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ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK VOOR
VERLEGGEN PIJPLEIDING:
SPINSTENEN, AARDEWERK EN EEN GEBOUW OP PALEN
Op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen
en Kerensheide stonden vaak files. Daarom begon
Rijkswaterstaat in 2022 met de verbreding van dit
traject. Om die verbreding mogelijk te maken, is zo’n
8,2 kilometer pijpleiding van PPS-Pipelines verlegd die
anders grotendeels onder het asfalt zou verdwijnen.
In 2021 heeft Antea Group voor dit project
archeologisch onderzoek gedaan.
Antea Group is een groot ingenieursbureau met diverse
kantoren in Nederland. Het heeft een afdeling archeologie
en is sinds 2016 gecertificeerd om archeologische
opgravingen te doen. Archeologisch onderzoek begint
altijd met een archeologische voorstudie (bureaustudie).
Daarin wordt bekeken wat er al bekend is over vondsten in
de omgeving. Soms is dit voldoende, maar in dit geval was
aanvullend veldonderzoek gewenst. Dan wordt gekeken
naar het landschap en of de bodem nog intact is.

vertelt Alex Brokke van Antea Group. Alex was, samen
met Roel Eerden en Hans Koopmanschap, senior
adviseur archeologie voor het project. “Vaak kunnen
we bij graafprojecten de grond op het omringende land
storten. Dat kon nu niet, omdat er bijvoorbeeld gewassen
stonden, daardoor moest het werk deel voor deel worden
uitgevoerd. Een andere omstandigheid die het werk
moeilijker maakte, was de löss. Als je deze grondsoort te
veel verstoort, verstoor je ook de waterhuishouding.”

DOORWERKEN
“Uit het voorgaande veldonderzoek (booronderzoek)
bleek dat het bodemprofiel nog grotendeels intact was en
daarom was de verwachting dat we veel archeologische
vondsten konden doen. En dat bleek te kloppen, want
we troffen direct acht vindplaatsen aan. Die moesten
we direct nader onderzoeken, want de doorlooptijd van
het traject was erg krap. Het was flink doorwerken!”,
Lees verder op pag. 2 >
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VERKLEURING IN DE GROND
In het traject tussen Echt en Susteren trof Antea Group
niets spectaculairs aan, maar ter hoogte van Born werd
het interessant. “We vonden veel bewijs van agrarische
bewoning, uit de IJzertijd en de Romeinse tijd. In deze
omgeving was nog niet veel onderzocht, dus dit was een
leuke en interessante bijvangst van het verleggen van
de leiding.” Veel bewijs van bewoning was niet concreet
in de vorm van spullen, maar was vooral zichtbaar door
verkleuring in de grond. “We troffen bijvoorbeeld kuilen
met houtskool aan en huttenleem dat mensen vroeger
tegen wanden van vlechtwerk smeerden. We hebben in
alle acht vindplaatsen structuren aangetroffen, aan de
hand van verkleuringen, waardoor we bijvoorbeeld konden
zien dat er palen in de grond hebben gestaan. We hadden
niet verwacht dat zoveel vindplaatsen in het zuidelijk deel
van het tracé zo dicht bij elkaar lagen.”
SPINSTENEN
“We troffen slechts smalle delen van nederzettingen aan
en natuurlijk gaat het dan kriebelen. We zouden het liefst
de hele nederzetting bloot willen leggen. Maar we werkten
in smalle sleuven en de tijd en mogelijkheid om het
zoekgebied uit te breiden waren er niet.” Gelukkig werden
ook tastbare (delen van) gebruiksvoorwerpen aangetroffen
zoals scherven van potten, kannen en vazen en spinstenen
waar mensen in de ijzertijd wol mee maakten. Aardewerk
heeft per periode kenmerkende vormen of versieringen en
geeft zo een indicatie van de periode dat de vindplaats in
gebruik was. Ook met de C-14 methode (koolstofdatering)
zijn de voorwerpen gedateerd. “We vonden één groter stuk
van een pot of kan waar ook nog een deel van het oor aan
zit.” Vanwege de löss zijn geen dieren- en mensenresten
aangetroffen want in deze grondsoort blijft organisch
materiaal slecht bewaard.

DIK RAPPORT
De in de sleuven zichtbare sporen en vondsten
zijn gefotografeerd, ingemeten, beschreven en
gedocumenteerd in een dik rapport. Daarmee is alle
informatie en vondstenmateriaal op de locatie van de PPSleiding archeologisch behouden. De vondsten worden
geanalyseerd en komen na afronding van het onderzoek in
het provinciaal depot van Limburg te liggen.
‘LEUK RESULTA AT’
“Het was een uitdagend en intensief project, vooral
doordat alles snel moest gebeuren. We waren buiten
aan het werk in de zomer van 2021 en toen was het heet.
Bovendien zaten we nog volop in de coronapandemie met
alle bijbehorende maatregelen van afstand houden. Ik weet
nog dat het voor een van de medewerkers uit België lastig
was om aan een vergunning te komen om in Nederland
te mogen werken. Maar alles ging in goed overleg met
PPS-Pipelines en in samenwerking met het veldteam van
Econsultancy. Daardoor was het archeologisch onderzoek
een succes. We hebben veel bewijzen van bewoning
gevonden in de ijzertijd en de Romeinse tijd en dat is een
heel leuk resultaat.”

DE MEETKAMER BIJ PPS-PIPELINES:
‘WE NEMEN IEDERE
MELDING SERIEUS’
De buisleidingsystemen van PPS-Pipelines en
haar klanten worden gebruikt voor het vervoer
van petrochemische vloeistoffen en gassen. De
systemen bestaan uit ondergrondse buisleidingen
en (bovengrondse) installaties zoals afsluiters en
pompstations. Deze zijn allemaal in beeld in de
meetkamer van PPS-Pipelines. De meetkamer is 24
uur per dag, zeven dagen per week bemand door
minimaal twee personen.
“Wij zijn eigenlijk een transportfirma, maar dan ongezien
en geruisloos via buisleidingen”, legt Eric Gillissen uit.
De klanten leveren de planning aan, de meetkamer zorgt
ervoor dat het product op het juiste moment op de juiste
locatie aankomt. Dat werk betekent onder andere het
op tijd starten van pompen, het openen en sluiten van
afsluiters en het bepalen van de snelheid waarmee het
product door de leiding getransporteerd gaat worden.
De leidingen en bijbehorende installaties worden op
beeldschermen in de meetkamer gepresenteerd.
Hier worden onder andere de druk, temperatuur en
flow bewaakt. Als er een ongepland drukverschil,
temperatuurverschil, of flowverandering optreedt, dan is
dat te zien en te horen (alarmen) in de meetkamer. Hierop
zal gereageerd worden, zodat de transporten veilig verder
kunnen gaan.
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Behalve voor de transporten, is het team ook
verantwoordelijk voor de controles van de pompstations
en de afsluiterposten. Onze mensen inspecteren de
pompstations in Antwerpen, Rotterdam, Oosterhout
en Soerendonk wekelijks. De stations zijn met hekken
afgeschermd en worden d.m.v. camera’s, inbraak- en
brandmeldsystemen op de meetkamer bewaakt. Dit alles
om de veiligheid van onze installaties te waarborgen.
In geval van een ernstiger voorval, zoals bijvoorbeeld een
lekkage, dan zal het lekdetectiesysteem een alarmsignaal
in de meetkamer geven. De betreffende leiding zal dan
veiliggesteld worden door het stoppen van de pompen
en het sluiten van de afsluiters. De afsluiters verdelen de
pijpleidingen als het ware in stukken. Hierdoor kan er niet
veel product uitstromen en de schade voor de omgeving
geminimaliseerd worden.
“Oplettende burgers die iets verdachts zien of ruiken in
de buurt van een leiding, kunnen dat ook melden”, legt
Marc Dormans uit. Nabij de leidingen staan oranje paaltjes
met ons telefoonnummer. Op ieder paaltje staat ook een
locatienummer dat ons vertelt waar men zich bevindt.
We zijn voortdurend alert. We reageren meteen op iedere
melding en als we iets niet vertrouwen, sturen we er
onmiddellijk iemand naartoe. “We nemen iedere melding
serieus”, zo besluit Eric Gillissen.

“ONGEZIEN EN
GERUISLOOS
TRANSPORT”

NIEUWS
JAPANSE
DUIZENDKNOOP

NIEUWE MEDEWERKERS
Bij PPS werken nieuwe tracé-/field-controllers die ons
team zijn komen versterken. Hierdoor kan het zijn dat u
andere controllers ziet dan u gewend bent. Komt u onze
medewerkers tegen? Spreek ze gerust aan, zij kunnen
zich legitimeren en zo aantonen dat ze voor PPS-Pipelines
werken. Ze maken graag een praatje met u.

GRONDGEBONDEN
ZONNEPANELEN
Bent u van plan om op uw perceel zonnepanelen
op de grond te plaatsen? Dan vragen wij u om dat
plan met PPS-Pipelines te bespreken. Dit omdat
zonneparken tot op grote afstand invloed op
pijpleidingen hebben. PPS-Pipelines wil graag met
u bespreken welke maatregelen genomen moeten
worden om problemen te voorkomen. Heeft u plannen
voor een grondgebonden zonnepark of wilt u meer
informatie over waar de zonneparken aan moeten
voldoen? Neem dan alstublieft contact op met ons
leidinginformatiecentrum via TPI@PPS-Pipelines.com.

De Japanse Duizendknoop is de laatste
tijd veel in het nieuws. Het is een plant
die hier eigenlijk niet thuishoort. Een
snelgroeiende plant die zeer moeilijk te
bestrijden is. Het maaien van de plant zorgt
niet voor verdwijning, maar veroorzaakt juist
verspreiding. Ieder klein stukje plant kan tot
een nieuwe plant uitgroeien. De Japanse
Duizendknoop verdringt andere planten en
kan door zijn sterke groei en diepe wortels
schade aan wegen, funderingen, gebouwen
en leidingen veroorzaken. Wij raden u dan ook
af om deze plant te kopen en op uw perceel
te plaatsen. Staat de plant op uw perceel, dan
raden wij u aan deze te verwijderen en met het
restafval weg te gooien. Gooi de plant niet bij
het tuinafval.
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WAT MOET U DOEN IN EEN NOODSITUATIE?
Heeft u een lekkage aan een pijpleiding geconstateerd,
neem dan direct de volgende maatregelen:

E

Ook beschadigingen zonder lekkage kunnen door de hoge
druk in de leiding op korte of lange termijn een gevaar voor
de omgeving opleveren. Neem daarom altijd de nodige
veiligheidsmaatregelen (stap 1 t/m 3) en zet het gebied af.
Petrochemical Pipeline Services zal de beschadiging
vervolgens beoordelen en bepalen welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen.
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Y
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Stop direct met de (graaf)werkzaamheden;
Ontruim de gevarenzone;
Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis
noodnummer 0800 338 8000;
Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112;
Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies
mogelijk door;
Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om;
Houd omstanders op afstand;
Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit
de gevarenzone.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Heeft u opmerkingen over deze nieuwsbrief? Of heeft u
vragen over graven en werken in de nabijheid van onze
pijpleidingen? De medewerkers van ons Pijpleiding
Informatie Centrum helpen u graag verder. Wij zijn tijdens

COLOFON

kantooruren telefonisch bereikbaar op tel. 046 426 81 50.
Of stel uw vraag per e-mail: TPI@PPS-Pipelines.com.
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen
van graafschade, kijk dan op: www.pps-pipelines.com
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