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- 3 VOORWOORD
Op verzoek van de N.V. Nederlandse Gasunie werd door de
Stichting voor Bodemkartering een globaal bodemkundig onderzoek
ingesteld en een advies opgesteld voor het pijpleidingtracé
"De Eeker - Duitse grens".
Naast het benodigde veldwerk werd voor dit onderzoek ge
bruik gemaakt van reeds bij de Stichting voor Bodemkartering
aanwezige bodemkaarten en bodemkundige kennis en ervaring, o.a.
opgedaan tijdens de werkzaamheden in de secties i t/m IV van het
tracé 1964.
Verder werd dankbaar gebruik gemaakt van de boorgegevens
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en vanuit
gesprekken met aannemers, cultuurtechnici en landbouwers, ver
zamelde gegevens.
Het veldwerk voor dit onderzoek werd verricht in de maand
augustus 1965 door H.J.M. Zegers, medewerker van de afdeling
Opdrachten bij de Stichting voor Bodemkartering, die tevens
het advies heeft samengesteld.
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Schaal 1:500.000

Tracé pijpleiding 1965 Gasunie MV.
van de Eeker-Duitse grens
Stichting voor Bodemkartering
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1. INLEIDING
Het uit de resultaten van dit globale onderzoek opgestelde
advies omtrent de maatregelen, die genomen moeten worden ten einde
het tracé in een zo goed mogelijke bodemkundige toestand op te
leveren, is in hoofdzaak op bodemkundige gronden gegeven, waarbij
echter rekening is gehouden met de technische uitvoerbaarheid van
de geadviseerde werkwijzen voor het grondverzet en herstel van de
gronden.
Met behulp van genummerde routemaps, schaal 1 : 2 500, is van
de gronden in het tracé de bodemgesteldheid en het bodemgebruik
weergegeven en aan de hand daarvan een advies opgesteld.
Ten slotte zijn nog een aantal punten opgesomd, die uit
bodemkundig en landbouwkundig oogpunt gezien van belang zijn bij
de aanleg van een pijpleiding.
De totale lengte van het tracé De Eeker-Duitse grens bedraagt
+ 20,8 km. De gronden in dit tracé zijn zeekleigronden, overwegend
in gebruik

als bouwland, slechts enkele percelen als grasland.
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2. BODEMGESTELDHEID
Van dit tracé bestaan de voor landbouw in gebruik zijnde
gronden overwegend uit klei. Op sommige plaatsen komt veea voor
tussen 60 en 150 cm beneden maaiveld, met daaronder meestal
zeezand.
Naarmate het veen en het zand hoger in het profiel voorkomón
neemt de belangrijkheid van de (klei) bovexilaag toe, omdat de
plantcwo"tels in deze gronden dan uitsluitend op de bovenlaag zijn
aangewezen.
De kleigronden hebben een minder duidelijke bovengrond dan
zandgronden; Deze bovengrond is echter even belangrijk als de
humeuze bovenlaag in de zandgronden; Door bewerking en bemesting
is een zgn; bouwvoor ontstaan, rijk aan plantevoedende bestand
delen en, door biologische activiteiten, goed gehomogeniseerd»
Hierdoor werd een zeer goede structuur verkregen, wat in kleigronden
zeer belangrijk is;
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In hoofdstuk 2 is reeds vermeld, dat de gronden in het tracé
uit kleigronden bestaan en is tevens gewezen op de belangrijkheid
van de bovenlaag in deze kleigronden.
Het is derhalve zeer gewenst deze bovenlaag, op het gedeelte
waar de sleuf wordt gegraven, tot een diepte van + 35 cm af te
schuiven. Ten einde verlies van deze waardevolle bovenlaag en struc
tuurbeschadiging

zoveel mogelijk te voorkomen, dient het afgeschoven

materiaal langs de buitenzijde van de rijstrook in depot te worden
gezet, waardoor vermenging met materiaal uit de ondergrond wordt
voorkomen.
Na het dichten van de sleuf met ondergrondr.-.ateriaal en het
egaliseren, kan de oorspronkelijke bovenlaag weer worden teruggezet
en gelijkmatig over

de sleuf verdeeld. Vervolgens dient de werk-

strook over de volle breedte tot een diepte van ca. 50 cm gewoeld,
waar nodig nog geëgaliseerd en ten slotte met de schijveneg bewerkt
te worden.
Op de zgn. working area's bij kruisingen en onderdoorgangen
van wegen, kanalen of grote sloten verdient het ccnbeveling de
bovenlaag over de gehele oppervlakte van te voren af te schuiven en
buiten het tijdens de werkzaamheden bereden gedeelte in depot te
zetten.
Na afloop van de werkzaamheden, wanneer het oppervlak is geëga
liseerd, kan de bovengrond

weer worden teruggezet. Over de totale

werkbreedte dient dan tot ca. 50 cm te worden gewoeld en daarna
de bovengrond met de schijveneg te worden bewerkt. Alleen bij toe
passing van deze werkmethode kan een zeer ernstige en voor een deel
nauwelijks te herstellen schade voor een groot gedeelte worden
voorkomen.
Het woelen kan bij de genoemde werkmethode het beste uitgevoerd
worden met om en om een scherpe woeler en een ganzevoet op een
onderlinge afstand van + lj-0 à 50 cm.
Bij die gronden, waar binnen de diepte van de sleuf veen en/of
humusarm en klei-arm zand voorkomt, verdient het aanbeveling bij
het opvullen, dit materiaal (veen,zand) weer zorgvuldig onder in de
sleuf te brengen en het af te dekken met de kleibovenlaag.
Indien dit niet zorgvuldig wordt uitgevoerd, is de kans groot,
dat de sleuf als een veen-of zandbaan in het terrein blijft liggen,
hetgeen in deze hoogwaardige kleigronden blijvend
schade veroorzaakt.

een aanzienlijke
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over de rijstrook is bij deze hoogwaardige kleigronden niet aan te
bevelen, omdat door het veelvuldig berijden met het te gebruiken
zwaar materiaal, veel schade wordt aangericht o.a. aan de structuur.
De goede kwaliteiten van de oorspronkelijke bovengrond gaan daar
door grotendeels verloren.
Opmerking
Het tracé De JEeker - Duitse grens loopt door het Dollardgebied.
Ten behoeve van een studiekartering is door de Stichting voor Bodemkartering in dit gebied een bodemkundig onderzoek uitgevoerd.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven op een bodemkaart, schaal 1 î 25 000, met een aantal aanvullende kaarten, en in het
rapport "Het Dollardgebied" door Dr.Ir. L.A.H. de Smet beschreven.
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h. PUNTEN VAN BELANG BU DE AANLEG VAN DE GASPIJPLEIDING
Tijdens de in 196b uitgevoerde bodemkundige opname van het
pijpleidingtracé van de secties I t/m IV zijn een aantal punten
naar voren gekomen, die ons inziens van belang zijn bij de aanleg
van de leiding door ons land. Hoewel verschillende van deze punten
reeds in dit rapport of in eerder uitgebrachte rapporten en mondelin
ge adviezen naar voren zijn gebracht, worden ze hier nogmaals her
haald. Bij de beoordeling van deze punten dient bedacht te worden, dat
deze door bodemkundigen zijn gegeven, die echter door de opgedane
ervaring op het tracé 196U ook enigszins op de hoogte zijn met de
gevolgde werkmethoden enz.
De hierna volgende opsomming geschiedt in willekeurige volgorde :
1. Bij het vaststellen van het tracé zoveel mogelijk kwetsbare,
hoogwaardige en natte gronden vermijden. Aanwezige bodemkaarten
en bodemkundig onderzoek kunnen hierbij goede diensten bewijzen.
2. Bij de cultuurgronden de humeuze bovenlaag van de sleuf en van
de working area's over de gehele oppervlakte op zij zetten.
Hierdoor wordt zeer veel schade voorkomen en kan op de herstel
werkzaamheden worden bezuinigd. Bij dit afschuiven van de hu
meuze bovenlaag moet er zorg voor worden gedragen, dat een vol
doende dikke laag wordt afgeschoven. Deze bovenlaag mag echter
geen humusarm materiaal bevatten.. Een onderzoek naar de dikte
van de af te schuiven bovenlaag zou voor de werktrein uit dienen
te geschieden. De resultaten kunnen in een zeer beperkt aantal
dikteklassen op eenvoudige wijze op de routemaps worden aangege
ven,
3. Materiaal uit de ondergrond, met nane humusarm zand, grind, zware
al of niet slappe klei, leem en veen, weer onderin in de sleuf
terugbrengen en afdekken met humeuze bovengrond.
4. Bij het egaliseren zorgen dat het terrein, na de zetting van de
sleuf, weer voldoende vlak ligt en de oorspronkelijke helling in
het terrein is hersteld. Te veel of te weinig overhoogte geeft
grote moeilijkheden bij de oppervlakte-afwatering. Ook bij het
herstel van watergangen en greppels dient op een goede afwatering
te worden gelet.
5. Achtergebleven materiaal uit de ondergrond afdoende verwijderen.
Waar dat zonder schade voor de structuur van de bovengrond mogelijk
is, kan het geheel of gedeeltelijk door de bovengrond gemengd
worden. Dit geldt met name op de veengronden, waar ter verste
viging van de draagkracht een zarxibed op de rijstrook wordt
aangebracht.
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breedte (ook de gronddepotstrook) tot ca. 50 cm diepte te wor
den gewoeld. De afstand der woelertendm mqg niet meer dan UO à
50 cm bedragen.
7. Het herstel van de gronden in het tracé, nadat de sleuf is ge
dicht, dient zo spoedig mogelijk te geschieden en door of onder
toezicht van personeel, dat over de nodige ervaring in cultuur
technisch werk beschikt.
8. Na het verwijderen van de bronbemaling dienen de gaten te worden
gedicht, daar dit gevaar voor beenbreuk van het vee oplevert.
9. Bij het werken onder ongunstige weersomstandigheden dient met
name op kwetsbare gronden extra voorzichtigheid te worden betracht.
10. Materiaal achtergelaten na het aanleggen van de buis, zoals hout
blokken, laselectroden en teerblokken, alsmede afrasteringsdraden
en hout van boswallen goed verwijderen.

