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1 . ACHTERGROND
In de toekomst valt een toename te verwachten van de transportbehoefte. Met name in de
Randstad is de huidige capaciteit van de infrastructuur volstrekt onvoldoende. Daarnaast
zullen de eisen met betrekking tot levering toenemen. De leveringsgarantie 'just-in-time' voor
goederen zal steeds meer gevraagd worden. Om de verwachtte toename van de
transportbehoefte op te kunnen vangen, zijn er raamplannen ontwikkeld voor het opzetten
van een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) in de Randstad. Hiervoor zijn onderzoeken
opgestart naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een dergelijk systeem. De
verwachting is dat een OLS de concurrentie aankan met alternatieve vervoerssystemen
zoals het weg-, rail, en binnenvaartvervoer. Deze concurrentiekracht geldt op het gebied van
kosten, snelheid, leveringszekerheid en effecten op de omgeving, met de daarbijbehorende
maatschappelijke draagkracht.
Uitgangspunt is een hoofdstructuur die de randstad verbindt. De steden Rotterdam, Den
Haag, Amsterdam en Utrecht worden onderling verbonden. Mogelijkheden voor een
plaatsgebonden aansluiting zijn er onder meer voor Delft, Leiden en Gouda. Het tracé ligt in
hoofdlijnen vast. Een gedetailleerde tracéstudie zal hier meer duidelijkheid over bieden.
Duidelijk is dat binnen dit tracé een aantal omgevingsfactoren zijn die van invloed kunnen
zijn op de keuze van de buis. Dit onderzoek zal aan de hand van het tracé inzicht geven in
de verschillende buismogelijkheden. Andere bepalende factoren zoals kosten en
uitvoeringswijzen worden daarbij meegenomen. De resultaten uit dit onderzoek worden
gecombineerd met andere deelonderzoeken, waarna afweging van de best toepasbare
oplossing(en) gemaakt worden.
De uitdaging is om voor een tracé(gedeelte) met de genoemde variaties een juiste keuze te maken
voor de buisconfiguratie. Getoetst wordt of het uitgangspunt van een diameter van 2.5 meter
voldoende onderbouwd is. Alternatieve diameters en uitvoeringen worden daarbij zeker beschouwd.
Rekening houdend met de sturende factoren wordt geadviseerd welk(e) type buis/buizen dan wel
koker/kokers geschikt zijn voor het tracé (of delen van het tracé) van de OLS.

2 . DOEL
Vaststellen welk(e) type buis/buizen/kokers geschikt zijn voor de toepassing voor een
ondergronds logistiek systeem bij meest optimale leidingconfiguratie en uitvoeringswijze over
het gehele voorgestelde tracé door de Randstad of delen van dit tracé.

3 . PROJECTACTIVITEITEN
Op een aantal deelgebieden zal onderzoek gedaan moeten worden. De beschouwde deelgebieden
zijn: materiaal van de leiding , aansluitingen, ondergrond, bescherming van de leiding,
uitvoeringswijze, duurzaamheid, onderhoud en de kosten.
Materiaal
Welke materialen zijn beschikbaar voor buizen/kokers en welke zijn gezien de
materiaaleigenschappen toepasbaar gelet op de sturende factoren binnen het OLS systeem,
zoals omgevingsfactoren, ondergrond, kruisingen en grondgebruik, de kosten en
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beschikbare uitvoeringswijzen.. Bij de toepasbaarheid wordt gelet op afmetingen, de sterkte
en stijfheid, corrosie, en de stabiliteit van het geheel.
Aansluitingen
Elk materiaal en ieder buis- /kokertype vereist een andere verbindingstechniek. Verbindingen
zijn er zowel tussen de buizen/kokers onderling als tussen buis/koker en kunstwerken.
Onderzocht wordt welke technieken beschikbaar en geschikt zijn voor toepassing in de OLS.
Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn daarbij bepalende aspecten. Aandacht wordt geschonken
aan overlaadstations en passeerhavens.
Ondergrond
Een inventarisatie van de ondergrond langs het tracé vormt het vertrekpunt van dit
onderzoeksaspect. Aansluitend worden uitspraken gedaan over draagvermogen en
optredende grondwaterstanden. De consequenties van deze omgevingsfactoren op de
buis/koker worden inzichtelijk gemaakt. Een grove selectie zal worden aangehouden. Tracé
onderzoek zal moeten uitwijzen met welke grondslag daadwerkelijk rekening gehouden moet
worden.
Bescherming
Na de inventarisatie van de toepasbare materialen zal onderzocht worden of er een
additionele bescherming van de buis/koker noodzakelijk is. Duurzaamheid is immers een van
de uitgangspunten. Wanneer bescherming nodig is, zal gekeken worden welk materiaal in
combinatie met welke methode hiervoor het meest geschikt is. Bescherming tegen zowel
interne als externe invloeden wordt beschouwd.
Uitvoerinoswiize
Een algemene inventarisatie van uitvoeringswijzen voor de leiding (buis, koker) vormt het
vertrekpunt. De technische toepasbaarheid van een uitvoeringswijze wordt echter
grotendeels bepaald door het leidingmateriaal en de aanwezige ondergrond. Daarnaast
worden de kosten meegenomen in het advies. Aanvullend kan gekeken worden of een
nieuwe uitvoeringswijzen ontwikkeld zou moeten worden dan wel een in Nederland niet
gangbare techniek toegepast kan worden. Het advies kan meerdere uitvoeringswijzen
bevatten die voor onderdelen van het tracé toepasbaar zijn.
(Duurzaamheid) Onderhoud
Duurzaamheid is een uitgangspunt. Het toekomstige onderhoud moet hierop afgestemd
worden. Per leidingconfiguratie wordt een indicatie gegeven wat het minimaal noodzakelijk
onderhoud moet zijn en hoe dit veilig uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in korte en lange termijn en de noodzaak van menselijke handelingen.
Kosten
Per leidingconfiguratie worden de kosten beschouwd. Hierbij wordt gelet op materiaal,
uitvoeringswijze en onderhoud. Stations blijven hierbij buiten beschouwing.
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4 . RANDVOORWAARDEN
De randvoorwaarde van een leidingdiameter van 2.5 meter, wordt vooralsnog terzijde
geschoven. De keuze van de diameter vormt onderdeel van het onderzoek. De
randvoorwaarde voor een dubbelleidingsysteem wordt als volgt opgevat: Een dubbele leiding
wordt niet als randvoorwaarde beschouwd. De eis van transport in twee richtingen wel. De
beladingsgraad is mede bepalend voor de vaststelling van de dimensie van de leiding.
Het voorlopig vastgestelde tracé met de daarbijbehorende omgevingsfactoren stelt kaders
aan dit onderzoek en is daarmee een randvoorwaarde.
Uitgangspunt is een minimale gronddekking van 1.00 meter boven de leiding. Aanvullend
grondgebruik wordt op die manier (beperkt) mogelijk. Een grotere gronddekking is wel
toegestaan. Ook zal worden bekeken of de leiding half bovengronds aangelegd kan worden
indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Uitgangspunt voor de te vervoeren goederen is het gebruik van de Europallet. Deze
pallet wordt door heel europa toegepast en heeft een basisafmeting van 800x1200 mm
(breedte x lengte). De hoogte is variabel voor een europallet. Voorlopig wordt de hoogte
gesteld op 1050 mm waarbij de minimale diameter van de transportleiding op 1600 mm
wordt bepaald. De maximaal toegestane hoogte wordt vastgesteld naar aanleiding van
de definitieve leidingkeuze. De maximale afmetingen van een transporteenheid moet
afgestemd zijn op het vervoer van twee Europallets. Dit betekend in de praktijk dat een
transporteenheid een lengte van ongeveer 3500 mm. moet hebben.
De maximale belasting als gevolg van het gewicht van de belading en het gewicht van het
vervoerssysteem, wordt gesteld op 2000 kg/m1.
Het ontwerp moet voldoen aan de eisen gesteld is de NEN-normen. De eisen hebben onder
meer betrekking op materiaaleigenschappen en ontwerp. Een globale inventarisatie is
onderdeel van de opdracht.
De maximale helling van de buis bedraagt 3,5% voor de leidingstrekking tot 8% voor
uitzonderingen. Voor deze helling kan een goed transportsysteem ontworpen worden.
Duurzaamheid en veiligheid zijn randvoorwaarden. Voor (incidenteel) onderhoudswerk moet
de leiding toegankelijk zijn voor onderhoudsmonteurs.
De leiding moet waterdicht zijn gelet op het gebruik en de aangebrachte systemen.
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5. PRODUCTEN
Eindproduct is een advies met betrekking tot de leiding, neergelegd in een eindrapport. Het
rapport is vanaf 3 juni 2004 beschikbaar.
Tussenproducten bij het onderzoek zijn onder andere:
plan van aanpak (met planning);
voortgangspresentatie op 13 februari 2004;
onderbouwde keuze van de diameter en de configuratie
matrix voor de relatie ondergrond - materiaal - uitvoeringsmethoden
kostenoverzicht voor diverse configuraties
Deze tussenproducten vormen een integraal onderdeel van het eindrapport en worden niet
afzonderlijk gepresenteerd.

6. KWALITEIT
Het onderzoek zal voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aan de deelnemers van
de opleiding tot pijpleidingingenieur. Het onderzoek wordt opgebouwd en omkaderd door een
doelstelling, probleemstelling en (gekozen) randvoorwaarden. Deze aspecten worden in het
eindrapport uitvoerig neergezet.
Een technische analyse op het gebied van materialen, uitvoeringsmethoden, onderhoud en
beheer wordt in het rapport uiteengezet. Waar keuze's of aanname's gedaan zijn zal dit
duidelijk naar voren worden gebracht.
Tot slot zullen de kosten van de diverse alternatieven onderzocht worden. Dit zal zich
beperken tot een globale kostenraming op hoofdlijnen. Vergaande conclusies mogen hieruit
niet getrokken worden. Het onderzoek naar het aspect kosten is slechts bedoeld ter (mede)
onderbouwing van het advies.
De kernpunten van het advies worden verwoord in de conclusies van het eindrapport. Alle
geraadpleegde personen en gebruikte literatuur worden op de daarvoor gebruikelijke wijze
vermeld.
Het eindrapport wordt slechts na goedkeuring van aNe projectieden vrijgegeven.

7. O R G A N I S A T I E
Het projectteam bestaat uit de volgende leden:
Paul Langbroek
Bert Rozendaal
Peter Verlaan
Gerald Brookhuis
Hans Kleinbekman
Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot dit project. Minimaal
eenmaal per maand wordt een projectgroepvergadering belegd om de voortgang en de
stand van zaken te bespreken. Hierbij treedt Hans Kleinbekman op als voorzitter. Afspraken

6 van 7

Bijlage II, Plan van Aanpak

worden schriftelijk vastgelegd. Documenten worden via de routing verspreid en op
blackboard gezet.

8. PLANNING
Het eindrapport is volgens planning beschikbaar op 3 juni 2004. In figuur 1 is schematisch een
planning weergegeven.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

plan van aanpak
voortgangspresentatie
keuze van de diameter
keuze van de configuratie
matrix gr-ma-uitv.
inhoudelijk onderzoek
opstellen rapport
presentatie rapport

9 . KOSTEN
Onderscheiden worden alleen de kosten, die voortkomen uit gederfde inkomsten. Per
projectteamlid staat een belasting van 100 uur geraamd. De totale projectkosten komen
5x100 = 500 uur.

10.

RISICO'S

De risico's zijn gelegen in een onjuiste interpretatie van het onderzoek. Dit onderzoek
richt zich uitsluitend op de keuze van de leiding. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk
op aspecten van kosten, constructief ontwerp en sterkte.
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Bijlage I I I , Ondergrond
Geotechniek
Doorlatendheid
De doorlatendheid van de grond is van belang bij de uitvoering van het werk (bemaling). In deze
bijlage staan representatieve waarden voor de waterdoorlatendheidscoëfficiënt, poriëngehalten en
wrijvingsgetallen. Voor andere representatieve grondparameters en voor de beschrijving van de
grondsoorten wordt verwezen naar de NEN 6740 en de NEN 5104.

Sonderingen
Na meting van de conusweerstand en de plaatselijke wrijving is het wrijvingsgetal te
berekenen. Het wrijvingsgetal is het quotiënt van plaatselijke wrijving en de gemeten
conusweerstand, vermenigvuldigd met een factor 100.
Het wrijvingsgetal en de conusweerstand geven een goed beeld van de bodemopbouw onder de
grondwaterstand.
Duidelijk zal zijn dat alleen een uitgebreid bodemonderzoek de benodigde inzicht zal geven over de
bodemeigenschappen op verschillende diepten in het tracé.

Grondbelasting
De belasting van de ondergrond op de leiding is afhankelijk van de uitvoeringswijze en de
leidingconfiguratie. Afhankelijk van bijvoorbeeld een diepe/ondiepe ligging of uitvoering met een
open sleuf/boring, is er meer of minder belasting. Belastingen die op kunnen treden zijn:
•
Neutrale grondbelasting, (gewicht van de verticale kolom grond boven de buis).
•
Reële grondbelasting (bij aanleg volgens open sleuf methode),
•
Passieve grondbelasting (bij relatieve beweging grond/buis),
•
Horizontale steundruk (verschil bij flexibele en starre buizen),
•
Belasting a.g.v. de verdichting van de sleufaanvulling (zand)
Duidelijk zal zijn dat de optredende belasting afhankelijk is van de leidingconfiguratie, de
aanlegmethode en het gebruikte materiaal. De aanleg van de OLS in het Pleistocene zand
resulteert in een hogere neutrale grondbelasting en minder/geen zettingen. In die situatie zal
eerder voor een starre buis worden gekozen, terwijl bij een ondiepe ligging in open ontgraving een
flexibele buis wellicht een optie is.

Grondreactie
De belasting die via de OLS op de ondergrond wordt overgebracht, resulteert in een grondreactie.
Deze reactie op de buisverplaatsing is de grondstijfheid en wordt in berekeningen aangeduid als
beddingconstante. Onderscheiden worden de horizontale en de verticale beddingconstanten. De
beddingconstanten zijn afhankelijk van: grondsoort, consistentie (E-modulus) en de
leidingdiameter. De beddingconstante is gelijk aan de grondreactie/verplaatsing.
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Evenwichtsdraagvermogen
Het evenwichtsdraagvermogen van de ondergrond is het punt waarbij grondbeuk optreedt als
gevolg van de belasting. Het wordt gekenmerkt als het horizontale deel van het lastverplaatsingsdiagram. Er wordt onderscheidt gemaakt in het horizontale en verticale evenwichtsdraagvermogen.

geschematiseerd

vervorming
Figuur 6.1 Veerkarakterisüek nm een 'gumdveer'

•
•
•
•

ipzicht van de omliggende
Dnd en is altijd tegengesteld

Korrelspanning om de buis,
Hoek van uitwendige wrijving,
Adhesie van de grond aan de buiswand (bij klei en veen),
Ruwheid van de buiswand (mede afhankelijk van het materiaal).

De grondsoort is van grote invloed op de wrijving tussen OLS en grond. Zo varieert de
noodzakelijke verplaatsing bij maximale wrijving van 1-3 mm voor dicht gepakt zand tot 10-15 mm
voor slappe veenlagen. Op grote diepte zal een de toename van de korrelspanning de maximale
wrijving evenredig toenemen.

Grondzettingen
De zettingen worden bepaald met de gecombineerde zettingsformule van Terzagi-Buisman.
Bepalend voor de zetting zijn :
•
korrelspanning,
•
de samendrukkingsconstanten,
•
het aantal lagen en de laagdikte per laag.
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De samendrukktingsconstante wordt vastgesteld aan de hand van bodemonderzoek
(conusweerstand en kleefwaarde).
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Figuur 4.2 Verlmntl tussen conusweerslaml en plaatselijke kleef in relatie
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Het uitvoeringszakkingsverschil is een maat voor de ongelijkheid van zakkingen veroorzaakt door
de roering van de grond tijdens de aanleg, zoals bij open sleuf methode. Het
uitvoeringszakkingsverschil is afhankelijk van:
•
de grondsoort,
•
de uitvoeringswijze,
•
de sleufbreedte,
•
de gronddekking,
•
de middellijn van de leiding
Bij overgangen van geperst/geboord naar een open sleuf methode treedt veelal een abrupt
zakkingsverschil op. Dit doet bijvoorbeeld voor bij de pers- en ontvangkuip bij boringen.

Met grondgebonden

aspecten

Niet grondgebonden aspecten die wel van invloed zijnop de interactie tussen grond en OLS zijn
bijvoorbeeld:
•
het eigen gewicht van de buis,
•
het gewicht van de lading in de OLS,
•
de opwaartse kracht door opdrijven,
•
zijwaartse krachten door bewegende lading,
•
trillingen door transport.
Het eigen gewicht van de buis is afhankelijk van het gekozen materiaal en de wanddikte. Een
betonnen buis met diameter 2,5 meter heeft een eigen gewicht van ....kg/ml. De lading in de OLS
geeft een extra gewicht van ca. 1000 k g / m l . Gezien de diepte van het freatische grondwater, de
diameter en de minimale gronddekking, kan geconcludeerd worden dat de OLS over het gehele
tracé onder het grondwater ligt. De OLS ondervindt hierbij een opwaartse drukkracht van (Q opw =
pi x De2 x pv x g/4). In brak of zout grondwater is de opwaartse kracht groter vanwege een hogere
soortelijk gewicht van het grondwater.

DIEPTE VAN DE PLEISTOCENE ZANDLAAG
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DIEPTE VAN HET BRAKKE/ZOUTE WATER
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GEOLOGIE VAN DE ONDERGROND
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GRONDPARAMETERS
Waterdoorlatendheidscoëfficiënt.
Grondsoort
Doorlatendheidscoëfficiënt

Doorlatendheidscoëfficiënt

in m/sec

in m/dag

Klei

10 -10 tot 10 - 7

10 -5 tot 10 - 2

Veen

10 -8 tot 10 - 6

10 -3 tot 10 - 1

Zand, zeer fijn

10 -6 tot 10 - 5

0,1 tot 1

Zand, fijn

10 -5 tot 10 - 4

1 tot 10

Zand middelkorrel/grof

10 -4 tot 10 - 3

10 tot 100

Grind

10 -3 tot 10 - 2

100 tot 1000

Poriëngehalte afhankelijk van de grondsoort
Grondsoort
n(-)

n(%)

Grind

0,25 - 0,35

Zand
Veen

0,30 - 0,45

30-45

0,80 - 0,90

80-90

Klei

0,70 - 0,80

7 0 - 80

Wrijvingsgetal
Grondsoort

25 - 35

Wrijvingsgetal

Grind / grof zand

0,2 - 0,6

Zand

0 , 6 - 1,2

Silt / Leem / Loss

1,2-4,0

Klei

3,0 - 5,0

Potklei

5,0 - 7,0

Veen

5,0 - 10,0

Bijlage III, Ondergrond

Voor de OLS is een voorlopig tracé vastgesteld. Het projectgebied strekt zich van het
mondingsgebied van de Nederlandse grote rivieren, met daarin het Rotterdamse
havengebied tot de stedelijke bebouwing van de steden Utrecht en Amsterdam.
•

Geografische indeling plangebied

Het gebied varieert van een veenlandschap, specifiek laagveenontginning met wegdorpen tot een
zeekleilandschap, specifiek grootschalige zeekleipolders (oude droogmakerijen). Rondom de stad
Utrecht komt langs de Oude Rijn, de Vecht en de Lek een rivierkleilandschap voor.
Langs het gehele tracé zijn een aantal grote plassen aanwezig. De belangrijkste zijn de
Reeuwijkse-, de Kager-, de Westeinder- en de Vinkenveense Plassen, het Braassemermeer en in
mindere mate de Loosdrechtse plassen. Vroeger waren er nog andere plassen en meren aanwezig.
Door de drooglegging hiervan zijn grote hoogteverschillen in het maaiveld ontstaan van NAP - 6.00
(bijv. Prins Alexanderpolder) tot NAP + 5.00 meter, ten westen van Utrecht.

In het plangebied kunnen op grond van de wordingsgeschiedenis drie gebieden worden
onderscheiden: (a) de kuststrook en (6) het ten oosten hiervan gelegen centrale Hollandse kleien veengebied en (c) het rivierkleigebied (zie figuur 1).
a.

Het kustgebied heeft ongeveer evenwijdig aan de kustlijn verlopende oude duinruggen en
de daartussen gelegen strandvlakten, waarop veenvorming heeft plaatsgehad. De
bodemkundige structuur van het Westland is ingewikkelder, de bodem werd daar
opgebouwd onder invloed van zeestromingen in de vroegere mond van de Maas.

b.

Ten oosten van het kustgebied ligt ten noorden van de Nieuwe Maas en de Hollandse
IJssel het
een Hollands-Utrechtse polderlandschap. Door de vroegere verveningen, is
een afwisseling ontstaan van oude veenlandschappen en plassen enerzijds en
droogmakerijen met overwegend kleigronden anderzijds. Het gebied strekt zicht uit tot
het plassengebied in de provincie Utrecht, de Loosdrechtse Plassen en Vinkeveense
Plassen, de stroomgebieden van o.a. de Vecht, Amstel, Kromme Mijdrecht, Oude Rijn,
Hollandsche IJssel en Lek, met de daarin gelegen dorpen en de aansluitende
weidegebieden. Het vormt een deel van het open, groene middengebied tussen de
stedelijke zones van de Randstad. Overigens kan het gebied gekenschetst worden als een
grootschalig open weidelandschap.

c.

Het rivierkleigebied omvat twee locaties. Het tracégebied ten zuiden van de Nieuwe Maas
en de het gebied ten westen van Utrecht met de uitlopers van de Oude Rijn en de Vecht.
Tussen het veengebied en het rivierkleigebied bij Utrecht, ligt een brede zone met klei op
veengronden. De rivierklei die in de stroomgebieden op het laagveen werd neergelegd,
vormde na de inklinking van de bodem (die bij het veen sterker is dan bij klei en zand)
de hoogste delen.

•

Geologie van het tracé

Bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor de buiskeuze van de OLS is informatie over
de aanwezige grond en het grondwater van groot belang. Belangrijke informatiebronnen
zijn hierbij:
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•
•
•

de algemene geologische kennis van het plangebied,
geologische kaarten (grondgesteldheid),
grondwaterkaarten (geohydrologische informatie).

Aanvullend is detailinformatie ter plaatse van het tracé noodzakelijk. Hierbij hoort o.a. het
opsporen van (ondergrondse) obstakels. Onvoorziende obstakels kunnen namelijk leiden tot
vertragingen en dus tot extra kosten.
De algemene geologische kennis van het gebied geeft een eerste indicatie van de
grondgesteldheid. Bekend is dat het gehele tracé aan de oppervlakte vrijwel uitsluitend
bestaat uit afzettingen die gedurende de laatste 10.000 jaar werden gevormd (Holoceen).
• Tertiaire afzettingen
Vaste gesteenten komen in het plangebied alleen op vrij grote diepte voor. Hierop
werden in het Tertiair zandige kleilagen en kleilagen afgezet door de zee. Het niveau van
de bovenkant van de Tertiaire afzettingen varieert sterk.
• Pleistoceen
Boven de Tertiaire afzettingen liggen sedimenten uit het Pleistoceen en Holoceen. Voor
het project OLS zijn hoofdzakelijk deze sedimenten van belang vanuit constructief oogpunt.
De Pleistocene afzettingen zijn gevormd door de aanvoer van bodemmateriaal met de
grote rivieren, de zee of met het landijs. Door rivieren zijn ook grindbanken gevormd. Het
grind is niet gelijkmatig verdeeld maar in lenzen of banken aanwezig. Juist het
voorkomen van grind in banken in de bodem levert problemen op bij het uitvoeren van
boringen.
Kleilagen zijn ontstaan door bezinking van het fijnste sediment in zee of in de
komgronden van rivieren. Ook zanden werden zo afgezet. Door winderosie verwaaide het
zand en ontstonden de rivierduinen of donken in de omgeving van Rotterdam.
Aan het einde van het Pleistoceen is voornamelijk zand afgezet. Dit is dit een afzetting
waarop goed gefundeerd kan worden. Het Pleistocene zandpakket is zeer goed doorlatend
hetgeen bij spanningsbemaling kan leiden tot een groot waterbezwaar. Langs het tracé wordt
het Pleistoceen op diepten gevonden, variërend van NAP -3.00 meter ten westen van
Utrecht tot NAP -20.00 meter in Delfland (zie figuur 2).
• Holoceen
In het Holoceen ontstond door de stijgende temperatuur een zeespiegelrijzing. De stijgende
grondwaterstand zorgde voor plantengroei en voor veenvorming. Het afgezette
Basisveen is later weer sterk samengedrukt door bovenliggende lagen.
In het plangebied ontstonden noord-zuidgerichte strandwallen. Hierin komen ook kleiige
zeebodemafzettingen voor. Achter de duinen of strandwallen ontstond een lagune of
een estuarium, waarin met het getij klei werd afgezet. Op droogvallende delen in het gebied
achter de kuststrook trad veenvorming op (het Hollandveen). Dit veen heeft een grote dikte
bereikt. Het type veen is afhankelijk van de plantengroei die bij de vorming van het veen
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aanwezig was (mos, riet of bos). Afhankelijk daarvan kunnen in het veen obstakels
aanwezig zijn.
Door inbreuk van de zee (transgressies) konden nabij de kust zeegaten en stroomgeulen
ontstaan. Door getijwerking werd buiten de geulen voornamelijk marien kleiig sediment
afgezet. Landinwaarts zorgden overstromende rivieren voor afzetting van rivierklei. In
de erosiegeulen van de meanderende geulen en rivieren trad ook verzanding op.
Door het samenspel van al deze factoren hebben de Holocene lagen een complexe
structuur.
Holocene
kleilagen
zijn
bijvoorbeeld
doorsneden
door zandige
geulafzettingen. Omdat men bij boorprojecten niet graag voor verrassingen komt te staan, is
een goed grondonderzoek naar dergelijke aspecten dus van groot belang.
•

Grondonderzoek en geotechnische rapportage

De kwaliteit van het grondonderzoek bepaalt in belangrijke mate het succes van het uit te voeren
project. Het grondonderzoek kan worden verdeeld in:
•
terreinonderzoek
•
laboratoriumonderzoek
In het geotechnische rapport moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen:
•
een duidelijke beschrijving van de grondgesteldheid (grondbeschrijving);
•
geohydrologische informatie;
•
grondmechanische gegevens voor de sterkteberekening,
•
geotechnische aanbevelingen voor de uitvoering
•
Terreinonderzoek
Grondonderzoek heeft tot doel de dikte en de samenstelling van de van belang zijnde
grondlagen vast te stellen. Door op meer plaatsen onderzoek te doen wordt een beeld
verkregen van het verloop van de grondlagen.
•
Sondering, voor laagopbouw en sterkte- en stijfheideigenschappen
•
geofysische meetmethoden (elektromagnetisch en geo-elektrisch onderzoek)
De volgende representatieve waarden kunnen worden aangehouden voor de
waterdoorlatendheidscoëfficiënt. Representatieve grondparameters kunnen worden
gevonden in de NEN 6740 .
Grondsoort

Doorlatendheidscoëfficiënt

Doorlatendheidscoëfficiënt

in m/sec

in m/dag

Klei

10 -10 t o t 10 -7

10 -5 t o t 10 -2

Veen

10 -8 t o t 10 -6

10 -3 t o t 10 - i

Zand, zeer fijn

10 -6 t o t 10 -5

0,1 t o t 1

Zand, fijn

10 -5 t o t 10 -4

1 t o t 10

Zand

10 -4 t o t 10 -3

10 t o t 100

middelkorrel/grof
Grind
10 -3 t o t 10 -2
Waterdoorlatendheidscoëfficiënt

100 tot 1000
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Grondsoort

n(-)

n(%)

Grind
0,25 - 0,35
25 Zand
0,30 - 0,45
30 Veen
0,80 - 0,90
80 0,70 - 0,80
70 Klei
Poriëngehalte afhankelijk van de grondsoort

35
45
90
80

Voor de beschrijving van de grondsoorten wordt verwezen naar de NEN 5104.
Zwaartekrachtbemaling
Vacuümbemaling
Spanningsbemaling
•

10 -2 m/s > k > 10-4 m/s
10 -4 m/s > k > 10 -8 m/s
10 -2 m/s > k > 10 -8 m/s

Interpretatie sonderingen met plaatselijke wrijvingsweerstand

Meting van zowel conusweerstand als plaatselijke wrijving maakt het mogelijk
wrijvingsgetal te berekenen. Het wrijvingsgetal wordt gedefinieerd als het quotiënt
plaatselijke wrijving en de op gelijke diepte gemeten conusweerstand, vermenigvuldigd
een factor 100. Hierbij wordt rekening gehouden met laagscheidingen ter hoogte
de mantel.

het
van
met
van

Het wrijvingsgetal geeft samen met de conusweerstand over het algemeen een goed
beeld van de bodemopbouw onder de grondwaterstand. In onderstaande tabel zijn enige
kenmerkende waarden van het wrijvingsgetal
aangegeven. Deze waarden
gelden
alleen voor de cilindrische elektrische kleefmantelconus.
Wrijvingsgetal

Grondsoort
Grind / grof zand
Zand
Silt / Leem / Loss
Klei
Potklei
Veen
Wrijvingsgetal
•

0,2 0,61,2 3,0 5,0 5,0 -

0,6
1,2
4,0
5,0
7,0
10,0

Geohydrologie

Bij het boren van leidingen is informatie over de stijghoogten van het grondwater in de
watervoerende lagen essentieel. De invloed van de uitvoering en van de aanwezigheid
van de leiding op kwel of infiltratie moet kunnen worden vastgesteld. De
waterspanningsmeting levert informatie over:
•
•
•

het registreren van waterremmende lagen;
bepaling stijghoogte grondwater;
classificatie/gelaagdheid bodem.
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•
De

Grondwaterstroming
verzadigde

Pleistocene

grondwaterstroming

zandafzettingen.

uitgestrektheid

en

watervoerende

lagen

verhoudingsgewijs
worden

vindt

De stroming

vooral

geringe

onderling

plaats

is vooral

in

de

goed

doorlatende

horizontaal, vanwege

dikte

van

watervoerende

gescheiden

door

waterremmende

de

grote

lagen.
of

De

slecht

doorlatende lagen bestaande uit klei en leem, waarin slechts verticaal transport kan
plaatsvinden.
doorlatende

In het plangebied zijn de watervoerende
holocene

pakketten afgedekt

door

slecht

toplagen bestaande uit klei en veen. De oude strandzanden en

zandige geulopvullingen die in de kleilagen voorkomen, kunnen als lokale watervoerende
lagen een rol spelen.
•
Spanningswater
Een gemiddeld doorlaatvermogen kD van een watervoerende laag (in [m 2/dag]) met
k = waterdoorlatendheid m/dag
D = dikte van watervoerende laag

m

kan worden bepaald uit proefresultaten (pompproeven of gesommeerde doorlatendheidsgegevens van monsters). De hydraulische weerstand tegen verticale grondwaterstroming
door een waterscheidende laag wordt gedefinieerd als de dikte van
de laag gedeeld door de (gemiddelde) verticale doorlatendheid (notatie c in [dagen]).
Met pompproeven in semi-spanningswater wordt ook de spreidingslengte ë (in [ m ] )
bepaald die afhangt van het doorlaatvermogen van de watervoerende laag en de
hydraulische weerstand van boven- en onderliggende waterremmende lagen. Uit de
spreidingslengte van een watervoerende laag kan de invloed van geohydrologische
ingrepen (bemalingen) worden afgeleid.
•
Schematisatie grondwaterstroming
Voor de Nederlandse omstandigheden zijn twee typen van schematisaties te onderscheiden
voor verschillende grondwaterstromingstoestanden:
•
Infiltratiegebieden;
•
Kwelgebieden;
De freatische grondwaterstand en de stijghoogte onder afsluitende lagen in het plangebied
fluctueert onder invloed van neerslag, verdamping en de getijdenbeweging. Voor bouwprojecten
is van belang welke hoogste stand verwacht kan worden.
•
Opwaartse kwelstromen
Door de polders in het plangebied Nederland treedt een opwaartse kwelstroming op
door de toplagen ten gevolge van het kunstmatig laag gehouden polderpeil. Bij de
overgang van infiltratiegebieden naar polders en in de polders met een voor de
akkerbouw vereiste diepe drooglegging is de kwel groot. De kwaliteit van het grondwater
speelt bij kwel naar de polders toe een rol. Op enige diepte bevindt zich brak tot
zout grondwater dat van zee afkomstig is. Door infiltratie van neerslag heeft zich een
zoete grondwatervoorraad kunnen ontwikkelen, n het duingebied drijft deze op het
zoute grondwater. De afstroming van kwelwater wordt gecompenseerd door aanvulling
vanuit de hoge zandgebieden (het oosten en zuiden van het land, de heuvelruggen) waar
hoge waterpeilen voorkomen. Waterscheidingen (zoals open water of heuvelruggen) en
grondwateronttrekkingen vormen randvoorwaarden voor de stroming.
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Nodulair gietijzer valt af vanwege de diameter max 2 meter en zal ook afvallen bij de
uitvoeringswijze doorpersen
Vormen: Koker, ovaal, rond
Staal
rond
Beton rond en koker
Polymeerbeton rond en ovaal
GVK
rond
PVC
rond (te zwak en kan tot 2 meter)
PE
rond (te zwak en kan tot 2 meter)
Staal kwaliteiten:
API5L
Grade B
X42

DIN 1626
St 37.0

DIN 1628
St 37.4

DIN 17172
StE 240.7
StE 290.7
StE 290.7 TM

X46

St 44.0

St 44.4

StE 320.7
StE 320.7 TM

X52

St 52.0

St52.1

StE 360.7
StE 360.7 TM

X56

StE 385.7
StE 385.7 TM

X60
X65

StE 415.7
StE 415.7 TM
StE 445.7

X70

StE 480.7

X75
X80

StE 515.7

NEN-IS0 3183 NEN-EN 10208
L245 NC
L245 NB
L290 NC
L290 NB
L290 MC
L290 MB

L360 NC
L360 MC

L360 NB
L360 MB

L415NC
L415MC

L415NB
L415MB

L450 NC
L450 MC
L485 NC
L485 MC

L450 NB
L450 MB
L485 NB
L485 MB
L515MB
L555 MB

De tendens bestaat om steeds hoogwaardiger staalsoorten te gaan toepassen. Dat wordt mede
ingegeven door besparing op materiaalkosten (hogere toelaatbare spanning en bijgevolg geringere
wanddikten). Bedacht moet echter worden, dat de kenmerkende eigenschap van staal, te weten de
mogelijkheid van herverdeling van spanningen bij overschrijding van de rekgrens, geringer wordt.
De gegarandeerde minimum rekgrens (vloeigrens) is het primaire toetsingscriterium voor de
spanningen. Indien wordt gekozen voor toetsing op toelaatbare spanningen dient bij het bepalen
van deze waarde de minimum rekgrens nog gedeeld te worden door een veiligheidsfactor (in het
algemeen 1,5).
Aan de verhouding tussen de minimum gegarandeerde rekgrens en de treksterkte worden
eveneens eisen gesteld: deze moet kleiner zijn dan 0,85. Hiermee wordt gewaarborgt dat er
voldoende marge aanwezig is tussen het moment dat het materiaal gaat vloeien en het bezwijken
van het materiaal (zie ook NEN 3650/3651).
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Aan de deflectie van de buisdoorsnede - de diameterverkleining gedeeld door de oorspronkelijke
diameter - wordt als eis gesteld dat deze kleiner is dan 5%.

Beton
Beton is een mengsel van zand en grint waaraan cement is toegevoegd als bindmiddel. Water zorgt
voor de verharding van het betonmengsel. Beton bestaat na verharding uit cementsteen, grind of zand
en poriën.
De druksterkte van een dergelijk materiaal is vele malen groter dan de treksterkte. De treksterkte is
ongeveer 1/8 a 1/10 van de druksterkte. Dit is de reden voor het wapenen en voorspannen van beton.
De normdruksterkte van beton wordt bepaald door standaardkubussen (riblengten van 150 mm),
onder druk tot breuk te belasten. Deze normdruksterkte wordt gegeven in de code B5, B15, B25, B35,
B45 en zo verder voor zover van toepassing. Hierbij geldt: B25 betekent dat 95% van de beproefde
kubussen van dat beton een druksterkte heeft die hoger is dan 25 MPa B25 is de karakteristieke
kubusdruksterkte van het beton na een maand uitharding. In Nederland onderscheiden de
Voorschriften Beton Technologie (VBT 1986) betonkwaliteiten met karakteristieke kubusdruksterkten
van 5 tot 55 N/mm2. In België gelden de Normbladen NBN B15 (1976-1977). De betondruksterkte op
de bouwplaats moet minstens 45 N/mm2 bedragen en in de fabriek 50 N/mm2.
De aanhechtsterkte van beton aan wapening is met de schuifweerstand van belang in gewapend
beton. Een gemiddelde waarde van ca. 1-2 N/mm2 kan aanmerkelijk worden verhoogd door het
oppervlak van de wapeningsstaven te vergroten (kamstaal). De slijtweerstand neemt toe bij hoger
cementgehalte, kwaliteit van toeslagen en dichtheid.
Water is voor de vorming van cementsteen cruciaal. De verhouding tussen water en cement is dus
voor de eigenschappen van het gevormde cementsteen een belangrijke parameter. Veel water leidt
tot veel poriën en dus een verlaging van de uiteindelijk verkregen druksterkte. De waterhoeveelheid
wordt veelal gegeven in de verhouding de massa van het water gedeeld door de massa van het
cement: w/c-factor. Het blijkt dat voor een w/c-factor <0,36 veruit het meeste water effectief gebonden
wordt. Bij een grotere w/c-factor zal als regel niet-gereageerd water present blijven. De poriën in het
beton bevatten voor een groot deel het achterblijvende water. Doel van de betontechnologie is dus
een specie met een minimaal water dat toch goed te verwerken is. Vorming van beton vindt plaats
door gieten, veelal storten genoemd. Stijging van de w/c-factor zal leiden tot een daling van de te
bereiken druksterkte.
De stijfheid (elasticiteitsmodulus) van beton is afhankelijk van betonkwaliteit en optredende spanning
bij belasting. Voor niet te hoge spanningen in de constructie bedraagt de elasticiteitsmodulus ca.
21,500-37,000 N/mm2. De E-modulus van beton is afhankelijk van de volume-aandelen van de
verschillende bestanddelen: cementsteen, grind of zand en poriën. De E-modulus van cementsteen is
van de orde 35 GPa. De E-modulus van grind of zand is hoger, de E-modulus van andere
toeslagstoffen is meestal lager. Doordat de vervormingen continu blijven, zullen - zolang de wet van
Hooke geldig is - de spanningsconcentraties in het gewone beton aanwezig zijn in de toeslagstoffen.
Maar in lichtbeton, dat is beton met toeslagstoffen van een lage relatieve dichtheid en een lage Emodulus, in de cementsteen.
Poriën met een diameter groter dan 20 nm heten de capillaire poriën. Deze capillaire poriën bepalen
in hoofdzaak de sterkte van beton: vermindering van hun gehalte leidt tot sterker beton. Het sterkste
beton wordt verkregen bij een zo laag mogelijk w/c-factor met zo weinig mogelijk niet-gereageerd
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water en zo weinig mogelijk opgesloten lucht. Water blijft na de verharding achter in de poriën. De
hechting tussen de deeltjes wordt geheel verzorgt door secondaire verbindingen (van-der-Waalskrachten). Omdat het specifieke oppervlak door de hydratie enorm is toegenomen, is deze hechting
belangrijk. De fijnheid van de deeltjes bepaalt mede de druksterkteklasse van het beton: hoe fijner,
hoe sterker. Het ontwijken van water uit de poriën lijdt tot droogkrimp. Deze krimp treedt op ook na de
verharding. Deze krimp is gedeeltelijk reversibel en gedeeltelijk irreversibel, voorzover poriën door de
krimp definitief gedicht worden.
De lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt bedraagt ca. 12 x 10-6 per °C. Mede door het krimpen
tijdens de verharding zijn dilatatievoegen op afstanden van 30-40 m gewenst.
De vuurbestandheid van beton is vrij groot. Een brand van enige uren wordt meestal goed doorstaan.
De bestandheid tegen chemische aantasting is voornamelijk afhankelijk van de dichtheid (hoogte wcf)
en de toegepaste cementsoort. Beton is vrij goed bestand tegen de inwerking van basen, alcohol,
keukenzoutkalk, soda, aardolieproducten en teer. Schadelijk zijn zuren, sulfaten, magnesiumchloride,
salmiak, suiker, plantaardige oliën en vetten, koolzuur, rioolvocht en rookgassen. Toepassing van
hoogovencement of gesulfateerd cement maken beton chemisch meer bestand.
GVK:
In vergelijking met staal hebben glasvezels een grote sterkte en / of stijfheid bij een veel lagere
soortelijke massa (1/3 van staal). Door de vezels bij het verwerken met hars op de juiste manier te
oriënteren, wordt voor iedere toepassing een optimaal systeem gecreëerd.
Buizen van met glasvezel versterkte onverzadigde polyester/ epoxy worden steeds vaker
toegepast. Voor de volledigheid worden daarom kort enkele eigenschappen aangestipt waardoor
sterkte en stijfheid van dit type buis worden beïnvloed.
Door hun sterkte hebben deze buizen als algemeen voordeel, dat de wanddikte gevoelig kan
worden gereduceerd ten opzicht van betonnen buizen. Dit vormt echter vaak een nadeel bij het
gebruik ervan als boorbuis. Het stootvlak is veel kleiner en de buizen hebben een veel lagere
ringstijfheid, waardoor ovalisatie kan optreden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ze bij hogere
perskrachten de neiging hebben om in elkaar te worden geduwd, zeker wanneer in een bocht wordt
geperst. Een ander nadeel van deze buizen is de kostprijs. Toch worden deze buizen reeds
veelvuldig toegepast in diameters van 0,6 tot 1,6 meter inwendig.

Wandopbouw
De buiswand is opgebouwd uit 3 lagen:
Een 0,5 mm dikke, harsrijke binnenlaag (liner) die met een niet georiënteerd glas (glasvlies) is
versterkt. De liner zorgt voor de goede chemische resistentie en een gladde, gesloten
binnenlaag.
Op deze liner wordt de versterkte wand aangebracht. Deze bestaat uit kruislingse wikkelingen
van glasvezels of rovings die in epoxyhars zijn gedrenkt. Iedere wikkellaag is 0,6 mm dik. De
gewichtsverhouding glas : hars bedraagt 70 : 30. De versterkte wand geeft de buis zijn
mechanische sterkte.
Als buitenste laag wordt een topcoating aangebracht. Deze zorgt voor resistentie tegen
invloeden van buitenaf (chemische stoffen, UV-straling).
Wikkelhoek
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De hoek waaronder de geïmpregneerde glasrovings om de roterende kern worden gewikkeld is aan
te passen en wordt gekozen in afhankelijkheid van de belasting waaronder het systeem zal
functioneren. Dit kan zijn:
inwendige druk (druk);
uitwendige belasting (druk, buiging, torsie);
thermische belasting (expansie).
Epoxy leidingsystemen kunnen zowel trekvast als niet-trekvast worden uitgevoerd. Bij een trekvast
systeem nemen de buizen, verbindingen en fittingen alle axiale krachten op, die door de inwendige
druk worden veroorzaakt. Bij een niet-trekvast systeem zijn de verbindingen flexibel. De door
inwendige druk veroorzaakte axiale krachten worden in dat geval bij bochten of T-stukken op de
omgeving afgesteund.
De verhouding tussen de axiaal en tangentieel gerichte spanning in de buiswand (Gax/Gtg = R)
hangt samen met de gekozen wikkelhoek. Deze wordt gemeten t.o.v. de axiaalrichting van de buis.
Voor de trekvast belaste buizen bedraagt de optimale wikkelhoek 55°. Voor de niet-trekvast
belaste buizen ligt deze tussen de 60° en 70°. Een grotere hoek betekent een hogere
elasticiteitsmodulus in omtreksrichting van de buis. De stijfheid van de buis wordt in dat geval
groter.
Trekvaste verbindingen GVK
•
Lijmverbinding
Voor leidingdiameters tot 400 mm is de lijmverbinding een veelvuldig gebruikte verbinding. De
buizen zijn voorzien van een cilindrisch spie-eind en een conisch mof-eind. Deze worden met tweecomponenten epoxylijm met elkaar verbonden. Vanwege de beperking van de maximale diameter
is deze verbinding niet geschikt voor een eventuele OLS.
•
Trekvaste rubberringverbinding
De trekvaste rubberringverbinding is een betrouwbare, simpele verbindingsmethode en is
beschikbaar tot een diameter van 1200 mm. De buizen zijn aan de ene kant voorzien van een
machinaal bewerkt spie-eind, waarop de rubber O-ring wordt bevestigd en aan de andere kant van
een integraal mofeind. Een thermoplastische spie zorgt voor de borging. De borgstrip is bestand
tegen temperaturen van maximaal 90°C. Doordat de mof en spie niet geheel aanliggen, kan deze
verbinding een bepaalde thermische expansie opnemen. Ook hier geldt dat vanwege de beperking
van de maximale diameter deze verbinding niet geschikt is voor een eventuele OLS.
•
Flensverbinding
Om verbindingen met stalen leidingen mogelijk te maken en om montage en demontage van
procesleidingen te vergemakkelijken, kunnen GVK-leidingen en hulpstukken worden voorzien van
flenzen, welke voldoen aan de boring van ANSI, DIN of andere, speciale specificaties. GVK flenzen
zijn altijd vlak. Daarom moeten de aansluitende flenzen ook vlak zijn. De flensverbinding wordt
gecompleteerd met een 'full-face'-pakking.De flensverbinding is beschikbaar in diameters tot 1200
mm. Wederom geldt dat vanwege de beperking van de maximale diameter deze verbinding niet
geschikt is voor een eventuele OLS.
Niet-trekvaste verbindingen
•
Rubberring verbinding
Voor doeleinden waar een niet starre verbinding de voorkeur geniet, is er de rubberringverbinding. Deze verbinding is beschikbaar voor leidingen van 80 t/m 1200 mm diameter en
bestaat uit een machinaal bewerkt spie-eind met O-ring en een integraal mofeind.
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Doordat de mof en spie niet geheel aanliggen kan deze verbinding enige thermische expansie
opnemen. Vanwege de beperking van de maximale diameter is deze verbinding niet geschikt voor
een eventuele OLS.
•
Mechanische koppeling
Daar waar flexibele koppelingen niet gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld bij een tijdelijke
noodreparatie of bij de overgang naar andere materialen) kan ook gebruik worden gemaakt van de
voor stalen buizen bekende koppelingen zoals: Straub, Viking, Johnson, Dresser, Taylor Kerr.
Vanwege de grotere diameter van de koppeling is deze techniek niet geschikt voor een eventuele
OLS.

Uit de ervaring met een integrale leidingtunnel, is onderstaande tabel opgesteld.
Staal

Beton

Polymeerbeton

GVK

Diameter inwendig
2500 mm (1 buis)
Wanddikte

200 a 250 mm

Ca 22 mm

Ca 250 mm

Ca 42 mm

Gewichten/meter

Ca 4880 kg

Ca 1450 kg

Ca 5200 kg

Ca 620 kg

Netto booroppervlak

6,6 - 7 m2

5,1 m2

7m2

5,2 m2

Diameter inwendig
1600 mm (2 buizen);
gegevens enkele buis
Wanddikte

Ca 140 mm

Ca 18 mm

Ca 170 mm

Ca 27 mm

Gewichten/meter

Ca 1900 kg

Ca 730 kg

Ca 2100 kg

Ca 260 kg

Netto booroppervlak

2,8 m2

2,1 m2

3m2

2,2 m2

Type

Buis
Koker
Ovaal

Buis

Buis

Buis

Verbindingsmethoden

Rubberring
verbinding
Stalen kernbuis:
lassen

Lassen
Flensverbinding

Mof

Lijmverbinding 1)
Rubberringverbinding
Lamineerverbinding
Flensverbinding

Algemeen

Mechanische
verbinding 2)
Prijzen

Ca 2 maal duurder
dan staal

Voordeliger dan
beton

Onbekend

In- en uitwendige coating

Niet nodig

Wel resp. niet nodig

Niet nodig

Niet nodig

Kans op lekkage

Rubberring
verbinding is af te
raden.

Nihil

Nihil

?????

Open sleuf
Schildboring

Open sleuf
Schildboring

Open sleuf
Schildboring

Open sleuf
Schildboring

Montagemogelijkheden

Chemische ankers

Lasverbindingen

Onbekend

Warmte afdragend vermogen

Slecht

Beter dan beton

Onbekend

?????

Bij stalen kernbuis is
kans op lekkage
gering
Aanlegmethode(s)

1) beschikbaar t/m DN400
2) kan meestal geen axiale belasting opnemen

????
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Krachten bij perslengte van 100 meter
Diameter inwendig

Beton

Staal

Polymeerbet

2500 mm {1 buis)

GVK

on

Krachten 1 meter dek
1: Boorkracht (kN)

517

358

517

370

2: Mantelwrijving (kN)

7540

6394

7540

6494

Perskracht = 1+2 (kN)

8057

6752
84%

8057

6864

100%

85%

100%
Krachten 15 meter dek
1: Boorkracht (kN)

1704

1212

1704

1252

2: Mantelwrijving (kN)

7540

6394

7540

6494

Perskracht = 1+2 (kN)

9244
100%

7606
82%

9244
100%

7746
84%

Diameter inwendig
1600 mm (2 buizen);
gegevens enkele buis

Beton

Staal

Polymeerbet
on

GVK

Krachten 1 meter dek
1: Boorkracht (kN)

184

136

197

140

2: Mantelwrijving (kN)

4725

4112

4876

4157

Perskracht = 1+2 (kN)

4909

4248

100%

87%

5073
103%

4297
88%

Krachten 15 meter dek
1: Boorkracht (kN)

651

490

694

501

2: Mantelwrijving (kN)

4725

4112

4876

4157

Perskracht = 1+2 (kN)

5376
100%

4602

5570
104%

4658
87%

Polymeerbet
on

GVK

86%

Stel perskracht 15 m dek, betonnen 3uisDi=2500mm = 100%
Beton

Staal

Di=2500, H=15m: perskracht

100%

82%

100%

84%

Di=2500, H=1m: perskracht

87%

73%

87%

74%

Di=1600, H=15m: perskracht

58%

50%

60%

50%

Di=1600, H=1m: perskracht

53%

46%

55%

46%

Bijlage V, Bescherming

Bijlage V

Bescherming

Fabrieksbekleding:
Polyetheen (HDPE of LDPE);
wavin-epoxie coating

DIN 30670, NPR 6903
NPR 6906

Afhankelijk van de grondsoort waarin de leiding komt te liggen, externe omstandigheden, de
aanlegmethode kan er gekozen worden voor HDPE (High Density PE) of LDPE (Low Density PE). De
mechanische omstandigheden/belastingen bepalen of een hogere mechanische weerstand vereist is
of niet. De opbouw van de coating bestaat uit een epoxy grondlaag, een lijmlaag en vervolgens de
PE-laag.
Algemene eigenschappen van PE-coating zijn (leveranciersgegevens Conline):
Uitstekende corrosiebescherming;
Naadloos;
Zeer goede hechting;
Geen laagdichtevermindering op de lasnaden;
Zeer goede slagvastheid;
Gebruikstemperatuur van -30°C to +60°C;
Goed bestand tegen alle type bodems, zeewater, schimmels en bacteriën;
Lage zuurstof- en waterdampdoorlaatbaarheid;
Hoge elektrische weerstand;
Lage energieconsumptie bij kathodische bescherming.

Veldbekleding:
(Asfalt)bitumenband
NEN-EN 12068 DIN 30672-1 BELASTINGKLASSE B
Kunststofwikkelband
NEN-EN 12068 DIN 30672-1 BELASTINGKLASSE C
Krimpmanchetten
DIN 30672-1 BELASTINGKLASSE C
Glasvezelversterkte epoxy-coating
Stopaq

De in het veld aan te brengen bekleding moet afhankelijk van het type worden uitgevoerd volgens
de normen genoemd in NEN 3650-2:2003 8.4.2.2.2, volgens specificatie van de
bekledingsleverancier en/of van de ontwerper. De in het veld aan te brengen bekleding moet
compatibel zijn met de fabrieksbekleding en moet hiermee voldoende overlap hebben, zie NPR
6903:1986.
Voor lasverbindingen in leidinggedeelten die worden geboord of geperst is het toelaatbaar, naast
de desbetreffende normen glasvezelversterkte epoxy bekleding of speciaal hiervoor ontwikkelde
krimpmanchetten (glasvezelversterkte warmtekrimpende bekleding) toe te passen. Voor het
toepassen van deze bekleding moet worden voldaan aan de eisen van de leverancier. De bekleding
moet de optredende schuifkrachten tijdens het boren of persen kunnen weerstaan. De
functionaliteit van de bekleding mag niet worden aangetast ten gevolge van het boren of persen
Voor de eisen met betrekking tot voorbehandeling van de gelaste buissectie en controle van de
bekleding wordt verwezen naar de normen genoemd in NEN 3650-2:2003 8.4.2.2.2. Voor de eisen
betreffende wikkeltapes en krimpmanchetten wordt verwezen naar NEN-EN 12068:1998.
Het gebruik van krimpmanchetten bij boringen wordt afgeraden vanwege de mogelijkheid tot
afschuiven.
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Bijlage VI, Milieu

INLEIDING

Bij het ontwerp en de aanleg van een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) wordt men
geconfronteerd met diverse milieuaspecten. Eisen ten aanzien van het milieu zijn er niet alleen bij
de uitvoering, juist in de ontwerpfase kunnen mogelijke knelpunten herkend en tijdig ondervangen
worden.
Milieuaspecten zijn belangrijk en bepalen in toenemende mate de planning, de keuze en de
uitvoering van de aanleg(methode). Een aantal van die milieuaspecten wordt hier behandeld. Er zal
achtereenvolgens ingegaan worden op:
Relevante milieuwetgeving
Milieueffectrapportage
Natuureffectrapportage
Archeologische waarden
Ontwerp van de OLS
Aanleg van de OLS
Beheer van de OLS
Hierbij komen de diverse aspecten van de buis aan de orde, zoals bijvoorbeeld: tracé, materiaal en
aanlegtechniek. Aandacht is er voor milieubelasting, productieproces van de buis, uitputting van
natuurlijke grondstoffen, hergebruik, duurzaamheid en emissies.
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RELEVANTE

MILIEUWETGEVING

In Nederland zijn een twintigtal wetten met als doelstelling het milieu of de natuur duurzaam te
beschermen. Een aantal hiervan zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de OLS in de randstad
direct van toepassing.
Wet Milieubeheer
Wet Bodembescherming
Meststoffenwet
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Wet Geluidshinder
Wet inzake Luchtverontreinigingen
Bestrijdingsmiddelenwet
Wet Milieugevaarlijke Stoffen.
Flora en Faunawet
Monumentenwet
Bouwstoffenbesluit (valt buiten de milieuwetgeving)
De milieuwetgeving heeft tot doel het beschermen van de kwaliteit van bodem, water en lucht.
Hiertoe is een algemene zorgplicht voor het milieu vastgelegd. Nadelige gevolgen voor het milieu
moeten worden voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt worden. Daarnaast is er een duidelijke
aansprakelijkheid voor je handelingen.

Wet

Milieubeheer

De Wet Milieubeheer (WM) regelt de bestuurlijke aspecten bij het milieubeheer. Voorbeelden zijn
de bestuurscolleges zoals de 'Commissie voor de milieueffectrapportage' en de 'Provinciale
milieucommissies'.
De Wm regelt de verplichtingen tot beleidsplannen, zoals bijvoorbeeld het Nationale
Milieubeleidsplan (NMP) en stelt milieukwaliteitseisen voor de bodem, grondwater of voor de
uitstoot van gassen. Ook worden milieuzonering en Milieueffectrapportage (MER) door de WM
geregeld. De Wm stelt algemene regels die verder uitgewerkt worden in Algemene maatregelen
van Bestuur (AMvB' s), uitvoeringsbesluiten of beschikkingen.

Wet

Bodembescherming

Doel van de Wet Bodembescherming (WBB) is de bescherming van alle functionele eigenschappen
(multifunctionaliteit) van de bodem voor mens, plant en dier. De bodem is hier het samenstel van
vaste deel, vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen in de ondergrond. Grondwater is
dus een onderdeel van de bodem. Net als de WM is ook de WBB een raamwet. Besluiten die onder
de WBB vallen zijn o.a.:
het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (BOOM);
Lozingenbesluit bodembescherming.
Het BOOM stelt regels o.a. eisen aan de kwaliteit van zwarte grond.
Het BOOM geeft
samenstellingen voor de maximale belasting met de zware metalen cadmium, chroom, koper, kwik,
nikkel, lood, zink en arseen.
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Het Lozingenbesluit Bodembescherming regelt toelaatbare belasting van vloeistoffen die op of in de
bodem worden gebracht. Het Lozingenbesluit Bodembescherming verbiedt om afvalwater in de
bodem te brengen. Ondanks de bestaande wetgeving zijn misschien gebieden in het tracé waar de
bodem of het grondwater verontreinigd is. Om de kans op onaangename verassingen in de
uitvoering van de OLS te voorkomen wordt daarom een historisch onderzoek aanbevolen. De
kosten voor het sanering van de grond kunnen opwegen tegen de kosten van een tracéwijziging.

DE MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

(MER)

In dit hoofdstuk wordt noodzaak en toepasselijkheid van de MER beschreven.

Regeling MER
(NEN 3650-1: par 6.4.4)
De regeling MER staat in hoofdstuk zeven van de Wet Milieubeheer, in het Besluit MER 1999 en in
de Regeling Startnotitie MER. In het besluit staat: 'Een verplichting tot het uitvoeren van een
milieueffectrapportage (MER) geldt voor de aanleg van buisleidingen met een nominale diameter
van meer dan 800 mm en een lengte van meer dan 40 km voor het transport van gas, olie of
chemicaliën.'
Andere buisleidingen (zoals de OLS) vallen onder een beoordelingsplicht waarbij het bevoegd gezag
vaststelt of een MER noodzakelijk is. De beoordelingsplicht geldt ook bij de aanleg, wijziging of
uitbreiding van een buisleiding voor het transport van:
gas, olie of chemicaliën (met uitzondering van aardgas), die over een lengte van één
kilometer of meer is gelegen of geprojecteerd in een 'gevoelig gebied';
aardgas die over een lengte van vijf kilometer of meer is gelegen of geprojecteerd in een
'gevoelig gebied';
water, afvalwater of stoom, met een middellijn van één meter of meer en een lengte van
tien kilometer of meer.
Aandachtspunten bij de beoordeling zijn: de kenmerken van het project, de gevoeligheid van de
plaats, de cumulatie met andere activiteiten en de kenmerken van de potentiële effecten.

Besluit
De OLS kan niet op basis van de mijnwetgeving wordt aangelegd. Voor een ongestoorde ligging en
een snelle besluitvorming kan De Kroon een concessie verlenen voor de aanleg en instandhouding
van buisleidingen. De concessie wordt door de Minister van Economische Zaken voorbereid. De
aanvrager wordt verplicht overleg te plegen met de Planologische Werkcommissie (PWC) over het
tracé en de uitvoering. De PWC neemt tenslotte een besluit.
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NATUUREFFECT RAPPORTAGE
Voor de aanleg van de OLS moet ontheffing worden verkregen van de Flora en Faunawet en/of
moet een vergunning verkregen worden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1988. Vaak
wordt er een Natuur Effect Rapportage (NER) gevraagd waarin wordt beschreven hoe schade aan
natuurwaarden wordt voorkomen, verzacht en gecompenseerd.
Wanneer (zoals bij de OLS) het tracé de Provinciale Ecologische Structuur gebied (PES) doorkruist,
dan gelden strengere eisen. De PES-gebieden bevatten bestaande bos- en natuurgebieden,
ecologische ontwikkelingszones en ecologische verbindingszones. Hiervoor geldt een eigen beleid.
De PES heeft een planologische basisbescherming die ontwikkelingen tegenhoud die de bestaande
natuurwaarden of de nagestreefde natuurontwikkelingen aantasten. Door een habitatgebied mogen
geen leidingen worden aangelegd.
Bij het ontwerp van de leiding kunnen twee fasen worden onderscheiden:
basisontwerp
detailontwerp
De NER wordt uitgevoerd tussen het basisontwerp en het detailontwerp. De NER kan dus
aanleiding zijn tot aanpassingen in het detailontwerp. Een aanlegvergunning (in het kader van de
Flora- en Faunawet) wordt verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV). In de vergunning kunnen voorwaarden of compenserende maatregelen vereist worden.
Hierop vindt controle plaats door de zgn. ecologische begeleiding. Wanneer de aanlegvergunning
afgegeven is kan de uitvoering starten.
In de NER is een inventarisatie gemaakt van voorzorgsmaatregelen voor de bescherming
natuurwaarden, zoals bijvoorbeeld aan het wegvangen en verplaatsen van beschermde
diersoorten, het verplaatsen van beschermde plantensoorten en het inventariseren van
dassenburchten.
Voor, tijdens en na de uitvoering vindt continue ecologische begeleiding plaats. Ecologen zijn in alle
fasen van de het werk aanwezig, om te monitoren en zonodig in te grijpen. Zij letten bijvoorbeeld
op het beschikbaar blijven van dassenpassages, het afdichten van gelegde leidingdelen om te
voorkomen dat er dieren in de leiding kruipen en controle op beperking van de aantasting van
bijzonder flora. Na het werk wordt gecontroleerd op herstel van fauna, landschapselementen en
beplanting of de realisatie van een dassentunnel.
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ARCHEOLOGISCHE WAARDEN
Archeologisch onderzoek (NEN 3650-1: paragraaf 1.4)
Aanbevolen wordt om bij de tracékeuze aandacht te schenken aan mogelijke ondergrondse
obstakels zoals brughoofden, sluismuren, fundaties van keermuren of stadswallen etc.)- Bij de
bepaling van tracé moet namelijk worden voorkomen dat er waardevolle archeologische en
cultuurhistorische gebieden worden doorsneden. Voor de bescherming van de archeologische
belangen bij de aanleg van de OLS wordt een Standaard Archeologische Inventarisatie (S.A.I.)
opgesteld.
Archeologische monumenten zijn: 'terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar
aanwezige, vóór ten minste 50 jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens
hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde'
(Monumentenwet 1988). Hieronder worden zowel de wettelijk beschermde als de niet wettelijk
beschermde monumenten verstaan.
De archeologische monumentenzorg beheert het archeologisch erfgoed voor kennis en
cultuurbeleving. Iedere aantasting is per definitie destructief. In geval van archeologische
monumenten worden strategieën, methoden en technieken toegepast om deze aantasting te
voorkomen of te beperken.

ONTWERP VAN DE OLS
Het ontwerp van de OLS heeft invloed op de mate van belasting van het milieu. Dit kan tijdelijke
belasting zijn tijdens de uitvoering of langdurige belasting in de gebruiksfase.
De duurzaamheid is een maat waarin de OLS rekening houdt milieueffecten. Dit kunnen effecten in
de natuur zijn (ecosystemen) of effecten in de zin van emissies naar bodem, water of lucht. Bij
duurzaam produceren wordt getracht de afvalstroom te beperken en waar mogelijk gebruik te
maken van gerecyclede materialen.

Tracébepaling en milieu
Bij de tracébepaling van de OLS moet aandacht worden besteed aan:
milieubeschermingsgebieden (grondwater/stiltegebieden),
gebieden die vallen onder de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur van de provincies
Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland,
gebieden die vallen onder de Europese Habitatrichlijn,
gebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn,
gebieden met archeologische monumenten.
De effecten van de OLS kunnen tijdelijk zijn (alleen tijdens uitvoering) of langdurig (bij de
gebruiksfase). Voorwaarden en compenserende maatregelen kunnen worden opgelegd. Zo kunnen
aan bijvoorbeeld voor een boring in een grondwaterbeschermingsgebied eisen worden gesteld aan
de te gebruiken boorvloeistof.
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Gekozen materialen en milieu
De milieuaspecten die samenhangen met het gekozen materiaal en emissies naar de omgeving
(grond/grondwater) zijn langdurend gezien de levensduur van de OLS. (staal, beton,
polymeerbeton, GVK)

Staal
Voor staal geldt dat bij het productieproces sprake is van een hoge milieubelasting. Een voordeel
van staal is dat het materiaal volledig hergebruikt kan worden en vervolgens weer onder dezelfde
condities kan worden gebruikt (volledig recyclebaar). Uitspoeling/diffusie van het materiaal of
afgeleide componenten vormen geen direct gevaar omdat ze niet als milieuvreemde componenten
worden beschouwd. Slechts bij zeer hoge emissies naar grondwater, kan op lange termijn een
milieuprobleem ontstaan in bijvoorbeeld in een drinkwaterwingebied.

Beton
Beton heeft een hoge duurzaamheid en het productieproces is relatief schoon. Nadeel is dat
natuurlijke grondstoffen worden gebuikt, die uitputbaar zijn. Een ander nadeel ten opzichte van
staal is dat beton niet volledig recyclebaar is. Hergebruik is wel mogelijk in andere doeleinden zoals
puinverharding, fundatie, etc.

Po lymeerbeton
Polymeerbeton heeft nagenoeg dezelfde milieu aspecten als beton. Een bijkomend aspect is echter
het gebruik van een ander bindmiddel, de kunsthars. Dit materiaal is als een milieuvreemde stof
te beschouwen in de grond, waardoor toepassing alleen acceptabel is wanneer de emissies naar
grond en grondwater kunnen worden voorkomen. Polymeerbeton is evenals beton een duurzaam
materiaal dat weinig onderhoud behoefd. Vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud is weinig
milieubelasting te verwachten.

Glasvezel versterkte

kunststof

Glasvezelversterkte kunststof heeft evenals polymeerbeton het nadeel dat het als milieuvreemde
stof wordt beschouwd in de grond en het grondwater. Daarnaast is het productieproces relatief
belastend voor het milieu, (hoe zit het met uitputting van natuurlijke grondstoffen). Het materiaal
is inert waardoor emissies als gevolg van aantasting/corrosie tot een minimum beperkt zijn.
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AANLEG VAN DE OLS

De aanlegmethode van de OLS is van invloed op de milieueffecten. Met name de uitvoering van de
cultuurtechnische werken is hierbij van belang.

Cu

Ituurtechniek

Bij cultuurtechnische werken wordt een inventarisatie gemaakt van de bodemkundige opbouw en
de waterhuishouding van het gebied. Onderzocht worden de zettinggevoeligheid van de bodem bij
belasting/bemaling. De kwaliteit van het bronneringswater is een ander milieuaspect dat aandacht
verdiend.
De cultuurtechnische werken van de OLS, die interactie hebben met het milieu zijn:
de bemaling van het tracé,
het ontgraven van de teelaarde,
aanvullen van grondtekorten,
aanpassen van greppels en waterlopen.
Voor deze werken zijn normen en richtlijnen opgesteld (technische standaard van de Gasunie n.v.,
CSK-25-N). Bij een verantwoorde aanleg van cultuurtechnische werken, wordt rekening gehouden
met het seizoen. Gebeurt dit niet dan kan er permanente schade of naschade aan cultuurgrond en
bijzondere (natuur)terreinen optreden.

Grondwaterontrekking
Grondwater is een belangrijke factor bij buisleidingen. Met name tijdens de aanleg kan het nodig
zijn dat er grondwater onttrokken wordt uit de werkstrook waar de leiding gelegd gaat worden. Er
is tussen de uitvoeringsmethode en de (mate van) onttrekking een directe relatie. De onttrekking
kent twee aspecten, een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan grote gevolgen hebben
voor het ecosysteem. Maar ook de lozing van schoon, maar zuurstofloos grondwater kan grote
gevolgen hebben en brak water mag niet zomaar op een zoetwater systeem worden geloosd.
Van belang bij de onttrekking zijn, de hoeveelheid water en de kwaliteit ervan. In het geotechnisch
rapport moet duidelijk de verwachtte hoeveelheid te onttrekken grondwater vermeld staan. Voor
zowel onttrekking als lozing moeten ontheffingen worden aangevraagd. Een bemalingplan wordt
opgesteld en getoetst aan de ontheffing. De onttrekkingvergunning wordt geregistreerd en
gecontroleerd door het bevoegd gezag (de provincie). Bij de onttrekking moet gelet worden op de
invloed op landbouw, natuur en bebouwing. Hier kan verdrogingschade of zettingschade ontstaan.
De schade is afhankelijk van de plantensoorten en de periode waarin de onttrekking plaatsvindt. In
het groeiseizoen is het effect van de grondwateronttrekking vanzelfsprekend groter.
Het te lozen water moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Soms zal (voor)zuivering
noodzakelijk zijn. Het zondermeer onttrekken van grondwater is niet toegestaan. Hiervoor moet
door de provincie een onttrekkingvergunning verleend worden.
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Aanleg
De aanleg van de buisleiding is de realisatie van het ontwerp. Echter de praktijk is altijd anders dan
het theoretische plan. Er zijn veel partijen, disciplines en verschillende belangen bij het project
betrokken. Het is van belang om de betrokken partijen op één lijn te houden. Voor de
milieuaspecten geldt dat de controle en begeleiding onafhankelijk moet zijn, om bij de
verschillende partijen voldoende draagvlak te krijgen. De belangrijkste milieugerelateerde aspecten
waar dit voor geldt zijn:
de ecologische begeleiding;
de archeologische begeleiding;
de cultuurtechniek.
Indien bij de aanleg van de buisleiding sprake is van vervuilde grond of van vervuild grondwater,
zal het bevoegd gezag (provincie) hiervan op de hoogte moeten worden gesteld. In sommige
gevallen kan het werk vertraging oplopen of zelfs stilgelegd worden. Het is dus van belang om met
een degelijk historisch vooronderzoek inzicht te krijgen in de kans op vervuiling in de ondergrond.
Het aanleggen van een buisleiding levert afval op. Dit afval moet op een gecontroleerde wijze
worden gesorteerd, geregistreerd en verwerkt. Hierbij geldt het principe 'de vervuiler betaald', het
afvoeren van afval moet altijd naar een erkende verwerkingsinrichting gebeuren.
Voor aanvang van de werkzaamheden moet een veiligheid, gezondheid, welzijn en milieuplan
(VGWM-plan) zijn opgesteld. In dit plan staan o.a. de voorschriften over veiligheid en milieu, de
handelswijze bij milieuverontreiniging en bij calamiteiten en ongevallen. Het personeel moet op de
hoogte zijn van de inhoud van het VGWM-plan en moet hiernaar handelen.

Boorspoeling

bij sleufloze

technieken

Bij veel sleufloze technieken wordt boorspoeling toegepast. Deze boorspoeling bevat relatief veel
water en valt soms na gebruik onder het Lozingenbesluit Bodembescherming. Boorspoeling valt
onder het Lozingenbesluit Bodembescherming wanneer verwerking tot zwarte grond of tot meststof
niet mogelijk is. Bij het ontwateren van boorspoeling komt effluent vrij dat vervolgens op of in de
bodem kan worden gebracht. In de Provinciale milieuverordeningen zijn de voorwaarden
vastgelegd voor dergelijke lozing.
Bestanddelen van boorspoeling
De samenstelling van de boorspoeling wordt bepaald door:
de plaatselijke bodemgesteldheid,
toegevoegde stoffen.
De toevoegingen kunnen per locatie en per bodemlaag verschillen. Het volumeaandeel van de
toevoegingen is gering in vergelijking met het aandeel (afgeboorde) grond.
De aard en samenstelling van afgeboorde grond wordt bepaald door de lagen in de ondergrond.
Een milieutechnisch bodemonderzoek kan inzicht geven in mogelijkheden voor hergebruik en over
de risico's van verontreiniging van de boorspoeling. De milieukwaliteit van de bodem verschilt per
locatie en per bodemlaag. Het vooronderzoek maakt duidelijk welke maatregelen genomen moeten
worden bij verontreiniging van grondwater en/of afgeboorde grond.
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De Nederlandse bodem bestaat uit de bodemtypen; zeeklei, rivierklei, dekzand, zeezand, dalgrond,
veen en loss. Bodemkaarten geven veel informatie over de ondergrond van de boorlocatie. Een
afwisselende gelaagdheid komt veel voor, waardoor op een locatie zowel zand-, klei- als veenlagen
aanwezig kunnen zijn. In het voorlopige tracé van de OLS is dit zeker het geval.
Zand, klei en veen hebben kennen diverse vormen van hergebruik en verschillende
(milieu)kwaliteitscriteria. Daarbij is het belangrijk of de afgeboorde grond afkomstig is van goed
doorluchtte bodemlagen of van bodemlagen die zuurstofloos (anaëroob) zijn. Bij boorspoeling uit
anaërobe bodemlagen moet voor lozing eerst goed belucht worden. Hierbij worden (giftige)
gereduceerde verbindingen zoals van bijv. ijzer, mangaan en sulfide geoxideerd tot onschadelijke
stoffen. Met name in havens, industrieterreinen, uiterwaarden en zones met kwelwater is het risico
van verontreiniging met zware metalen, arseen of organische microverontreinigingen groot.
De milieubelasting van de boorspoeling wordt vooral bepaald door de bodemgesteldheid. Bij
verontreinigingen moeten daarvoor specifieke maatregelen worden genomen. Door het
hergebruiken van boorvloeistof kan door cumulatie verontreinigingconcentratie in de boorvloeistof
groter worden dan de concentratie in de ondergrond.

BEHEER VAN DE OLS
Het dagelijks beheer van de OLS kan invloed hebben op het omliggende milieu. Ook na de
bedrijfsbeëindiging moet worden gekeken of de buis gerooid moet worden, of dat het laten liggen
van de OLS een acceptabele optie is.

Operationeel

gebruik

Incidenten bij leidingen resulteren soms in emissies, die vervolgens in acute of lange termijn
effecten resulteren. Bij incidenten met buisleidingen bestaat het risico op scheuren of leidingbreuk.
Hierbij kan het getransporteerde medium vrijkomen in de directe omgeving van de leiding. Het
(milieu) effect van de emissie is afhankelijk van de volgende factoren:
de fysisch chemische eigenschappen van het medium;
de hoeveelheid die per tijdseenheid vrijkomt;
de omgevingscondities.
Verspreiding moet zoveel mogelijk worden voorkomen. In de atmosfeer of in open water kan de
verontreiniging snel verspreiden over een grote afstand. In bodem en grondwater is dit minder
snel, maar ook minder zichtbaar. De aard van de stof (de fysisch chemische eigenschappen)
bepalen het gedrag en het effect van de verontreiniging. Via lekdetectie en instrumentele
beveiliging kunnen emissies te constateren en beheersen. Bij de OLS is geen sprake van een
milieugevaarlijk medium. Aan de te transporteren stoffen of de verpakking kunnen wellicht
aanvullende eisen worden gesteld.
Aandachtspunten bij operationeel gebruik zijn het energiegebruik en het produceren van afval bij
operationeel gebruik. In het basisontwerp zullen deze aspecten verder uitgewerkt moeten worden.
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Milieuzorg
Voor het aspect milieuzorg is het overheidsbeleid o.a. neergelegd in "Omgaan met risico's" en het
Nationaal Milieubeleidsplan. Vanzelfsprekend behoort rekening gehouden te worden met de Wet
Milieubeheer en de Wet Bodembescherming en de relevante provinciale verordeningen.

Bedrijfsbeëindiging
Bij beëindiging van de bedrijfsvoering moet de leiding gerooid worden. De gevolgen hiervan voor
het milieu zijn vergelijkbaar met die van de aanleg (NER, Wm, cultuurtechniek, e t c ) . Soms wordt
echter gekozen voor het laten liggen van de leiding op grond van economische motieven. Ook de
aard van het constructiemateriaal kan aanleiding zijn om te rooien (asbest). Een bijkomend aspect
van het laten liggen is dat de eigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de leiding.
Gestuurde boringen blijven meestal ook liggen na bedrijfsbeëindiging. Na reiniging worden ze
gevuld met een geschikt vulmiddel, bij grotere diameters met schuimbeton en bij kleinere
diameters met bentoniet. In een grondwaterbeschermingsgebied wordt de buisleiding altijd
gerooid. Indien de OLS aangelegd wordt in het Pleistocene zand, lijkt het rooien van de buisleiding
om economische redenen niet haalbaar. Verwijderen van armaturen, reinigen en de buis laten
liggen is dan de beste optie.

CONCLUSIES
Bij de OLS zijn diverse milieuaspecten betrokken. Ruimtelijk zal onderzoek moeten worden gedaan
naar aanwezige natuurwaarden, archeologische waarden en mogelijke aanwezige verontreinigen.
Speciale beschermingsgebieden (grondwater, stiltegebieden) vragen om specifieke maatregelen.
Bij ontwerp en uitvoering moet aandacht zijn voor de relaties tussen de aanlegmethode, het
gekozen materiaal (eigenschappen) en de interactie met het omliggende milieu van de buis.
Emissies moeten worden voorkomen of worden geminimaliseerd en het effect en de kans op
calamiteiten en ongelukken moet worden verkleind.
Na de bedrijfsvoering van de OLS is het verwijderen ervan de juiste oplossing. Is dit (economisch)
niet haalbaar dan moet de OLS worden gereinigd en vervolgens gevuld worden met een geschikt
vulmiddel.

