleidingen en
borgt zo de inhoudelijke inbreng bij het verder ontwikkelen en actualiseren van de NEN 3650 normenserie. De stu-
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