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Door het hoge water en de snelle stromingen tijdens
de extreme hoogwaterperiode van afgelopen zomer is
een pijpleiding van PPS-Pipelines vrij komen te liggen.
De mogelijke gevaren voor mens, dier en milieu waren
door de daadkrachtige en snelle aanpak van alle
betrokkenen snel afgewend.
HOOGWATER IN EUROPA
In juli dit jaar werden grote delen van Europa geteisterd
door hoogwater. Onder meer de rivier de Maas moest
daardoor grote hoeveelheden water afvoeren. Er was niet
alleen sprake van veel water, maar ook van sterke stromingen. De combinatie van die twee zorgde ervoor dat een
stuk oever van de Maas werd weggespoeld tussen de dorpen Maasband en Urmond. Een plek waar de Maas op de
grens tussen België en Nederland stroomt en waar de Maas
niet bevaren wordt. Daarbij kwam de PALL-leiding bloot te
liggen die de Antwerpse haven met Chemelot verbindt.
PALL-LEIDING LIGT BLOOT
‘Waar de Belgische oever niet heel veel wegspoelde,
was dat op de Nederlandse ruim veertig meter’, vertelt
Tom Vanhentenrijck, projectleider bij PPS-Pipelines.
‘De PALL-leiding die daarbij bloot kwam te liggen, is de
hoofdtoevoer van de naftakraker Olefins 4 van SABIC.’

Op het moment dat die buisleiding bloot kwam te liggen,
was er sprake van potentieel gevaar.
De weggespoelde oever werd op maandagochtend
tijdens een inspectie ontdekt door een tracé controller
van PPS-Pipelines. Dat dit gevolgen kon hebben voor de
leiding, werd bevestigd door de metingen van Rijkswaterstaat. Gaston Claassens, omgevingsmanager van de
Rijkswaterstaat: ‘Direct na het hoogwater werden bodem- en oeverinspecties uitgevoerd. Die peilingen van de
Maas hielden we goed in de gaten. Zodra we zagen dat de
buisleiding vrij gespoeld was en niet meer door de bodem
ondersteund werd, maakten we ons zorgen dat er een lek
in zou komen.
Lees verder op pag. 2 >
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De leiding zou de druk van het water mogelijk niet houden.
De leiding moest zo snel mogelijk weer ondersteund en
gestabiliseerd worden.’ Als gevolg hiervan zocht PPSPipelines contact met de brandweer van Maasmechelen
en de waterbeheerders. Om schade aan mens, dier en
milieu te voorkomen werd de toevoer door de leiding stop
gelegd. De afsluiters werden dichtgedraaid en er werden
voorbereidingen getroffen om de leiding leeg te drukken. In
onze 24-7 bemande meetkamer werd op dinsdagochtend
geconstateerd dat er een miniem lek in de pijpleiding
was ontstaan. De leiding is vervolgens samen met de
brandweer met behulp van water leeggedrukt richting
het Chemelot terrein.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
‘We kwamen al gauw tot vijf mogelijke oplossingen’,
vertelt Tom. De verschillende opties werden daarbij zorgvuldig afgewogen.
‘Veiligheid stond natuurlijk steeds op één’, licht Peter Agotha,
ingenieur bij de Vlaamse Waterweg toe. Daarnaast was de
slagingskans van de mogelijke oplossing doorslaggevend
om te bepalen hoe er weer een veilige verbinding gemaakt
kon worden tussen Nederland en België. We moesten niet
alleen naar dat moment zelf kijken, maar ook naar de toekomst. Halverwege oktober begint het hoogwaterseizoen
en dan moest alles echt volledig in orde en veilig zijn.’
PROJECT GRENSMA AS
Toeval wil dat op dat moment al werkzaamheden in de
buurt verricht werden door het Consortium Grensmaas.
Francois Verhoeven, projectleider van dit samenwerkingsverband, legt uit: ‘We werken al sinds 2007 in dit gebied
aan het project Grensmaas; het grootste rivierproject in
uitvoering in Nederland. Daarmee werken we onder meer
aan de verbetering van de waterveiligheid en natuur
ontwikkeling.’

De grote benodigde machines waren dan ook al in de
buurt van de locatie aanwezig. Bijkomend voordeel was
bovendien dat er in juli al gedetailleerde kaarten over de
bodemgrond waren. Daardoor was tal van informatie
beschikbaar over de grondsoort en de laagdiktes van
onder meer het grind.
GESTUURDE BORING
Mede dankzij deze waardevolle informatie kwam het
samenwerkingsverband uiteindelijk uit op twee oplossingen
die PPS-Pipelines simultaan liet uitvoeren. Het risico werd
zo gespreid. Enerzijds werd een dam geplaatst waarlangs
een sleuf gegraven werd om de nieuwe leiding door een
zogeheten mantelpijp heen te leggen. In dit geval een stalen mantelbuis bestemd voor de doorvoer van leidingen.
Anderzijds was er het plan voor een gestuurde, horizontale boring die dieper, en dus veiliger, onder de Maas zou
komen.

‘VEILIGHEID
STOND NATUURLIJK
Gelukkig was de gestuurde boring dankzij de kennis
en ervaring van de uitvoerende partij direct een succes.
De streng van pijpleidingen werd op Nederlandse oever
gefabriceerd en zonder problemen over een lengte van
maar liefst 360 meter onder de grond door getrokken.
Via stukken landleiding zijn ze op de oevers weer ver
bonden met de originele leiding. De pijpleiding bevindt
zich nu dan ook op meer dan tien meter onder de bodem
van de Maas.
VAN TIJDELIJK NA AR TOEKOMST
Hoewel de boring initieel gedaan is als tijdelijke oplossing
wordt op dit moment onderzocht of de nieuwe leiding ook
een (semi)permanente functie kan krijgen. ‘Op die locatie
zijn intussen werkzaamheden verricht om bodem-beschermend materiaal aan te brengen aan beide oevers om de
omgeving beter te beschermen’, vertelt Peter Agotha.

STEEDS OP ÉÉN’
Tussen Maasband en Urmond is de rivier bijzonder smal
en bij hoogwater stromen er grote hoeveelheden water
in een snel tempo doorheen. Mede daarom hebben de
verschillende partijen ook zo veel aandacht voor dit gebied
om de veiligheid van de leidingen en de omgeving zelf
voortdurend te optimaliseren.

SNELLE EN VEILIGE
AFHANDELING
Mede dankzij alle partijen is het ontstane probleem
snel en veilig afgehandeld. Samen is ervoor gezorgd
dat de gevolgen voor mens en milieu nihil zijn gebleven.
Ieder van de partijen heeft ontzettend veel en goed werk
verricht om binnen een mum van tijd tot oplossingen te
komen. PPS-Pipelines is iedereen dan ook ongelofelijk
dankbaar voor de goede afloop van dit project. █
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La Meuse

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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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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