y\

^

22 a p r i l

i.

TV/B 73

1971

TECHNISCHE RICHTLIJNEN VOOR DE INRICHTING VAN LEIDINGSTRATEN

Samengesteld door
de Technische Werkgroep Euisleidingstraten

- 2Inhoud
1. Inleiding
2t Veiligheidsaspecten van een buisleidingenstraat.
~ . 2.1 De veiligheid van de leiding op zich
2.2 De veiligheid van de leidingen ten opzichte
van elkaar
2.3 De veiligheid van leidingenstraat
2.4 Veiligheidscoëfficiënten
3. De aanleg van leidingstraten
3.1 Plaatsbepaling van de leidingen
3.2 Onderlinge afstand van de leidingen
3.3 Het obstakelvrij maken van een baan
3.4 £*e ontsluiting
3.5 De ontwatering
4. Kruisingen met infrastructuur
4.1 Vegen
4.2 Spoorwegen
4.3 Rivieren en kanalen
4.4 Waterkeringen
5. De doorkruising van het landelijk gebied
5.1 De aanpassingswerken ten behoeve van de
aanliggende gebieden
5.2 De ontsluiting
5.3 De waterbeheersing
5.4 Vaterwingebieden
5.5 Verkaveling
5.6 Het landschap
5.7 Het onderhoud van de grond van de leidingstraat
in^ het landelijk gebied
6. Slot

Bijlagen:

\

-3 1. Inleiding
1.1 Door een interdepartementale werkgroep die was opgericht ter
voorbereiding van een Kutswet voor de buisleidingenstraat PernisKlundert-België/Zeeland werd op 19 november 19&9 besloten een
technische werkgroep in het leven te roepen met als taak het
samenstellen van een rapport inzake de technische en de veiligheidsaspecten van een buisleidingenstraat.
Deze Technische Werkgroep Buisleidingenstraten (verder te noemen
T.W.B.) werd samengesteld uit vertegenwoordigers van zes
(J/v) -

departementen, de provincies
—
S
S je\ betrokken

Zuid-Eolland en Koord-

V- . b-" Brabant en de gemeente Rotterdam. In de loop van haar bestaan is
\
daaraan toegevoegd een vertegenwoordiger va.n de provincie Zeeland-,
terwijl de gezamenlijke maatschappijen een v/aarnemer afvaardigden.
De huidige samenstelling van de werkgroep is weergegeven in
bijlage 1.
1.2 De interdepartementale werkgroep beëindigde inmiddels haar werk
door het uitbrengen van een wetsontwerp, daarbij gebruik makend
van de voorlopige resultaten van het overleg in de T.W.B.
Voor de begeleiding van de uitvoering van de leidingstraat werd
een Stuurgroep Leidingstraten ingesteld die optreedt als voorIppige beheerder van de leidingstraat. Deze Stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de meest betrokken ministers
(Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën en Landbouw
en Visserij) en staat onder voorzitterschap van de vertegenwoordiger van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Gegeven deze
opzet, brengt de TWB thans haar rapport uit aan deze Stuurgroep.
P.M. zie blz. ... M.v.T. Nutswet.
De Stuurgroep geeft leiding aan een Projectbureau (samengesteld
uit functionarissen van de Rijkswaterstaat en de Cultuurtechnische Dienst), dat belast is met het tot stand brengen van
de onderhavige leidingstraat.
Mede in verband met deze ontwikkelingen is het secretariaat van de
TV/B in handen gelegd van het Projectbureau. Daardoor kon een
practische aanpak ontstaan doordat de studies en de onderzoeken
die werden verricht voor een deel zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die zich in incidentele gevallen voordeden bij de
leidingstraat Pernis-Klundert-België/Zeeland. De onderzoeken en
studies die in dit kader werden verricht, werden door de Stuurgroep op aanbeveling van de TWB goedgekeurd.
- 1.3 -
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1.3 ^e TV/B is van mening dat met het uitbrengen van dit rapport de
stand van zaken van dit moment (1 juli 1971) van de verschillende
aspecten verbonden aan de aanleg van een leidingstraat zo goed
mogelijk is weergegeven. Het uitbrengen van dit rapport wordt van
belang geacht voor de verdere ideeënvorming over leidingstraten die
op thans bestaande zullen kunnen aansluiten (Zeeland; Maasvlakte)
dan v/el elders v/orden overwogen.
De Werkgroep acht het niet noodzakelijk zich in verdere onderzoeken
te begaven, omdat die, indien verdere of nieuwe ontwikkelingen
daartoe zouden nopen, door het Projectbureau in overleg met andere
deskundigen kunnen worden verricht. Dit geldt temeer omdat verwacht
mag worden dat tengevolge van voortdurende ontwikkelingen terzake
van het transport door buisleidingen blijvende studie noodzakelijk
is.
1.4 Andere aspecten betreffende buisleidingen in het algemeen krijgen
naar de mening van de werkgroep voldoende aandacht in allerlei al
reeds bestaande commissies en werkgroepen. Onder meer kunnen worden
■ genoemd:
 Subcommissie pijpleidingen van de Commissie opslag gevaarlijke
stoffen
 Technische Adviescommissie voor de waterkeringen
 Normcommissie 20
 Pijpleidingcode ZuidHolland
 Leidingenrapport P.P.D. ZuidHolland
V/el is rekening gehouden mkzrde stand van zaken van het
dit op gang zijnde overleg. Via de leden van de TV/B die
uitmaken van één of meer van bedoelde andere commissies
groepen, zijn van die zijde daartoe de nodige bijdragen

moment in
tevens deel
en werk
geleverd.

1.5 Dit rapport bevat geen voorschriften maar uitsluitend richtlijnen
die gebaseerd zijn op de resultaten van studies die zijn geënt op
de huidige inzichten, ^eze richtlijnen zijn uiteraard voornamelijk
gericht op de genoemde leidingstraat PernisKlundertBelgië/
Zeeland. Het rapport bevat daarom geen studie over de aspecten van
buisleidingen in het algemeen, maar beperkt zich tot de consequen
ties die voortvloeien uit de inrichting van een leidingstraat waarin
leidingen dicht kunnen worden gebundeld door een ononderbroken en
geringe diepteligging. Daarbij is de TV/B er van uitgegaan dat deze
bundeling niet leidt tot een optelsom van de eisen die aan individu
ele leidingen worden gesteld.

 Alhoewel 

Alhoewel gepoogd is in algemene zin over concrete projecten te
oordelen, kunnen deze richtlijnen niet zonder meer landelijk worden
toegepast. Veeleer beogen zij richting te kunnen gewen aan het
denken wanneer zich elders de behoefte aan een leidingenstraat
voordoet. Afwijkende geografische, waterstaatkundige en cultuurtechnische omstandigheden in andere provincies, dan die welke hier
meer in het bijzonder zijn beschouwd, kunnen tot aanpassing van deze
richtlijnen aanleiding geven.
I Van geval tot geval zal het nodig blijven de mérites van een
bepaalde/>plossing opnieuW te bezien mede in verband met de inzichten
van regionale autoriteiten. Daarom is in dit rapport in enkele
gevallen volstaan met het geven van een aantal alternatieven waaruit
een keuze kan worden gedaan. Evenwel geldt in alle gevallen dat de
beschouwingen gelden voor leidingen die dicht worden gebundeld,
dus niet voor individuele leidingen. Tegen deze achtergrond dienen
de conclusies van het hierbij uitgebrachte rapport derhalve te
worden beoordeeld.
Het rapport is verdeeld in vijf hoofdstukken. Na de inleiding
(hoofdstuk 1) worden de veiligheidsaspecten behandeld in hoofdstuk
2. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de veiligheid van de
leidingen op zich,de veiligheid van de leidingen ten opzichte van
elkaar en de veiligheid van de leidingstraat als geheel. Het inzicht
dat met name in de laatste twee aspecten is verkregen steunt voor
een belangrijk deel op proeven die daartoe zijn uitgevoerd en waarop
uitvoerig wordt ingegaan. In hoofdstuk 3 worden de facetten verbonden
aan de aanleg van een leidingstraat behandeld. Het name wordt hier
ingegaan op de minimale onderlinge afstanden. Daarnaast komt de
ontwatering van de leidingstraat aan de orde. In hoofdstuk 4 worden
voor de kruisingen met infrastuctuur (wegen, spoorwegen, rivieren,
kanalen en waterkeringen) alternatieven behandeld die als collectieve oplossingen kunnen worden toegepast. In hoofdstuk 5 worden de
aspecten verbonden aan het doorsnijden van het landelijk gebied
beoordeeld. Het name bij de aanpassingswerken ten behoeve van de
waterbeheersing komt een aantal keuzemogelijkheden aan de orde.
Tevens wordt ingegaan op de problematiek verbonden aan de doorsnijding van waterwingebieden.
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2. Veiligheidsaspecten van een buisleidingenstraat
Betreffende veiligheid van een leidingenstraat kunnen in
beginsel drie aspecten worden onderscheiden, te weten:
1.) de veiligheid van de leiding op zich
2.) de veiligheid van de leidingen ten opzichte van elkaar en
3.) de veiligheid van de leidingenstraat.
2.1 vo veiligheid van leiding op zich.
ïen aanzien van dit punt kan v/orden opgemerkt dat tot op
heden de meeste leidingen waarvoor concessie wordt verleend doo:
de Kroon, werden gelegd onder toezicht van de Dienst van
het Stoomwezen. De normen door deze dienst gehanteerd bieden
voldoende waarborgen voor een veilige constructie.
Leidingen die krachtens een algemene concessie buiten net
toezicht van genoemde dienst v/orden gelegd, betreffen voor
namelijk de water en de afvalwaterleidingen. Pliervoor geldt
de eis dat de constructieelementen door het KIWA worden
goedgekeurd. Ten aanzien van de constructie van de leiding
worden de normen geha.nteerd die door de betreffende maat
schappijen zijn opgesteld. De normen van de drinkwatermaat
schappijen dienen een. garantie te bieden dat de. kwaliteit van
het water voldoet aan de aanbevelingen van VEV/IK.
Bij drinkwaterleidingen van beton of asbestcement buizen
bei.ta.at de mogelijkheid van het binnendringen van vreemde
(giftige en smaakbedervende) stoffen via de lassen tengevolge
van een eventuele onderdruk in de biiisleiding. Anderzijds
bestaat bij afvalwaterleidingen van betonbuizen de kans van het
binnendringen van afvalstoffen in de bodem via de lassen.
'■"e veiligheid van een stalen leiding op langere termijn gezien,
dient onder meer te worden gegarandeerd door een goed geïn
stalleerd en regelmatig gecontroleerd kathodisch beschermings
systeem in combinatie met een deugdelijke en zorgvuldig aange
brachte bekleding.

 Wordt 

Wordt aan bovengenoemde voorwaarden voldaan dan heeft een stalen
leiding practisch een onbeperkte levensduur t.a.v. externe
corrosie.
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Ten aanzien van uitwendige en inwendige corrosie ligt het toezicht en de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de
leidinggebruiker. In overleg met deze gebruiker kan, afhankelijk
van het type leiding en de vervoerde producten, de beheerder van
de straatNÉêpalen dat na verloop van een overeen te konen tijd
de wanddikte van de leiding wordt nagemeten cq. de leiding
opnieuw moet worden beproefd.
In verband met de concentratie van leidingen in een straat is _
het noodzakelijk dat de kathodische bescherming van de leidingen
wordt gecoördineerd. Hierbij kan worden gedacht aan afzonderlijke systemen of een gemeenschappelijk systeem, dat naar
gelang het aantal leidingen toeneemt wordt aangepast.
Voor beide systemen geldt evenwel als dwingende eis dat de
coördinatie van de plaatsing van anodebedden berust bij of onder
toezicht staat van de beherende instantie, ter voorkoming van
"electrische bodemverontreiniging".
Aan de keuze van en het toezicht bij het aanbrengen van de isolerende bekleding op stalen leidingen zullen hoge eisen moeten
worden gesteld in verband met de onderlinge beinvloeding.

2.2 De veiligheid van de leidingen ten opzichte van elkaar
Dit aspect heeft twee facetten, te weten:
1.) de kans op schade aan een leiding tengevolge van de constructie van en eventuele onderhouds- en reparatie werkzaamheden aan een andere nabijgelegen leiding en
2.) de kwetsbaarheid van leidingen ingeval van breuk van een
nabijgelegen leiding.
Het eerste facet wordt voornamelijk bepaald door de aan te
houden onderlinge afstand en de gevolgde werkmethode bij de
constructie. Gelet op de vele Actoren welke bij de afstandsbepaling een rol kunnen spelen kunnen geen vast omschreven
afstanden v/orden bepaald, doch zullen deze van geval tot geval
moeten worden vastgesteld in overleg tussen de beheerder en de
leidingleggers.
- Het -

- 8 Ket tweede facet wordt eveneens bepaald door de onderlinge afstand
tussen de leidingen. Tot op heden bestaat evenwel onvoldoende inzicht
over de gevolgen van de breuk van een hogedrukleiding. Teneinde hieromtrent een gefundeerd oordeel te kunnen uitspreken zijruiin het
najaar van 1970 proeven op

rote schaal uitgevoerd op een terrein op

de Maasvlakte dat door de gemeente Rotterdam ter beschikking werd
gesteld. "De grondsoort van het terrein is opgespoten zand en de grondwaterstand is gewoonlijk circa 2,50m onder het maaiveld.

v

Met de coördinatie en de voorbereiding werd het Technologisch
Laboratorium RV0-TN0 belast. Daarnaast werd medewerking verleend
door het Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies
(i.B.B.C.), het Laboratorium voor Grondmechanica, de Dienst voor het
Stoomwezen, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, N.V.
Nederlandse Gasunie, Shell Internationale Petroleum Maatschappij en
N.V. Eterni^t.
Het doel van de proeven was het destructieve effect van een barstende hogedruk pijpleiding in een leidingstraat te bepalen, teneinde
daaruit normen voor minimale doch veilige onderlinge afstanden
tussen de leidingen te kunnen bepalen.
Bij de eerste van de drie proeven is uitgegaan van een pijp van J>6"
diameter bij een lengte van 60 m die door middel van stikstof op
een gasdruk van 70 ato v/as gebracht. Deze pijp werd op de gebruikelijke wijze gelegd met een bodemdekking van 1,00 m. Ter weerszijden
werden op een afstand van 1,50 m pijpen gelegd met eveneens een
bodemdekking van 1,00 m. Ter ener zijde was dit een stalen pijp met
een diameter van 36" (lengte 36m) die op een gasdruk van ca. 2 ato
was gebracht en ter anderer zijde v/as dit een asbest-cemenia pijp
met een diameter van 0,60m (lengte 20m). De hogedruk proefpijp van
60m werd tot barsten gebracht door middel van een initiërende kleine
springlading.
Het resultaat van deze proef was dat de stalen pijp in sterke mate
v/as vervormd en uitgebogen terwijl de asbest-cement pijp ter hoogte
van .het barstpunt volledig was gebroken.
Op basis van de meetresultaten werd een tv/eede proef uitgevoerd
waarbij v/ederom een 60 m stalen pijp (0 36") op een gasdruk van
ca. 70 ato werd gebracht. Ter ener zijde werd op afstand van 1,50m
een soortgelijke stalen pijp gelegd die op een druk van ca. 60 ato
werd gebracht terv/ijl aan dezelfde zijde maar op 6,00 m afstand een
asbest-cement pijp (0 0,60) werd gelegd.
- Ter -

Ter anderer zijde werd op 1,00 ra afstand een stalen pijp (0 6")
gelegd en op 3>00 m afstand eei/asbest-cement pijp (0 0,60 m) die met
XXXXXXXXA^XXXUXXXEXDXXXXXXXEI

water was gevuld onder een druk van

ca. 5 2-to •
Na het barsten van de 6ü ra lange stalen pijp bleken de naastgelegen
pijpen niet te lekken. Wel werden enige vervormingen en uitbuigingen
geconstateerd.
De dex*de proef werd uitgevoerd met stalen leidingen va.n 6" diameter
die met onderlinge afstanden van 0,5 m werden gelegd. De tot barsten
te brengen pijp stond onder een druk v;:.n ca. 100 ato, terwijl de ene
naastliggende pijp onder een druk van ca.40 ato stond en de andere
drukloos v/as. Tevens werd onder de drukloze 6" pijp met een verticale afstand van ca.0,30 m een gaspijp van nodulair gietijzer gelegd.'
Ook bij deze proef werden de naastliggende pijpen niet zodanig
beschadigd dat lekkage c.q. breuk optrad.
De uitwerking van de meetgegevens zal moeten uitwijzen in hoeverre
de hiervoor beschreven visuele waarnemingen worden bevestigd dat bij
de gekozen omstandigheden een barstende pijp geen destructief effect
heeft op nabijgelegen andere leidingen. Daarnaast zal moeten worden
vastgesteld in hoeverre deze resultaten kunnen v/orden geëxtrapoleerd
naar andere omstandigheden..Indien daartoe aanleiding is zal dienen
te worden overwogen aanvullende proeven te doen. Mochten deze aanvullende proeven vereist zijn dan kunnen die door het Projectbureau
in overleg met Detrokken autoriteiten worden verricht.
2.3 De veiligheid van de leidingenstraat
Hierbij kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden:
1.) de kans op beschadiging van de leidingen door uitwendige oorzaak
ten gevolge van handelingen door derden wordt wezenlijk verminderd, doordat de straat in eigendom en beheer is bij een daartoe
op te richten instantie, ^en deel van de breuken van pijpleidingen in het verleden is toe te schrijven aan handelingen
door derden, die niet of onvoldoende op de hoogte waren van de
exacte ligging en de diepte van de leiding.
2.) de afstand tot bebouwing. Voor de minimum afstand van een leidingstraat tot bebouwing geldt als uitgangspunt dat een veilig en
onbedréigd woongenot gegarandeerd dient te zijn. Uit dien hoofde
is alleen geringe glasschade tengevolge van het effect van een
barstende leiding aanvaardbaar. Bij het vaststellen van het
effect v-:.n een barstende leiding op bebouwing dient een onderscheid te worden gemaakt tussen leidingen die onder hoge druk
gasvormige producten bevatten of vloeibare producten, die bij
- drukverlaging -
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druKverlaging in gasvormige toestand overgaan, en leidingen die
vloeistoffen, al of niet onder hoge druk, bevatten.
Het barsten van laatstgenoemde leidingen zal aanleiding kunnen
zijn voor het ontstaan van een ontgrondingskuil waarvan cie omvang
afhangt van de omstandigheden van de leiding ter plaatse van het
breukpunt. Bij hogedruk leidingen met gasvormige producten (of
vloeibare producten die bij drukverlaging in gasvormige toestand
overgaan) kan het effect bij breuk drieledig zijn, te weten:
a) een drukgolf tengevolge van een physische explosie (barsten
van de leiding),

b) vrijkomen van stoffen die na de drukverlaging (tot atmosferisch}
met de zuurstof uit de lucht kunnen ontbranden
c) vrijkomen van giftige stoffen.
ad a) Drukgolf tengevolge van een physische explosie. Met betrek
king tot de drukgolf tengevolge van het barsten van de leiding
geldt dat de afstand tot bebouwing zodanig dient te zijn dat de
<
f 1 *^

J drukgolf daar ter plaatse miet meer dan 0,06 kg/cm2 bedraagt.
ÈI"

'

w y p B ij de eerder behandelde explosieproeven werden drukopnemers in
v\l A,/[i \r/\ de lucht geplaatst teneinde een indruk te krijgen over het verloor»
Cip \. X W
VA V\ a n d e
r
\<7 yan
V * ,.^W"
<f<?" Kl 0o tV
^ de drukgolf door de lucht rond het barstpunt. Hieruit kan een
f W\
Vi9\ * °°^^ 'V
'V1 'indruk
'indruk worden
v/orden verkregen
verkreg
>V
(
betreffende de hier bedoelde veiligheids
<\Ö* ^ ^ v
afstand.
f iV' ad b) Effect ontbranding van een vrijkomend gas na vermenging
A, Ar
met lucht: p.m.

f

tf \Ü\
■^F r

\w (~y*
J

a<i C

' Leidingen die giftige stoffen bevatten dienen zodanig te
worden berekend en uitgevoerd dat de kans ov breuk verwaarloosbaar
wordt. Dit houdt onder meer in dat de afstanden tot naastgelegen

leidingen voldoende groot worden gekozen zodat het eventueel
bezwijken daarvan geen gevaar oplevert voor de leiding met het
giftige product. Eventueel ware bij een dergelijke leiding te
denken aan speciale voorzieningen (afdekken e.d.). In extreme
gevallen of indien de benodigde veiligheidsruirate in de leiding
straat zulks niet toelaat zou een dergelijke leiding onder de
uitzonderingen kunnen vallen zoals bedoeld in de beslissing van
de Regering, dat wil zeggen dat een dergelijke leiding om gewich
tige veiligheidsredenen buiten de leidingstraat dient te worden
gelegd.
 3.) 

- 11 3.) voor de aan te houden afstanden tot infrastructurele werken
bestaan geldende voorschriften welke door de betrokken beheerders
van deze werken v/orden gehanteerd.
4.) de kwetsbaarheid van de leidingen als gevolg van sabotage wordt
verhoogd door de aanwezigheid van een leidingenstraat. Enerzijds
wordt getracht de zichtbaarheid van de leidingenstraat in het
terrein te verminderen, door de straat zich zo nin mogelijk te
doen onderscheiden. Dit wordt bereikt door de bestaande structuur
van het -veelal- agrarische gebied zo min mogelijk te verstoren.
Anderzijds dient te worden bedacht dat de kwetsbaarheid van een
ver geïndustrialiseerd en dichtbevolkt gebied als het zuid-westen
des lands toch reeds groot is. Bovendien geldt dat indien belangrijke industrieële leidingen onder bewaking zouden dienen te
v/orden gesteld, dit juist in de leidingstraat mogelijk is, met het
nevenvoordeel dat daardoor alle leidingen onder bewaking staan.
5.) ten aanzien van de inrichting, met name de diepteligging, dient
er voor te worden gezorgd dat eventueel kruisend verkeer cq.
rollend materieel en/of grondopslag voortvloeiend uit werkzaamheden aan een leiding, niet de leidingen in gevaar kunnen brengen.
Veiligheidscoefficiënten
Voor individuele transportleidingen over land wordt de veiligheidscoëfficiënt bepaald door de Dienst voor het Stoomwezen. De TV/B is va.n
mening dat de veiligheidscoëfficiënt voor de landgedeelten van de verschillende leidingen in de leidingstraat eveneens door deze Dienst
dienen te v/orden bepaald.
De Dienst voor het Stoomwezen hanteert een veiligheidscoëfficiënt 2
voor transportleidingen over land. Deze coëfficiënt is ontleend aan de
"American Standard code for pressure piping ASAB 31.8 voor "Gas
Transmission and Distribution Piping Systems", uitgegeven door "The
American Society of mechanical Engineers". In het toekomstig normblad
"Veiligheidsvoorschriften voor gastransportleidingen" KEN 1091 is deze
coëfficiënt overgenomen voor bebouwde gebieden (woon-, kantoor- en
industriële gebouwen met ten hoogste 3 bovengrondse verdiepingen),
kruisingen met wegen, spoorwegen, waterwegen en dijken alsmede leidingen
in compressor-, meet- en regelstationa. ^e TW3 heeft er nota van
genomen dat de vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland ten deze
een afwijkend standpunt inneemt en een veiligheidscoëfficiënt van 2,3
voorstelt.

3» De aanleg
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De aanleg van de leidingstraten.

/ 3.1 Plaatsbepaling van de leidingen in de leidir.gstraat
■"e eisen, waaraan de baan van de leidingstraat dient te voldoen zijn
afhankelijk van de v/ij ze waarop de pijpleidingen gelegd zullen worden,
Voor de plaatsbepaling van de diverse buisleidingen in de leiding
straat is de mogelijkheid overwogen om tot een bepaalde sortering te
geraken. Sortering vraagt echter een onmiddellijke inrichting van de
leidingstraat in meerdere stroken die eik voor zich bereikbaar dienen
te zijn. Aldus zou een yfede leidingstraat ontstaan die van meet af
over de voile breedte moet zijn ingericht en v/orden onderhouden.
De inrichting van de leidingstraat op deze wijze zou zeer hoge kosten
met zich mee brengen. Üe buisleidingen zullen over het algemeen dan
ook in volgorde van tijdstip van uitvoering worden gelegd.
Het verdient echter aanbeveling te trachten tot een zekere
sortering te geraken, hetgeen kan worden bewerkstelligd door
met het leggen van buisleidingen vanuit het midden van de leiding
straat naar één

zijde te beginnen. Hierdoor blijft geruime tijd

dè mogelijkheid open orn de locatie van bepaalde buisleidingen
te bepalen.
Gevaarlijke buisleidingen komen in aanmerking om in het midden
van de leidingstraat te v/orden gelegd; indien dergelijke buis
leidingen noodgedwongen aan de kant van de leidingstraat moeten
v/orden gelegd dient te worden onderzocht in hoeverre met een
hogere veiligheidscoëfficiënt rekening moet worden gehouden.
Extra zorg behoeven bijv. speciale leidingen i.v.m. milieu
verontreiniging. Buisleidingen voor het transporteren van gas
of vloeistoffen die bij uitstromen overgaan in gas zouden meer
aan de kant van de buisleidingenstraat kunnen worden gelegd,
da.ar hierbij f,een ka.ns bestaa,t op water en bodemverontreiniging.
Leidingen waarbij dit wel het geval is moeten op zo goed mogelijk
bereikbare plaats liggen, ook om eventueel verontreinigde grond
zo snel mogelijk te kunnen verwijderen.
Ook dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van
productenleidingen, waardoor achtereenvolgens verschillende
proauctert liïët—truss enge legen reinigingsfasen worden gevoerd.

 3.2 

- 13 3« 2 Onderlinge afstanden tussen de leidingen
Er is in elke doorsnede van de leidingsiraat een direkte relatie
tussen de minimaal aan te houden onderlinge afstand van de pijpleidingen en hun diepteligging. Beide aspecten beïnvloeden het inrich
tingsplan van de leidingstraat, in die zin, dat ze de omvang van de
aanpassingsverken bepalen.
Met name de onderlinge afstand bepaalt het aantal pijpleidingen,
dat een plaats kan vinden in een leidingstraat van een vastgestelde
breedte, terwijl bij een vaststaand aantal pijpleidingen de
breedte van de leidingstraat wordt bepaald door de onderlinge
afstanden tussen de pijpleidingen. Een duidelijke keuze met
betrekking tot onderlinge afstanden tussen en diepteligging van
de pijpleidingen is gewenst met het oog op het ontwerpen van een
inrichtingsplan. De onderwerpen ontsluiting en ontwatering van de
leidingstraat spelen daarbij tevens, een rol. De onderlinge afstand
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Bij de hiervoor genoemde factoren kan het volgende worden opgemerkt
ad a. Wettelijke voorschriften voor het graven van sleuven.
Voor het graven van sleuven worden door de Arbeidsinspectie
eisen gesteld v/elke voorkomen in de publikatie P 25.

- ad b. -

- 14 ad b. De dieptelifireinf?.
Teneinde de onderlinge afstanden tussen de pijpleidingen zo
gering mogelijk te houden, is het wenselijk te streven naar
een minimale gronddekking van de pijpleidingen. Immers, de
gronddekking plus de diameter van de pijpleiding bepalen de
diepte van de te graven sleuf. Bij een gegeven bodemgesteldheid en daardoor bepaalde taludhelling ligt daarmee de
bovenbreedte van de sleuf vast.
E e n voldoende gronddekking is nodig om speciale leidingen van grote
diameter en kleine wanddikte tegen beschadiging door boven de leiding
rijdend (agrarisch) materieel te beschermen.
Tevens zijn de volgende overwegingen voor de vaststelling van de
diepteligging van de pijpleidingen van belang:
- een uniforme diepteligging, waarbij het aantal buigingen wordt
beperkt en de graaftechniek wordt vereenvoudigd.
- geen kruisingen met kavelsloten en open waterleidingen, ook ter
beperking van het grondverzet, het aantal buigingen en ter vereenvoudiging van de graaftechniek en van het leggen vande pijpleidingen.
- een zo gering mogelijke gronddekking ter bevordering van minimale
onderlinge afstanden, waarbij tevens beperking van het grondverzet
en vereenvoudiging van de ontwatering van de sleuf wordt bereikt.
- een voldoende gronddekking met het oog op een vorstvrije ligging
van leidingen met een daarvoor gevoelig product, of een gevoelig
pijpmateriaal(brosse breuk bij lage temperatuur). Daarnaast is
een zodanige diepte nodig dat de vaste ligging van de leiding
niet door vorst in gevaar wordt 'gebraeh£.
- een voldoende gronddekking om een noodzakelijk ontwateringssysteem boven de pijpleidingen te kunnen aanbrengen. Dit ontwateringssysteem is noodzakelijk om de begaanbaarheid van de
leidingstraat ten behoeve van de leidingleggers te verzekeren en
tevens een agrarisch grondgebruik op de leidingstraat mogelijk
te naken, plus het daarbij horend verkeer. Een zeker agrarisch
gebruik van de grond in de leidingstraat lijkt vooralsnog de
meest aantrekkelijke wijze van onderhoud, teneinde een sterke
onkruidvervuiling te voorkomen. Vorengenoemde overwegingen leiden
tot de keuze van een diepteligging van de pijpleidingen, waarbij
de gronddekking 1 meter bedraagt. Er kan dan op 0,60m beneden
het maaiveld een horizontaal drainagesysteem worden aangebracht.

- ad c. -
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De grondgesteldheid.
In slechte en weinig draagkrachtige gronden zullen als gevolg va.n
de dan noodzakelijke brede ingravingen en ter voorkoming van
gevaar voor het verstoren van de standvastige ligging van een
reeds aanwezige buisleiding grotere onderlinge afstanden moeten
worden aangehouden dan in meer draagkrachtige en stabiele gronden.
Waar mogelijk dient reeds bij het bepalen van een tracé voor een
buisleidingstraat hiermede rekening te worden gehouden. In twijfel
achtige gevallen dient een grondmechanisch advies te worden
ingewonnen.
In het algemeen wordt een minimale zijdelingse gronddeking op de
aanwezige leiding van 0,50m t.o.v. het theoretisch talud van de
ingraving voor de volgende leiding voldoende geacht. De uiterste
zorgvuldigheid bij het graven van de sleuf onder andere door
duidelijke markering en toezicht blijft echter geboden om ook
beschadiging van de bekleding van de naastliggende leiding te
voorkomen.
Voor beton en asbestcement buisleidingen(veelal waterleidingen)kan
het nodig zijn met een zijdelingse gronddekking van 1,00 m rekening
te houden(zie ook onder sub. f ) . De onderlinge afstand voor dit
geval kan worden bepaald m.b.v. de formule:
(■jj A + a) co sec x + (B  JA) co tg x + b + gB
waarin A = diameter aanwezige pijp, en B = diameter te leggen pijp.
a ■ gronddekking van aanwezige pijp loodrecht op talud van ingraving
b = werkbreedte tussen teen van ingraving en kant te leggen pijp
x = hoek van ingraving (zie figuur: Ï.W.B. 52)
De met behulp van deze formule gevonden onderlinge afstand zal in
veel gevallen min of meer maatgevend zijn.
Het aantal buizen dat gelijktijdig wordt gelegd.
Indien meerdere pijpleidingen gelijktijdig gelegd worden in één
brede sleuf kan de onderlinge afstand tussen die gelijktijdig te
leggen leidingen kleiner zijn, dan wanneer dezelfde leidingen afzon
derlijk gelegd worden.
Het materiaal v/aarvan de buizen zijn vervaardigd en de diameter.

 Hoewel 

- 16 ad f. Hoewel de toegepaste inwendige drukken in buizen van beton of
asbestccment in het algemeen veel lager zijn dan in stalen buizen
moet bij het graven van een sleuf naast een buis van beton of
asbestcement ermede rekening worden gehouden dat deze buizen met
koppelingen zijn verbonden. Leidingen van beton of asbestcement
zijn niet geschikt voor het opnemen van trekkrachten. Het toepassen
van trekvaste koppelingen kan hierin enige verbetering brengen;
de kosten verbonden aan het toepassen van trekvaste koppelingen
kunnen zodanig hoog worden dat over het gebruik van stalen buizen
zou kunnen v/orden gedacht, ^en grotere diameter van de buis vraagt
bij gelijke gronddekking uiteraard een diepere sleuf, waardoor ook
de onderlinge afstand wordt vergroot. Het te gebruiken materieel is
bij grote buizen ook aanzienlijk zwaarder.
ad g. De door de buisleidingen te transporteren produkten en de daarbij
behorende druk en temperatuur.
De produkten waarvoor de buisleidingen bestemd zijn en de daarbij
behorende drukken en temperaturen zijn o.a. in verband met de
vereiste veiligheid mede van invloed op de onderlinge afstanden.
Mede gelet op de onder ad f vermelde kwetsbaarheid zal men voor
een drinkwaterleiding van beton of asbest-cement een zo groot
mogelijke afstand tot een naastliggende, mogelijk giftige, buisleiding en een hogedruk gasleiding in acht nemen. Verder zouden
verwarmde buisleidingen niet verwarmde buisleidingen kunnen
beïnvloeden, in gevallen waarbij dit ontoelaatbaar kan zijn.
ad h. De werkwijze en het daarbij te gebruiken materieel.
Het leggen van een buisleiding op korte afstand van een bestaande
en in gebruik zijnde buisleiding stelt hoge eisen aan de werkwijze
bij de uitvoering en de keuze van het te gebruiken materieel.
Over het algemeen zal slechts beperkte grondopslag op en licht
werkverkeer over bestaande buisleidingen kunnen plaatsvinden, al
of niet onder het treffen van bepaalde voorzieningen.
ad i. De mogelijkheid tot het aanbrengen van verankeringen, afsluiters,
aftakkingen e.d.
Bij het bepalen van de onderlinge afstanden kan het nodig zijn
plaatselijk rekening te houden met het aanbrengen van verankeringen,
afsluiters, aftakkingen e.d. Het is uiteraard niet gewenst deze
mogelijkheid voor de hele lengte van de buisleiding open te houden
hetgeen tot ruimteverlies zou leiden. Mochten later dergelijke
voorzieningen nodig blijken zonder dat er op is gerekend dan
zullen aanpassingen en mogelijk duurdere oplossingen moeten worden
uitgevoerd.

- ad j. -

- 17 De kathodische bescherming.
Kathodische geschermde buizen dienen niet te dicht bij elkaar te
ligren. Een vrije ruimte van 0,30m tussen de buizen van kleine diameter wordt evenwel reeds voldoende geacht.
De mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de buizen
voor onderhoud, wijziging of verwijdering.
De onderlinge afstanden moeten zodanig zijn dat plaatselijke reparaties kunnen worden uitgevoerd. Zonodig zijn hierbij iets uitgebreidere voorzieningen te treffen dan bij een enkelvoudige ligging
b.v. door het plaatsen van een bekisting in de werkput.
De technische levensduur van een juist gelegde en goed onderhouden
buisleiding is nagenoeg onbeperkt te achten. Voor v/at betreft de
economische levensduur kan worden verwacht dat, mocht een buisleiding in één bepaald geval economisch niet meer voldoen, het
gebruik van de buisleiding weer voor een ander produkt en eventueel..
door een nieuwe gebruiker aal worden voortgezet. Het opruimen van
een individuele buisleiding tussen andere nog in gebruik zijnde
leidingen zal alleen maar kosten met zich mee brengen, zodat
hierop niet moet worden gerekend. Voor mogelijke toekomstige leidingen voor het transporteren van vaste stoffen in de vorm van
slurry zal wellicht een ander standpunt dienen te worden ingenomen,
daar hierbij mogelijk op een grotere slijtage en dus een beperkte
technische levensduur moet worden gerekend.
Voor veel van de hiervoor genoemde factoren zal het voldoende zijn
indien de afstand tussen de buitenzijden van de buizen minimaal
1 m bedraagt. V/orden meerdere buizen van nagenoeg gelijke en niet
al te grote diameter gelijktijdig gelegd dan kan de afstand, met
goedkeuring van de betrokken leidïngeigenaren, tussen de buitenzijden van de buizen onderling tot 0,50 m worden verminderd.
Het zal mogelijk moeten blijven de onderlinge afütand groter te
nemen dan de uiteindelijk voorgeschreven minimale afstand.

- 3.3 -

- 18 3.3 Het obstakelvrij naken van de baan voor de leidingstraat
riet uitgangspunt om terwille van minimaal ruimtebeslag de
leidingen tussen de kruisingen met de grote infrastructurele
elementen over grote afstanden parallel te leggen met minimale
onderlinge afstand op constante diepte, uitgaande van de gronddekking van 1 m maakt het noodzakelijk alle obstakels binnen de
baan van de leidingstraat op ruimen. Hierbij wordt gedacht aan
opstallen en opstanden, die momenteel binnen het tracé voorkomen
en geamoveerd dienen te worden; tevens echter moeten alle kavelsloten en open waterleidingen voorzover ze in de leidingstraat
liggen, worden gedempt.
Voor de in het tracé voorkomende niet-planwegen dient in overleg
met de beheerder naar oplossingen voor de kruisingen te v/orden
gezocht. Het Projectbureau KMxsHÉJÜCJÉXxaXsÉïf gaat daarbij uit van
de gedachte, dat deze wegen ten behoeve van het leggen van een
pijpleiding tijdelijk afgesloten dan wel omgelegd kunnen v/orden.
Voor de constructie van de pijpleidingen kan de weg dan doorgraven en daarna hersteld worden, zoals zal worden vastgelegd
in de voorwaarden bij de vergunning van de wegbeheerder.
Bij het maken van de kruisingen van de pijpleidingen met de niet
planwegen dient er van te worden uitgegaan, dat de diepteligging
van de pijpleidingen en hun onderlinge afstand ter plaatse van
de kruisingen wordt gehandhaafd.
3.4 De ontsluiting van de leiding^traat
Eet accent bij de ontsluiting van de leidingstraat wordt voor
zover mogelijk gelegd op de aansluiting bij bestaande wegen.
Ter plaatse van de kruisingen van de leidingstraat met sommige
van deze wegen zou het wenselijk kunnen blijken in- en uitvoegstroken en soms zelfs parkeer- en opslagterreinen aan te leggen,
zodanig dat het verkeer daarvan geen onnodige hinder ondervindt.
Ontsluiting van leidingstraten in de lengterichting via nieuw
aan te leggen wegen is een moeilijke zaak. De kosten van een
dergelijke ontsluiting zijn zeer hoog, de rentabiliteit is
twijfelachtig. Bovendien heeft een vaste baan altijd als consequentie, dat in het overgrote deel van de tijd vervoer in de
breedte over de leidingstraat moet plaatsvinden, Vooralsnog
wordt de aanleg van een dergelijke ontsluiting dan ook slechts
f overwogen, indien over een traject van meer dan 1 km geen
/ '

\ kruisende wegen voorkomen, terwijl tevens de draagkracht van de
grond in de leidingstraat onvoldoende is.

- 19 Een verplaatsbare verharding; (draglineschotten, stelconplaten) is
,

een bijzonder kostbare oplossing.
5.5 De ontwatering van de leidingstraat
Een zeer belangrijk aspect van de aanleg, maar tevens van de exploitatie van de leidingstraat is de ontwatering. Zowel ten behoeve
van de begaanbaarheid van de leidingstraat als ten behoeve van een
landbouwkundige exploitatie van de bovengrond is een goede ontwatering een eerste vereiste. Gezien de grote variatie van de
bodemkundige omstandigheden over het traject van de leidingstraat,
is het niet mogelijk een standaardoplossing aan te geven. Waar
mogelijk wordt gedacht aan een samengesteld drainagesysteem, dat
horizontaal op 0.80 m beneden het maaiveld wordt aangelegd, met

9

zuigdrains in de lengterichting van de straat, aan twee kanten
uitmondend in hoofddrains, die aan weerszijden van gedempte sloten
worden aangebracht en zo mogelijk tweezijdig uitmonden in op de
leidingstraat doodlopende sloten.
Zoveel mogelijk wordt het aanleggen van bermsloten of open waterleidingen langs de grens van de leidingstraat vermeden, omdat deze
sloten en leidingen een landbouwkundig

gebruik t.b.v. het onder-

houd over de grens van de leidingstraat blokkeren en tevens de
leidingstraat, landschappelijk gezien, accentueren. De ontwatering
van de leidingstraat dient er op gericht te zijn, dat aanleg van
/van de grond

een pijpleiding geen hinder ondervindt van structuurbederf/veroorzaakt door de aanleg van een pijpleiding in een voorgaand jaar.

^

Wanneer de hierboven genoemde maatregelen onvoldoende effect
sorteren met betrekking tot de ontwatering en de begaanbaarheid
van de leidingstraat, is begreppeling en met graszaad inzaaien van
de baan een alternatief. In graslandgebieden zal dit veelal niet
bezwaarlijk zijn. In bouwlandgebieden komt de leidingstraat als
een bijzondere exploitatievorm en landschapselement naar voren.
In bepaalde gebieden, met name in waterwingebieden, worden
bijzondere voorzieningen getroffen, welke de ontwatering realiseren
en tevens het gevaar van verontreiniging van grondwater moeten

J_ 5.1

ondervangen. Hierop zal in het hoofdstuk/Aanpassingswerken ten behoeve van de aanliggende gebieden)nader worden teruggekomen.
Tijdens de uitvoering van bepaalde werken en het leggen van grote
leidingen in een leidingstraat is het, voorzover hoge grondwaterstanden aanwezig zijn, noodzakelijk bronbemaling toe te passen.
De gedachte om van een leidingstraat een aparte polder met een
- zeer -

- 20 zeer laag peil te maken is niet te verkiezen. Een voortdurende diepe
bemaling is een zeer kostbare zaak omdat:
- een aparte bemalingseenheid(polder) moet worden gevormd, waartoe
een tweetal sloten aan weerszijden langs de grens van de leidingstraat gegraven dienen te worden en wel één met een lage waterstand(peil leidingstraat) en één met een hoge waterstand(peil
omgeving). Deze voorzieningen vragen veel grondverzet en brengen
veel grondverlies mee.
- er treedt een voortdurende kwel op naar de leidingstraat met als
gevolg verdroging in de aanliggende landerijen.
- de exploitatie- en onderhoudskosten van een gemaal zijn bij een
zeer langgerekte polder met een vrij grote opvoerhoogte en veel
kwel bijzonder hoog.
Vooralsnog lijkt een intensieve ondiepe samengestelde drainage de
enig mogelijke oplossing voor een obstakelvrije en redelijk
ontwaterde baan.

4. Kruisingen met infrastructuur
Bij de aanleg van buisleidingstraten zal rekening moeten worden
gehouden met en zullen voorzieningen nodig zijn bij de kruising met
bestaande of bekende toekomstige balangrijke weg- en waterbouwkundige
v/erken zoals wegen, spoorwegen, rivieren, kanalen en waterkeringen.
De wijze waarop deze v/erken door individuele pijpleidingen worden
gekruist kan in vele gevallen niet zonder meer v/orden toegepast voor
een bundel leidingen zoals die in een leidingstraat op den duur
aanwezig zal zijn. Door de beheerders van genoemde werken zullen in
dat geval zodanig grote onderlinge afstanden tussen de kruisingen worden
geëist dat een uitwaaiering van de leidingen onvermijdelijk is.
In verband met onder meer het ruimtebeslag is deze uitwaaiering
ongewenst.
Anderzijds zal een geconcentreerde kruising van de bundel pijpleidingen
met een weg- of waterbouwkundig werk alleen dan mogelijk zijn indien
zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat de belangen van de beide
betrokken beheerders zo goed mogelijk ontkoppeld zijn, dat wil zeggen
dat het gebruik van de leidingstraat en het gebruik co. de functie van
het weg- of waterbouwkundige werk elkaar minimaal of niet beïnvloeden.

- Bedoelde -

Bedoelde voorzieningen zullen van geval tot geval verschillen.
In het onderstaande is een aantal alternatieven opgesomd waaruit,
afhankelijk van plaatselijke omstandigheden, een keuze mogelijk is.
In het algemeen kan v/orden gesteld dat over de. keuze van. een alternatief
overleg met de betrokken beheerder nodig is. Daarnaast geldt dat de
krtiising van de leidingstraat en het infrastructurele element zo haaks
mogelijk dient te zijn.
4.1 Wegen ■
Naar het belang dat aan een wegverbinding wordt toegekend kunnen de
wegen worden verdeeld in wegen van het Rijkswegenplan 19^8 (primaire •
wegen), secundaire, tertiaire en quartaire wegen. Hiernaast kunnen de
wegen al naar gelang de wegbeheerder nog worden verdeeld in Rijkswegen,
Provinciale wegen, gemeentewegen en polderwegen.
Bij het overwegen van de kruisingsmogelijkheden van een buisleidingen
straat met een weg is van belang de verkeersintensiteit, de functie van
de weg onafhankelijk van de verkeersintensiteit, het dwarsprofiel van.
de weg, de aard van de verharding, het eventueel voorhanden zijn van
aanvaardbare omleidingsroutes voor het verkeer en of de weg deel uit
maakt van een waterkering. Daarnaast is bepalend of het een bestaande weg
betreft, dan wel een weg in (onmiddelijke) aanleg.
De uitgangspunten die bij het bepalen van het type kruising met een weg
dienen te worden gehanteerd zijn:
 het tot stand brengen en het verdere gebruik mogen geen afbreuk doen
aan de verkeersveiligheid,
 de voorziening dient verkeerstechnisch aanvaardbaar te zijn, en
 de voorziening dient voor toekomstige leidingleggers voldoende
faciliteiten te bieden.
Tot op heden worden de kruisingen van individuele leidingen met hoofd
verkeerswegen gerealiseerd door middel van het door het weglichaam
persen en boren van een mantelbuis of een speciale persbuis. Bij het
uitvoeren van een persing en boring moet de grond aanzienlijke reactie
krachten opnemen waardoor de noodzakelijke afstand ten opzichte van een
bestaande naastliggende leiding groter moet zijn dan in het vrije veld.
Cmdat in een leidingstraat de verschillende leidingen zo dicht mogelijk
worden gebundeld zou daarom een uitwaaiering nodig zijn. De grote
breedte waarover een kruising, in geval van persen en boren, zich
uitstrekt wordt door de wegbeheerder onaanvaardbaar geacht.
 Voor 

- 22 Voor de kruising van een leidingstraat met een weg kunnen de volgende
alternatieven v/orden beschouwd:
a.) Open ontgraving eventueel met het gelijktijdig leggen van loze
b.)
c.)
d.)
e.)

mantelbuizen
Viaduct in de weg
Viaduct over de weg
Tunnel
Baansplitsing

In het algemeen dient de te treffen voorziening zodanig te zijn dat de
onderlinge afstanden van de diverse buisleidingen in de straat kunnen
worden gehandhaafd. In bijlage ... is voor een aangegeven assortiment leidingen een dwarsprofiel getekend over de leidingenstraat. De onderlinge
afstanden zijn voor de gegeven volgorde berekend met de formule weergegeven in hoofdstuk 3.2 onder punt d (pag. 15). Daarnaast is weergegeven v/elke breedte benodigd is wanneer deze leidingen door middel van
een viaduct onder een v/eg worden doorgevoerd. Eveneens is aangeduid hoe
een dergelijke kruising tot stand kan worden gebracht indien de leidingen
v/orden ondergebracht in mantelbuizen van grote diameter die als tunnel
fungeren.
ad a Open ontgraving eventueel met het gelijktijdig leggen van loze
mantelbuizen.
De mogelijkheid om ter plaatse van een weg de buisleiding in een
open ontgraving te leggen hangt af van een aantal factoren:
- het type van het wegdek. Ten aanzien van wegen met een cementbetonverharding kan v/orden opgemerkt dat dergelijke wegen over
het algemeen niet voor openbreken in aanmerking komen, gezien het
kostbare en vrij langdurige herstel.
- de verkeersintensiteit op de weg. Bij een hoge verkeersintensiteit zal aan de capaciteit van de wég geen afbreuk mogen worden
gedaan. Veelal zal in deze gevallen een betere en/of minder
drukke alternatieve route ontbreken, die als adequate omleidingsroute kan worden benut. De dan te treffen voorzieningen om de
verkeersstroom ongehinderd voortgang te doen vinden zullen te
kostbaar zijn, zodat niet tot het leggen van de buis in open
ontgravingen zal worden overgegaan.

- Is -

- 23 Is de capaciteit van de weg ruim voldoende dan bestaat naast de
mogelijkheid om te onderzoeken of het verkeer kan worden omgeleid
de oplossing om met het treffen van bepaalde voorzieningen de weg
in twee keer open te breken en aldus de buis te leggen. Indien het
dwarsprofiel van de weg het in twee keer opengraven niet toelaat,
kan no; worden overwogen een hulpbrug toe te passen.
Indien een weg zo nu en dan in open ontgraving kan worden gekruist
onder het treffen van de nodige voorzieningen is het leggen van een
serie loze mantelbuizen met alle beperkingen van dien te overwegen.
Door deze mantelbuizen kunnen in een later stadium pijpen worden
geschoven mits de diameters van mantelbuis en pijp zulks toestaan.
Het leggen van mantelbuizen mag evenwel niet tot gevolg hebben dat
een aftekening van de relatief starre mantelbuizen in het wegdek
optreedt. Open ontgraving kan de minst kostbare wijze van kruisen
zijn. De eisen van de wegbeheerder zullen evenwel steeds zwaarder
v/orden naarmate de verkeersbelangen toenemen. Daardoor zullen ook
de kosten van deze wijze van kruisen kunnen stijgen, tengevolge van
de in toenemende mate moeilijker encdus kostbaarder wordende
verkeersvoorzieningen die moeten v/orden .getroffen,
ad b Viaduct in de weg.
Een eenvoudig viaduct in de weg bestaande uit een op palen gefundeerde betonplaat geeft een goede scheiding van belangen van beide
betrokken beheerders. Door het ontgraven van de respectievelijke
vakken tussen de palenrijen behoeven de leidingen bij de aanleg niet
te v/orden ingegraven, zodat de onderlinge afstand minimaal kan zijn.
Nadat een vak geheel of gedeeltelijk is bezet door leidingen kunnen
deze worden afgedekt met de vrijkomende grond uit het volgende te
ontgraven vak. Zoals op de hiervoor reeds genoemde bijlage is weergegeven kan daarmede een zekere insnoering van de leidingstraat
worden bereikt. Daardoor kan de breedte van het viaduct minder zijn
dan de breedte van de leidingstraat. In het onderhavige voorbeeld
is dit 80 m leidingstraat tegenover 62 m viaduct.
De aanleg van een dergelijk viaduct bij een bestaande weg zal
vanzelfsprekend om de nodige tijdelijke verkeersvoorzieningen
vragen teneinde het verkeer gaande te houden. Mede uit dit oogpunt
dient een fasering van de bouw van een viaduct te worden beoordeeld.
ad c Viaduct over de weg. Veelal zal deze oplossing de nodige bezwaren
met zich mee brengen, namelijk van esthetische kant en van veiligheidstechnische kant.
- Laatstgenoemd -
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Laatstgenoemd bezwaar komt voort uit het risico van a a n g i n g van
de pijlers van het viaduct en de beperking van de doorrijhoogte.
Indien evenwel tot deze oplossing kan of moet worden overgegaan
zullen de buizen dichter en mogelijk in lagen worden gelegd om de
afmetingen van het kunstwerk zo klein mogelijk te houden.
Daarnaast zal de doorrijhoogte een nader punt van studie vormen.
Bij de aanleg zal de hinder voor het verkeer door toepassing van
prefabelementen beperkt gehouden kunnen worden, terwijl daardoor ■
tevens fasering mogelijk wordt.
ad d Tunnel.
Voor de bouw van een tunnel worden twee mogelijkheden onderschei
den n.l. de tunnel wordt in het werk gemaakt of de tunnel wordt
door het weglichaam geperst.
£

Het eerste geval zal veelal slechts dan aantrekkelijk zijn
wanneer de tunnel op staal kan worden gefundeerd. Immers wanneer
een onderheide fundering noodzakelijk is, zal

veel eerder aan

een viadukt worden gedacht»
De tunnel die in het werk wordt gemaakt zal rechthoekig van
vorm zijn, hetgeen gunstig is voor het onderbrengen van de
leidingen.
Gelet op de hinder voor het verkeer zal een dergelijke oplossing
veelal slechts bij een toekomstige weg of een weg in aanleg in
aanmerking komen.
De tunnel die door het weglichaam wordt geperst zal rond of recht
J_ kunnen
A

hoekig van/vorm zijn. De afmetingen van een dergelijke tunnel
zullen beperkter zijn, i.v.m. de wijze van uitvoering. Thans
wordt gedacht aan ronde tunnels met inwendige diameters van ca.
3 . — mo
• Bij deze oplossing zal er geen hinder zijn voor het verkeer, ter
wijl er alle gelegenheid bestaat tot fasering,
ad e Baansplitsing.
Indien de door de leidingstraat te kruisen weg op een waterkering
is gelegen zal de bouw van een kunstwerk niet kunnen worden toe
gestaan. De ten behoeve van de waterkering te treffen voorziening
is zodanig dat de mogelijkheid bestaat ter plaatse van de kruising
een baansplitsing, c.q. plaatselijke omlegging te realiseren,
waardoor in open ontgraving kan (vanuit het oogpunt van de dijk
beheerder veelal moet) worden gewerkt.

 4.2 
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4.2 Spoorwegen
Door de II.V. Nederlandse Spoorwegen zijn de eisen die worden gesteld
aan de kruising van een pijpleiding met een spoorbaan vastgeledg in een
voorschrift (Technische voorschriften bij vergunningen voor kabels en
leidingen in spoorwegterreinen. Uitgave 1970).
In overleg met de II.V. Nederlandse Spoorwegen is gezocht, binnen het
kader van genoemd voorschrift, naar eén methode van kruisen voor een
bundel buisleidingen. Hierbij bleek dat de aanleg van een viaduct, zoals ■
voorgesteld bij de kruising van wegen, bij een in bedrijf zijnde spoor
lijn tot stagnaties zou se» leiden en een moeilijke en langdurige
■constructie tot gevolg zou hebben. Voor een nieuw aan te leggen spoor
lijn zal evenwel de voorkeur naar een viaduct uitgaan.
Bestaande spoorlijnen zullen kunnen worden gekruist door het aanleggen
van een tunnel. Hiervoor wordt gedacht aan grote diameter buizen
(b.v. 0 3,00 m) die tot 3,00 m tussenruimte naast elkaar kunnen worden
aangebracht. Omdat kruisende leidingen omgeven dienen te zijn door een
beschermbuis welke over de gehele lengte moet dragen (art. 6.7 van
genoemd regelement ) en welke tot een bepaalde afstand buiten het hart
van'het naastliggende: spoor moet worden voortgezet (art.,814)» kan die
dot*

hiervoor bedoelde tunnelbuis als beschermbuis dienst/voor een bundel
leidingen. Een voor\^aarde is evenwel dat de tunnelbuis voldoende lengte
heeft.
Als alternatief kan worden gedacht aan een korte tunnelbuis voor de
kruising van de sporen waarin de leidingen voorzien van een mantelbuis
van voldoende lengte worden gelegd. Dit alternatief leidt evenv/el tot
moeilijkheden onder meer bij de aanleg van de leidingen in verband met
de aansluiting van de leidingen uit het veld via van mantelbuizen
voorziene delen op de tunnel. Dit geldt temeer omdat in de tunnel in dit
geval een dichtere pakking wordt overvragen dan in een tunnel zonder
mantelbuizen omdat het ruimtebeslag per leiding groter is tengevolge van
de mantelbuis. Het voordeel van dit alternatief zou een relatief goed
kope uitvoering kunnen zijn,
De definitieve vormgeving van de kruising van een leidingstraat "met een
spoorlijn zal in overleg tussen de II.V. Nederlandse Spoorwegen en het
Projectbureau nader worden uitgewerkt.
4.3 Rivieren en kanalen
Rivieren en kanalen sullen in het algemeen door zinkers moeten worden
gekruist. 'Ter plaatse van de kruising zal aan een verbreding van de
leidingstraat niet kunnen worden ontkomen als gevolg van de noodzakelijke
te baggeren (diepe) sleuf.
 Op 
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Op deze plaatsen, dient derhalve een grotere breedte dan in de
aansluitende landdelen ter beschikking te zijn. Omdat &a:,e verbreding
«

zich niet onbeperkt kan uitstrekken zal toch een zekere bundeling bij de
waterkruisingen in acht moeten worden genomen.
Bij degrote rivieren wordt tot op heden rekening gehouden met een
beperkt aantal zinkerbundels, waarbij de bundels circa 50 m hart op hart
worden.gedacht. Daaruit volgt dat per bundel minstens 8 leidingen moeten
worden samengevoegd. Behalve een goede benutting van de beschikbare
breedte wordt daarmede voorkomen dat jaarlijks voor een of twee zinkers
de scheepvaart op de rivier aan beperkingen moet worden onderworpen.
Aldus vormen de grote rivieren en kanalen evenwel een barrière in de
leidingstraat die tot tijdverlies en tot kosten leidt. Een en ander
is niet in overeenstemming met de intentie van de leidingstraat.
Bij een aanvraag voor de kruising van een of enkele leidingen doen zich
de volgende mogelijkheden voor:
a.) Wachten tot voldoende pijpleidingen worden aangeboden,
b.) Een gedeeltelijk gevulde bundel aanvullen tot een volle bundel met
• buizen die daarin worden gebracht door maatschappijen indien die
tot deze voorinvestering bereid zijn of door de beheerder van de
leidingstraat. In het laatste geval rijst daarbij de vraag over de
kwaliteit, de afmeting en de afwerking van de loos te leggen buizen.
c.) De enkele gegadigden zullen moeten proberen reservepijpen van
andere leidingleggers in bestaande zinkers over te nemen of in
bruikleen te krijgen.
Tegen de hier gegeven mogelijkheden zijn meer of minder grote bezwaren
aan te voeren.
Behalve de hiervoor geschetste wijze van kruisen met een groep
leidingen in een zinkerbundel kunnen mogelijkheden worden genoemd
waarbij individuele kruisingen tot stand kunnen worden gebracht binnen
de ter beschikking gestelde breedte.
In de eerste plaats kan de bouw van een kunstwerk worden genoemd met
name een leidingentunnel of een leidingenbrug. Laatsgenoemde mogelijk
heid zal slechts sporadisch mogelijk zijn in verband met de beperking
van de doorvaarthoogte. Uit kostenoverwegingen zal een te grote hoogte
een leidingenbrug al gauw prohibitief maken.
■^en leidingentunnel is een mogelijkheid die uitvoerbaar blijkt.
In het Antwerpse havengebied zijn reeds verschillende leidingentunnels
in bedrijf die in het kader van het onderzoek naar deze mogelijkheid
werden bezocht (bijlage . . . ) .
 Daarnaast 

- 27 Daarnaast werd in opdracht van het Projectbureau een tweetal projectstudies uitgevoerd teneinde een inzicht te krijgen in de technische
en financiële merites van deze oplossing. Uit de projectstudies volgt
dat een leidingentunnel technisch in betrekkelijk korte -termijn is te
realiseren (ca.'18 maanden) mits van prefab-elementen wordt uitgegaan.
In fananciëel opzicht "behoeft een leidingentunnel niet duurder te zijn
-gezien op langere termijn- dan het leggen van een aantal zinkerbundels.
De tunnel heeft een capaciteit van minimaal 32 leidingen. De leidingen
worden via verticale schachten, v/aarin de expansie van de leidingen kan
worden opgevangen,in de tunnel gevoerd. In de tunnel worden de leidingen
glijdend opgelegd op rekken. In het midden van de tunnel worden de
leidingen vastgeklemd. Met name voor de kruising van het Hollands ^iep
wordt door het Projectbureau de bouw van een leidingentunhel nader
uitgewerkt.
Als laatste mogelijkheid van kruisen van individuele leidingen cq.
kleine groepjes van leidingen kan worden genoemd nieuwe, in open zee
reeds toegepaste begraaf- en inspuittechnieken waarbij de afstand tot
reeds gelegde leidingen zou kunnen worden verminderd, ^en bezwaar van
deze methode is dat daarvan een mogelijk jaarlijkse belemmering voor de
scheepvaart het gevolg kan zijn. Uit dien hoofde zal een dergelijke
oplossing aan beperkingen onderhevig zijn.
Ook bij kanalen en daarmede gelijk te stellen kleine rivieren zal met
bundeling van leidingen rekening moeten worden gehouden. De onderlinge
afstand van de zinkerbundels zal hier veelal kleiner kunnen zijn
(b.v. 15 m) dan bij de grote rivieren, zadat het aantal leidingen per
bundel geringer kan zijn. Evenwel kan ook in dit geval het probleem van
de voorinvestering en meer nog van de keuze van de dimensies van de
extra te leggen leidingen voorkomen. Mogelijk dat ook in deze gevallen
een leidingentunnel een oplossing kan bieden.
Waterkeringen
De bescherming van het land en zijn bewoners tegen rivier- en zeewater
wordt gevormd door een stelsel van hoofdwaterkeringen met daarachter
één of meer stelsels van binnenwaterkeringen. Daarnaast zijn nog andere
waterkeringen aanwezig zoals boezemkaden en kanaaldijken.
Volgens de huidige manier van kruisen van een leiding met een waterkering is het een eis dat, evenwijdig doch onafhankelijk van elkaar
gelegde leidingen in de kruising op een grotere afstand dan in het vrije
veld uit elkaar worden gelegd, waardoor in het geval van de leidingstraat een uitwaaiering zou ontstaan.
- Bij -
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Bij het uitvoeren van ./erken in een waterkering geldt bovendien veelal de
■beperking van een gesloten seizoen in de winterperiode. Gezien het doel
van de leidingstraat (dichte bundeling en È^e~^t althans zo weinig mogelijk,
belemmeringen) is een dergelijke uitwaaiering en beperking in het tijdstip
van leggen niet aanva&rdvaar. en een aldus te verwachten zeer brede
kruising van dewaterkering stuit ook bij de beheerder van de waterkering
op bezwaren.
Voor het kruisen van een leidingstraat mer een waterkering is zodoende
noodzakelijk bijzondere voorzieningen te treffen, die afwijken van de
voorzieningen zoals die voortkomen uit de eisen welke thans worden
gehanteerd.
Als uitgangspunten voor een voorziening voor de kruising van een leiding
straat met een hoofdwaterkering gelden:
a.) de zekerheid dat de waterkering in geval van leidingbreuk of explosie
volledig waterkerend blijft,en
b.) een zo goed mogelijke ontkoppeling van de belangen van de water
■ kerings en de leidingstraatbeheerder.
De door a.) genoemde zekerheid kan v/orden bereikt door de waterkering
zodanig te verhogen en te verbreden loodrecht op de as dat in geval van
een calamiteit het waterkerend vermogen verzekerd is. Genoemde verzwaring
zal van geval tot geval tot zettingen aanleiding geven waarmede bij het
bepalen van de toe te laten veiligheidscoefficiënt rekening dient te
worden gehouden, bit laatste geldt eveneens voor zogenaamde warme
leidingen.
Wanneer aan het bovenstaande is voldaan kan voor de kruising met de
waterkeringen een veiligheidscoeff iciënt v/orden geaccepteerd die 10%
hoger is dan die welke geldt voor de aansluitende landgedeelten.
Tevens kannen dezelfde onderlinge afstanden tussen de leidingen, als in
het aansluitende landgedeelte, worden aangehouden.
Het belang van een waterkering en de plaatselijke omstandigheden maken
dat geen uniforme richtlijnen kunnen worden gegeven. Van geval tot geval
zal in overleg met de betrokken beheerders moeten worden nagegaan aan
welke eisen de hier bedoelde voorzieningen zullen moeten voldoen.
Ten behoeve van de thans in ontwikkeling zijnde leidingstraat Pernis
KlundertBelgië/Zeeland werd door een subcommissie uit de TV/B, het
Projectbureau en een vertegenwoordiger van de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen overleg gevoerd met de beheerders van waterkeringen
in ZuidHolland (Provinciale Waterstaat en de technische diensten van de
Brielse dijkring, de dijkring IJsselmonde en de dijkring Hoekse Waard).
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- Tijdens 

Tijdens dit overleg werd een aantal naar voren gebrachte voorstellen
doorgerekend teneinde een inzicht te krijgen over de daarmede te
bereiken zekerheden.
Uit dit overleg volgde dat voor de kruising van de leidingstraat met de
hoofdwaterkeringen van de Oude Maas en het Hollands Diep (noordoever)
in verband met de te verwachten zettingen een zodanig grondlichaam
moet wprden aangebracht dat een profiel ontstaat van in elkaar overgaande
bogen met een straal van ca.800 m. Daarnaast dient zoveel overhoogte te
worden gegeven dat na zetting, de leidingen over de maatgevende kruinshoogte van de waterkering worden gevoerd en op, in verband met een
mogelijke ontgrondingskuil, voldoende afstand uit de as van de kruin
neerwaarts buigen.
Voor de binnenwaterkeringen dient een grondlichaam te worden aangebracht
gebaseerd op dezelfde stralen van 800 m en een hoogte van 0,5 m boven
de maatgevende hoogte, v/aarbij de te leggen leidingen met een grondJ dekking van 1 m door de dijk mogen v/orden gevoerd.
Voor de kruising van de leidingstraat met de hoofdwaterkering langs
de zuidzijde van het Hollands Diep werd door het Projectbureau overleg
gevoerd met de Provinciale Waterstaat van Hoord-Brabant en het waterschap Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk, waarbij in principe
overeenstemming werd bereikt omtrent een ontwerp bestaande uit een
grondlichaam over de bestaande waterkering, gevormd door in elkaar
overgaande bogen met een straal van 250 m buitendijks en een straal van
50 m binnendijks, waarbij de bestaande dijk wordt voorzien van een
bekleding van betonblokken.
Boezemkaden en kanaaldijken zijn niet aan een afzonderlijke beschouwing
onderworpen. Hiervoor geldt, evenals voor de niet met name genoemde
waterkeringen dat het Projectbureau in overleg met de betrokken beheerders tot een oplossing zal moeten komen gebaseerd op de in aanhef van
dit hoofdstuk genoemde uitgangspunten en afhankelijk van de plaatselijke
situatie.
5. De doorkruising van het landelijk gebied
5.1 ^e aanpassingsiv'erken ten behoeve van de aanliggende gebieden.
Ten behoeve van de aanliggende gebieden dienen aanpassingswerken
op het gebied van ontsluiting, de waterbeheersing en de verkaveling,
inclusief aanpassing van de drainage, te worden uitgevoerd.
-"
- Daarnaast -

Daarnaast zullen ten "behoeve van de waterwingebieden speciale maatregelen getroffen moeten worden.
De ontsluiting
Hoewel in het algemeen, reeds hij de tracering gestreefd zal worden,
de leidingstraat geen ohstakel te doen zijn voor de ontsluiting
van achterliggende percelen, valt er niet aan te ontkomen, dat
hier en daar extra voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid
van gronden worden getroffen. Tijdens het leggen van pijpleidingen
zullen daartoe noodvoorzieningen getroffen moeten worden in de vorm
van tijdelijke bruggen over de sleuf.
In enkele gevallen zal een ontsluiting via de leidingstraat niet
mogelijk zijn en zullen andere maatregelen in de vorm van insteeken verdichtingswegen getroffen moeten worden.
De waterbeheersing
Tengevolge van het realiseren van een leidingstraat als een
obstakelvrije baan, waarin met name de kavelsloten en waterschapsleidingen worden gedempt, wordt de gehele waterbeheersing
van de aanliggende terreinen, soms zelfs van gehele gebieden
verstoord.
De afwatering kruist in het algemeen het tracé van de leidingstraat. Voordat de afwateringen gedempt kunnen worden, dienen
maatregelen getroffen te worden. Daartoe zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:
a) Het creëren van een waterscheiding op de leidingstraat
door wijziging van de grenzen van stroom- en bemalingsgebieden. Slechts over enkele delen van het tracé van de
huidige leidingstraat is dit mogelijk. Veelal ligt de
leidingstraat in een helling, zodat van nature de afvoer
door de leidingstraat moet plaatsvinden. Dan blijven de
volgende mogelijkheden over:
b) Afvoer van het water door een syphon op tenminste 3*50 m
onder het maaiveld onder de leidingstraat door. Voorwaarde
voor de keuze van deze oplossing is, dat de afvoer ter
plaatse door de leidingstraat heen groot genoeg is om een
syphon van voldoende formaat te kunnen maken. Er dient
gestreefd te worden naar een snelheid in de syphon bij
maatgevende afvoer van tenminste 0.50 - 0.60 m/sec. . De
doorsnede van het horizontale deel van de syphon dient
tenminste 0 0.80 m te zijn.
- Na afweging -

-J/Na afweging van de technische voor- en nadelen en de
kosten van materiaal en constructie gaat voorlopig de voorkeur
uit naar syphons van Armco materiaal. Het grote voordeel van
dit materiaal is, dat een fundering in het algemeen niet
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nodig is.
De constructie kan daardoor zeer snel geschieden; in de praktijk
binnen een week. Tevens wordt voorkomen, dat onder de baan
van de pijpleidingen ongewenste vaste punten ontstaan, die
schade aan de pijpleidingen kunnen veroorzaken.
Een bezwaar van de syphons is, dat er een opstuwing ontstaat,
die bij maatgevende afvoer bij een lengte van de syphon van
ongeveer 100 m tussen 10 en 15 cm bedraagt. Voor elk geval afzonderlijk zal overwogen moeten worden, of een dergelijke
opstuwing bovenstrooms van de syphon acceptabel is dan wel of
het mogelijk is benedenstrooms van de syphon een peilsverlaging
te creëren, zodat het effect van de opstuwing bovenstrooms van
het kunstwerk gecompenseerd wordt.
Een syphon vormt een belemmering bij het varend onderhoud van
de watergang. Dit bezwaar kan voor een belangrijk deel worden
ondervangen door het maken van een overhaal voorziening dan
wel het beschikbaar stellen van een extra veegboot.
Zoveel mogelijk zal getracht moeten worden door koppelingen
van de watergangen, die de leidingstraat momenteel passeren,
het aantal passages te beperken en daarmee de afvoer op de over-.,
blijvende passagepunten dusdanig te vergroten, dat een syphon
van voldoende formaat gemaakt kan worden.
c) Het maken van een bemalingsinstallatie met een persleiding
door de leidingstraat over de gelegde pijpleidingen heen
op 0.80 m beneden het maaiveld.
Door de aanwezigheid van een mechanisch deel aan deze
oplossing is de kwetsbaarheid groter en is het onderhoud zwaarder.
Tevens is bezwaarlijk, dat veelal ten koste van veel geld
en moeite een electrisch.e aansluiting gerealiseerd moet worden.
d) Het aanbrengen van een lange betonnen duiker, gefundeerd op
palen. Over de duiker wordt vervolgens een grondlichaam van
2.50 - 3.50 m hoogte aangebracht met taluds naar weerszijden
van 1 : 10. De pijpleidingen worden met de bovenkant op 1 m
beneden maaiveld door dit grondlichaam over de duiker gevoerd.
-De voordelen -

De voordelen van een dergelijke duiker zijn dat een bevaarbaar
profiel kan worden toegepast, de o^stuwing gering is en dit
kunstwerk vrijwel geen onderhoud vraagt. De nadelen zijn dat de
uitvoeringsduur lang is ( 46 maanden), het kunstwerk gefundeerd
moet worden, omvangrijke grondaanvullingen moeten worden aangebracht
die grote zettingen veroorzaken; de investering is door dit
alles vrij hoog. Indien de pijpleidingen onder het kunstwerk
worden doorgevoerd is geen extra grondaanvulling nodig zodat geen
zettingen zullen optreden. De leidingstraat zal dan echter ter
plaatse verbreed moeten worden tot 2 a 3 maal de normale breedte
■ terwijl de moeilijkheden bij het leggen van de buisleidingen
veel groter worden,,
e) Het aanbrengen van zinkers onder de waterloop door, ervan uit
gaande dat gemiddeld 3 leidingen gebundeld de waterloop kunnen
passeren. De voordelen zijn dat de waterloop voor onderhoud
bevaarbaar blijft en er geen opstuwingen optreden. Het obstakel
voor het leggen van leidingen blijft in feite bestaan. Een groter
bundeling dan gemiddeld 3 leidingen lijkt welhaast onmogelijk,
omdat de grootste leidingen toch veelal individueel zullen
moeten passeren. Om de taluds en bodem van de waterloop te
herstellen zijn kostbare voorzieningen nodignterwijl een steeds
meer passeren van de waterloop met nieuwe zinkers moeilijkheden
voor de waterafvoer betekenen en voor de beheerder van de
waterloop een terugkerende ergenis betekent.
De investering is hoog.
Voor elke passagepunt

is een nauwkeurige afweging van voor en

nadelen van de bovengenoemde oplossingen noodzakelijk, voordat een
keuze kan worden gedaan.
Meer oplossingen en materialen zijn overwogen, doch aan al deze
mogelijkheden kleefden meer bezwaren dan aan de vorengenoemde.

c?
< > ■

Veelal waren meer of minder zware funderingen noodzakelijk,
waardoor vaste punten ontstonden, die bezwaren voor de pijp
leidingen vooroorzaken, andere oplossingen zijn economisch
niet verantwoord, dan wel landschappelijk niet gewenst.
Vooralsnog dient uit de drie hiervoor genoemde oplossingen
voor elke kruising een keuze te worden gedaan.
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Waterwingebieden
^«n—behoBV^ van fté waterwingebieden/?<srélk©^iQ0iMI*O._fiidin^=--str^al^öl^rJcrüTK^wtreuenk* zullen bijzondere maatregelen op het
gebied van de waterbeheersing genomen moeten worden, teneinde
het risico van vervuiling van het grondwater tot een minimum te
. beperken. Daartoe dient het mogelijk te zijn, de waterhuishouding van de leidingstraat dan wel van de individuele leiding
'te kunnen scheiden van^die van,de omgeving. Door het Projectbureau
zijn daartoe de volgende ÊystemënTontwikkeld.
a). De kavêlsloten in de leidingstraat worden gedempt. Deze sloten,
die nu doodlopen op de grens van de leidingstraat, worden opgevangen in een sloot, die in de lengterichting en langs de grens
van de leidingstraat wordt gegraven. Loodrecht op deze grenssloot wordt in de leidingstraat om de 400 m een hoofddrain op
een diepte van 3.50 m onder maaiveld aangebracht, die uitmondt
in een rioolput.
Op deze hoofddrain worden aan weerszijden zuigdrains aangesloten,
die een lengte van 200 m hebben en op 3.50 iiylnaaiveld in de
lengte richting in de leidingstraat worden aangebracht.
Op een hoofddrain watert aldus + 4 ha af. De rioolwaterput
staat, indien in de straat niet gewerkt wordt, in open verbinding met het water in de grenssloot, dat bijvoorbeeld een peil
heeft van 1.20 m maaiveld. Op iedere 400 m kunnen de twee
rioolputten worden afgedamd. Door middel van een eenvoudige
mobiele pomp is het dan mogelijk, de putten leeg te zuigen
en daarmee de waterstand in de betreffende 4 ha omlaag te brengen,
zelfs om verontreinigd water uit de leidingstraat af te voeren.
De zuigdrains kunnen machinaal worden aangebracht. De hoofddrains dienen in een open put met bronbemaling te worden uitgevoerd, evenals de rioolwaterputten.
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b).Van alle in de leidingstraat voorkomende pijpleidingen zullen
slechts bepaalde leidingen ten aanzien van een mogelijke ver-

^y

ontreiniging van het grondwater gevaar opleveren.
,

Te denken valt aan leidingen voor transport van olie en chemische
vloeistoffen. Water en gasleidingen zullen nauwelijks of geen
gevaar voor het grondwater betekenen. Dit overwegende lijkt
het zinvol het alarmerings- en beveiligingssysteem slechts
toe te passen op de gevaarlijke vltöei stof leidingen.

- Het beveiligings- -

3HHet beveiligingssysteem kan dan bestaan uit het aanbrengen
een ondoorlatend scherm onder en ter weerszijden van de

van

j

af te schermen buis. Dit scherm ontstaat door in de sleuf, die
ten behoeve van de pijpleiding wordt gegraven, en plastic folie
aan te brengen tot iets boven de hoogste grondwaterstand,of
indien die grondwaterstand lager is tot circa 0,40 cm beneden
het maaiveld.
In de aldus ontstane "goot" wordt ten behoeve van de afvoer van
het opgevangen water een drainbuis aangebracht op 0.80 m
beneden maaiveld. Op deze wijze kan worden voorkomen, dat bij
eventuele lekkage de vloeistof in kontakt komt met het grondwater.
Indien de lekkage vrij groot is wordt.de vloeistof evenals
overtollig water door de drain afgevoerd naar een verzamelput.
Een alarmeringssysteem wordt verkregen door de drainreeksen zo
aan te sluiten op een verzamelput, dat van iedere drain afzonderlijk een monster kan worden genomen. Dit is mogelijk door in
de put schotten te plaatsen -bovon- de uitmonding van de drains.
Indien geen lekkages worden geconstateerd kan het door de
drains aangevoerde water door overstorten via een transportleiding worden afvoerd.
De bovengenoemde ontwateringssystemen kunnen een tweedelig doel
hebben.
1.

Geconstateerd kan worden, of er lekkages in de pijpleidingen
voorkomen. Hoel*to*fS^_jiWIBl_jt^^
zi^te*
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5.5 De Verkaveling

^^

In het algemeen wordt de verkaveling door de leidingstraat
vrij willekeurig doorsneden. Een en ander houdt in, dat de
huidige eigendoms en gebruikstoeatand belangrijk versnipperd.
wordt; tevens, dat aanwezige drainagesysteraen verstoord worden.
Bij de grondverwerving ten behoeve van de leidingstraat dient
de vergoeding gebaseerd te worden op de aangerichte schade»
Daarbij dient echter niet vergeten te worden, dat door aankoop
op vrijwillige basis van bepaalde eigenaren van meer opper
vlakte dan voor de leidingstraat daar ter plaatse noodzakelijk
is, de mogelijkheid ontstaat tot een zekere uitruil van gronden
te komen. Ook een aanpassing door middel van ruilverkaveling
bij overeenkomst, waarbij als voorwaarde geldt, dat alle betrok
ken partijen vrijwillig hun medewerking geven, behoort tot de
mogelijkheden»
De drainages, welke door de aanleg van de leidingstraat verstoord
worden dienen door nieuwe drainages te worden vervangen. Een
verdere aanpassing van de verkaveling door middel van werken,
die aansluiting van overhoeken aan naastliggende percelen reali
seren, dient na afweging van belang en kosten te worden over
wogen*
 5.6 

-2>é>5.6

Het landschap
De leidingstraat behoeft in het landschap nauwelijks als
een vreemd en daardoor mogelijk storend element naar voren te
komen. Immers, om meerdere redenen is gekozen voor een baan,
waarin de pijpleidingen ondergronds gelegd worden, waardoor
deze leidingen niet zichtbaar zullen zijn. Er dient echter

l_om landschappe
lijke redenen
0

voor te worden g e w a a k ^ dat de baan van de leidingstraat meer
,
,.
,,
J.
j TN
j_
!••■>
dan nodig wordt geaccentueerd. Daartoe moet waar mogelijk,
worden voorkomen dat langs de grens van de straat bermsloten
dan wel open waterleidingen worden aangebracht. In die gevallen,
waar een scheidsloot op de grens van de leidingstraat niet
gemist kan worden zullen dikwijls overhoeken ontstaan. B eplan
ting van enige overhoeken kan hier de lange rechtstanden breken,

^k

/ door het

Overleg/met de landschapsconsulent van het Staatsbosbeheer over

Projectbureau

de inpassing van de leidingstraat in het landschap is gewenst.

5.1.6 Het onderhoud van de grond van de leidingstraat in het
landelijk gebied.
Het is voor een beheerder van een leidingstraat met een lengte
van 90 km en een gemiddelde breedte van ongeveer 100 m een v r i j 
wel ondoenlijke zaak, de gronden binnen de leidingstraat in eigen
beheer te onderhouden. B epaalde gedeelten zullen vanwege hun
geringe aantrekkelijkheid voor andere exploitanten echter in eigen
beheer moeten blijven. Een zeker landbouwkundig gebruik is.
van belang, alleen al vanwege het feit, dat de gronden onkruid

f

vrij dienen te blijven.
In verband met het behoud van de structuur en ten behoeve
van de begaanbaarheid kan het gewenst zijn, gedeelten met gras
in te zaaien. Anderzijds wordt gestreefd naar een landschappe
lijke inpassing van de leidingstraat in de omgeving.
Wat betreft het onderhoud van de grond van de leidingstraat
kunnen een tweetal fasen worden onderscheiden:
 a. De periode, waarin de leidingstraat geleidelijk gevuld
wordt met pijpleidingen.
 b. De periode, dat de leidingstraat vol is en dus een
zekere stabiele situatie ontstaat.

—o

B ij de keuze van het tracé van een leidingstraat
worden alle belangen, waaronder die van natuur,
recreatie e.d. zorgvuldig afgewogen.

 ad a 

ad a
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De periode van opvulling van de leidingstraat met pijpleidingen.
In deze periode zal vrijwel ieder jaar de kans aanwezig
zijn, dat er één of meerdere pijpleidingen gelegd v/orden. Het
is dus realiteit, dat een strook van ten naaste bij 30 m
breedte, die zich in de loop der jaren over de leidingstraat
verplaatst, gebruikt moet worden als werkstrook voor het leggen
van êên of meer leidingen. De overblijvende grond aan weerszijden van deze werkstrook kan aan de gebruikers van de aanliggende percelen in gebruik worden gegeven. Vooralsnog lijkt
deze in gebruikgeving voor het onderhoud van de grond van de
leidingstraat de meest voor de hand liggende oplossing. Deze
in gebruikgeving dient uitdrukkelijk van jaar tot jaar te geschieden, teneinde teh alle^tijde over de grond te kunnen
beschikken, zonder met de Pachtwet in conflict te geraken.
Bij de inrichting van de leidingstraat dient gestreefd
te worden naar een zoveel mogelijk intact laten van de huidige
perceelsindelingen over de grenzen van de leidingstraat heen.
Waar mogelijk, moeten dus parallelsloten en waterleidingen
worden voorkomen, Tevens dient na het leggen van leidingen in
een bepaalde strook een dusdanige clean-up te v/orden uitgevoerd, dat een landbouwkundig gebruik mogelijk wordt.
ad b
De periode, waarin de leidingstraat vol is met pijpleidingen.
Als de leidingstraat eenmaal bezet is door pijpleidingen,
treedt een zekere stabiele situatie in. Slechts voor reparatie
of verwijdering van een pijpleiding zal dan nog in de leidingstraat gegraven moeten worden.
Een onderhoud in eigen beheer van de bovengrond dan, lijkt
minder aantrekkelijk. Het is zaak aan het begin van deze periode
een structuurherstel over de volle breedte en mogelijk ook
drainage uit te voeren. Zodanig dat een redelijke kwaliteit met
betrekking tot een landbouwkundig gebruik verzekerd is.
De gedachte gaat ook dan uit naar een in gebruik geven aan gebruikers van de naastliggende percelen. In hoeverre te denken
valt aan het in gebruik geven voor periodes langer dan êên jaar
zal op dat moment bezien moeten worden»

In de voorafgaande 5 hoofdstukken is verslag uitgebracht door de TUB
inzake de thans bekende problematiek van de aanleg en de inrichting van
een buisleidingenstraat. Hierbij is voornamelijk aandacht geschonken
aan de consequenties die verbonden zijn aan de dichte bundeling van
pijpleidingen. Aan de aspecten verbonden aan een individuele leiding
voor zover deze geen verband houden met de dichte bundeling, wordt naar
de mening van de TWB reeds voldoende aandacht besteed in andere daartoe
ingestelde commissies en werkgroepen.
Met het uitbrengen van dit rapport meent de TWB dat opening van zaken
wordt gegeven over de op dit moment levende ambtelijke visies met
betrekking tot de aanleg en de inrichting van buisleidingstraten.
In hoofdstuk 2 -de veiligheid- wordt vastgesteld, onder meer op basis
van daartoe verrichte proeven, dat de dichte bundeling, mits de onderlinge afstanden zorgvuldig worden bepaald, voldoende veiligheid waarborgt voor da leidingen zelfs indien onverhoopt een van de leidingen
zou bezwijken. Mede door het toezicht van de zijde van de beheerder
kan de veiligheid van alle leidingen in de leidingstraat voldoende
v/orden verzekerd.
Tenslotte constateert de werkgroep dat geen hogere veiligheidscoëfficiënt
behoeft te worden geëist dan voor overeenkomstige individueel liggende
leidingen.
In hoofdstuk 3 wordt onder meer geconstateerd dat op grond van
practische overwegingen de leidingen ongesorteerd, dus in volgorde van
komst kunnen worden gelegd. Voor de aan te houden minimale onderlinge
afstanden is een formule ontwikkeld waarin met alle maatgevende factoren
wordt rekening gehouden. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de wijze van
inrichting van een leidingstraat beschreven.
Be consequenties die uit de aanleg en inrichting van een leidingstraat
volgen met betrekking tot de infrastructuur die moet worden gekruist,
zijn beschouwd in hoofdstuk 4. In het algemeen is de conclusie dat
gestreefd moet worden naar een scheiding van de belangen van de beheerder
van het te kruisen 'infrastructurele element en die van de beheerder van
de leidingstraat. Baarbij is er van uit gegaan dat ook ter plaatse van
de kruising de dichte bundeling kan worden gehandhaafd.

- Voor -

Voor de kruising van hoofdwegen, spoorwegen, rivieren en kanalen en
waterkeringen zijn alternatieven onderzocht en gepresenteerd, die voor
namelijk zijn gebaseerd op de aanleg van de leidingenstraat Pernis
KlundertBelgië/Zeeland. Nadrukkelijk dient te worden opgemerkt dat met
deze alternatieven de mogelijkheden zijn uitgeput. Afhankelijk van
plaatselijke omstandigheden en andere inzichten van de beheerders kunnen
uitgaande van de beoordeelde mogelijkheden afwijkingen ontstaan.
In hoofdstuk 5 worden de consequenties voor het doorsnijden van het
landelijk gebied onderzocht. In het algemeen is de conclusie dat
voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de ingreep die de aanleg en de
inrichting van een leidingstraat betekenen zodanig te begeleiden dat de
gevolgen tot aanvaardbare omvang beperkt blijven. Met name betreft dit
de aanpassing van de waterhuishouding van het doorsneden gebied.
Samenvattend is de TWB van mening dat de dichte bindeling van buis
leidingen in een speciaal daarvoor aangelegde en ingerichte straat een
zinvolle zaak is die ook veiligheidstechnisch verantwoord is.
De TWB wil met nadruk nogmaals onderstrepen dat in dit rapport uit*
sluitend richtlijnen zijn weergegeven die betrekking hebben op de
consequenties van de dichte bundeling van leidingen in een leidingstraat.
Er zal vanzelfsprekend steeds opnieuw behoefte blijven bestaan aan
verdere studies in de toekomst in verband met verdergaande ontwikkelingen
op het gebied van het vervoer per pijpleiding. De ÏWB is van mening dat
de beheerder van de leidingstraat zonodig in staat is om in overleg met *
alle betrokken deskundigen eventuele verdere problemen tot een oplossing
te brengen.
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