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Oproep mini-tender – deelprojecten showcases 
 
Inleiding 
SKB is een leerplatform voor experimenten gericht op innovatief en duurzaam gebruik van de bodem. 
Kennis- en praktijkvragen van gebruikers, getoetst aan relevantie, impact en complexiteit staan 
centraal. Nieuwe kennis wordt ontwikkeld in projecten waarbij bestaande bodemkennis wordt 
gemobiliseerd en ingezet vanuit het netwerk. Nieuwe kennis wordt actief geïntegreerd met ‘early 
adaptors’ en geeft op deze manier impuls aan nieuwe praktijken. Kennis wordt daarna vastgelegd ten 
behoeve van passieve overdracht aan ‘het peleton’. 
 

SKB-Showcases en SKB-Labs 
Showcases met een integraal karakter, die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de ondergrond, 
passen binnen de doelstellingen van SKB. Showcases zijn gefocust op complexe 
praktijkvraagstukken, in (een) gebied(en) of locatie(s), over sectoren heen en gericht op verzilvering 
van baten. Binnen de Showcases worden kennisvragen opgepakt binnen deelprojecten. Daarnaast 
kent elke Showcase een SKB-Lab, waarin communicatie en kennisoverdracht centraal staat. Zie voor 
een uitgebreide beschrijving van Showcases, deelprojecten en Labs: http://www.skbodem.nl/tender. 
 
Begin 2012 heeft SKB op basis van een open tender zes Showcases geselecteerd. Zie voor een 
beschrijving van deze Showcases: http://www.skbodem.nl/project?thema=showcases. De 
voorliggende oproep heeft betrekking op de showcase Buisleidingenstraat: meebouwen aan een 
veilige en duurzame omgeving, met de werktitel 'Graven om vooruit te komen'. Showcasehouder is 
LSNed Leidingenstraat Nederland.  
 
Graven om vooruit te komen! 
De buisleidingenstraat is een ongestoord tracé voor het leggen van ondergrondse kabels en 
ondergrondse leidingen. De buisleidingenstraat verbindt de havens van Rotterdam en Antwerpen en 
het industrieterrein Moerdijk. Het grootste deel van de buisleidingenstraat is 100 meter breed, de 
totale oppervlakte bedraagt ongeveer 800 ha. LSNed beheert en exploiteert de buisleidingenstraat. 
Het ondergrondse gebruik van de leidingenstraat en de wijze waarop de leidingenstraat functioneert, 
legt beperkingen op aan het gebruik van de bovengrond direct boven de leidingenstraat en de directe 
omgeving. Vanaf het begin (1972) wordt het grootste deel van de gronden (+/- 800ha) verpacht aan 
ongeveer 100 pachters voor akkerbouw en weidegrond. In de veldstrekking liggen de buisleidingen 
'los' in de grond. Op plaatsen waar wegen, rivieren en spoorwegen worden gekruist zijn kunstwerken 
gemaakt zoals tunnels en viaducten. Voor meer informatie over de buisleidingenstraat kunt u 
bijvoorbeeld de website van LSNed bekijken: www.lsned.nl.  
 

Meerdere externe en interne ontwikkelingen
1
 hebben ertoe geleid dat LSNed het gebruik van de 

bovengrond herziet. Een veilige en ongestoorde ligging van de leidingen blijft hierbij centraal staan. 
Leidingenstraat Nederland is er echter van overtuigd dat, binnen randvoorwaarden, de gronden 
duurzamer en meervoudiger kunnen worden gebruikt. 

                                                 
1
  Voorbeelden van ontwikkelingen zijn: slijtage van ondergrondse voorzieningen, de aanscherping van het 

nationale externe veiligheidsbeleid (besluit externe veiligheid buisleidingen) en daarmee de groeiende 
verantwoordingsplicht voor Leidingenstraat, de structuurvisie buisleidingen, de toenemende versnippering 
van het grondgebruik, de wens om de gronden op een meer duurzame en meervoudige manier in te zetten, 
toenemende administratieve lasten. 

http://www.skbodem.nl/tender
http://www.skbodem.nl/project?thema=showcases
http://www.lsned.nl/
http://www.lsned.nl/
http://www.skbodem.nl
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In de showcase wordt onder andere gezocht naar alternatieve vormen van bovengronds gebruik. Om 
uiteindelijk een goede afweging te kunnen maken is het daarbij van belang om een beter inzicht te 
krijgen in hoe het bodem- en watersysteem van de buisleidingenstraat werkt en inzicht te krijgen in de 
staat van de bodem en ondergrond in relatie tot het mogelijke alternatieve gebruik in en om de 
leidingenstraat. De opgave van deze mini-tender richt zich op de relatie tussen het bodem-
watersysteem en het ondergrondse en bovengrondse gebruik van de buisleidingenstraat.  
 

Het bodem- en watersysteem en het gebruik van de gronden 
Sinds enige jaren is - gerelateerd aan het huidige agrarische gebruik - sprake van het steeds natter 
worden van de gronden behorende bij de buisleidingenstraat. De gronden zijn zo vernat dat op 
meerdere  plaatsen aan de oppervlakte gedurende enkele maanden - soms veel - water zichtbaar is. 
Dit brengt problemen mee voor de bruikbaarheid van de grond: boeren kunnen de gronden moeilijk of 
soms helemaal niet betreden, gewassen verdrinken. Ook bij leidingwerkzaamheden is de te natte 
grond moeilijker te betreden en moet er meer bemalen worden. Daarnaast is onduidelijk wat de 
effecten zijn van de vernatting op de buisleidingen.  
Bij de aanleg van de buisleidingenstraat – in de jaren ‘70 – is ervoor gekozen de gronden te voorzien 
van een samengestelde drainage. Bij leidingwerkzaamheden, bijvoorbeeld het leggen van een nieuwe 
buisleiding, wordt het drainagesysteem doorsneden. Tot enige jaren geleden werd de drainage na 
afloop van de werkzaamheden weer hersteld. Echter, de drainage functioneert op veel plekken niet 
goed meer, mede doordat de technische levensduur bereikt is maar ook door alle beschadigings- en 
herstelwerkzaamheden en doordat zuigdrains de laatste jaren niet meer zijn hersteld. Door de vele 
grondroerende en belastende werkzaamheden is naar verwachting lokaal ook de structuur van de 
bodem veranderd.  
Ook in de omgeving van de buisleidingenstraat is het een en ander veranderd. De echte 
productielandbouw heeft in meerdere gebieden waar de leidingenstraat doorheen loopt plaatsgemaakt 
of gaat plaatsmaken voor meervoudig gebruik, meestal de combinatie met natuur. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in de Brabantse Wal, het Oude Land van Strijen en het Buytenland van Rhoon. In gebieden 
als de Brabantse Wal en in de toekomst ook in de omgeving van Rhoon (Buytenland van Rhoon) 
wordt vanuit gebiedsdoelstellingen bewust ingezet op vernatting. Vraag is in deze situaties in hoeverre 
de buisleidingenstraat met deze vernattingsdoelstelling kan meegaan. 
 
Centrale vraag 
LSNed wenst inzicht te krijgen in de effecten van de vernatting van de gronden en de beste 
oplossingen in het geval dat sprake is van een probleem. Het streven is een buisleidingenstraat te 
ontwikkelen waarvan het beheer en gebruik van de bovengronden in balans is met de ondergrondse 
hoofdfunctie: het aanleggen en instandhouden van buisleidingen; en een buisleidingenstraat die past 
in de omgeving of deze juist versterkt, waarbij tevens aandacht is voor de verbinding met het 
natuurlijke systeem. Voor LSNed staat het waarborgen van de tracé integriteit voorop, een veilige 
ligging van de leidingen.  
 
Hoewel een onderzoeksmethode en plan van aanpak door de indiener zelf dient te worden opgesteld, 
stelt LSNed stelt voor om de buisleidingenstraat op te delen in deelgebieden. Om uiteindelijk voor de 
deelgebieden tot een specifieke aanpak en oplossingen te komen. Een deelgebied kan bijvoorbeeld 
worden afgebakend aan de hand van de specifieke bodemkenmerken en/of gebiedsopgaven. Een 
voorstel hierover in de aanpak wordt van de indiener verwacht. 
 
De tender omvat de volgende deelvragen: 
 
1. Informatie 
De gebrekkig functionerende drainage en de verdichting van de bodem zijn waarschijnlijk twee 
oorzaken van de problemen, echter het achterhalen van de daadwerkelijke oorzaken is onderwerp 
van deze tender. Om de oorzaken te kunnen achterhalen zal allereerst informatie moeten worden 
verzameld en geanalyseerd. Te denken valt aan: 

 Bodemtypen, ruimtelijke verdeling van het bodem / grondwatersysteem. Hoe verhouden de 

bodem- en bodemwaterkenmerken zich tot de ervaren problemen?  

 Is er sprake van verhoging van de grondwaterstand of is het een oppervlakkig probleem? 

 De zettingsgevoeligheid van de bodem en het ruimtelijk beeld van de verdichting in relatie tot de 

bodemkenmerken, het bodemgebruik, de omgeving.  

 De staat van het huidige drainagesysteem. 
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 De staat van de buisleidingen, bijvoorbeeld ook de huidige diepteligging t.o.v. de oorspronkelijke 

diepteligging. 

2. Analyse 
Het achterhalen van de oorzaken van de vernatting is een eerste opgave van de analyse.  
  
Vervolgens staat de vraag centraal wat de gevolgen en de effecten van de vernatting zijn. Het gaat 
om de gevolgen en de effecten op de buisleidingen, het dagelijkse beheer en functioneren van de 
buisleidingenstraat, werkzaamheden zoals het leggen van nieuwe leidingen en de omgeving. Enkele 
vragen die aan de orde zijn, zijn als volgt geformuleerd: 

 Wat is de invloed van fluctuaties van het grondwaterpeil op de buisleidingen? Heeft vernatting 

en/of verdroging bijvoorbeeld invloed op de bekleding, kathodische bescherming of de 

bodemweerstand op buisniveau en kan het corrosie tot gevolg hebben?  

 Reageren verschillende typen leidingen anders op de veranderingen in de bodem?  

 Is opdrijven van (bepaalde) leidingen een risico? Onder welke omstandigheden is opdrijven een 

risico? Is dit in de leidingenstraat aan de orde?   

 Wat is de invloed van leidingwerkzaamheden op de bodem en de vernatting van de bodem? 

Bijvoorbeeld ook de invloed van de grondterpen t.b.v. grondopslag tijdens leidingwerkzaamheden.  

 In de analyse dient de relatie te worden gelegd met de belasting van de grond door machines 
(landbouwverkeer en overig werkverkeer). Een eerste analyse van de effecten van grondbelasting 
door machines is gestart. Het verdient aanbeveling deze analyse te betrekken en indien nodig te 
verdiepen.  

 LSNed wenst inzicht in de wijze waarop gestuurd kan worden op de belasting van de grond door 
machines tijdens onderhoud en leidingwerkzaamheden en bij het dagelijks gebruik (landbouw). 

 Tot op heden worden diepwortelende gewassen niet toegestaan vanwege het risico op 
beschadiging van de leidingen. Hoe reëel is dit risico? Welke gewassen dragen bij aan een goed 
functionerende leidingenstraat?  
 

In de analyse dient ook aandacht te worden besteed aan de gebiedsdoelstellingen c.q. 
maatschappelijke doelstellingen in de omgeving. Daarnaast zijn natuurlijk de toekomstverwachtingen 
rondom het gebruik van de Buisleidingenstraat van belang om mee te nemen. 
 
3. Oplossingen 
LSNed wenst uiteindelijk inzicht te krijgen in de kosten, de baten - de voordelen en nadelen van 
verschillende oplossingen. 
 
Vanuit de ervaringen tot op heden en het huidige agrarische gebruik is het al dan niet lokaal 
vervangen van drainage een oplossing die door meerdere partijen wordt aangedragen. Vraag is dan 
welk systeem het beste past bij de dagelijkse praktijk van aanleggen, exploiteren en onderhouden van 
buisleidingen. En hoe gaan we om met het nog aanwezige drainagesysteem? 
 
Daarnaast dienen uiteraard andere oplossingen te worden aangedragen. Daarbij wordt verzocht om in 
ieder geval aanbevelingen te geven over de wijze waarop met de bodem wordt omgegaan tijdens en 
na leidingwerkzaamheden.  
 
Het verdient de aanbeveling ook bij de oplossingsrichtingen aandacht te besteden aan de wijze 
waarop actoren uit de omgeving van de buisleidingenstraat kunnen worden betrokken en wat hun rol 
kan zijn. 
 

Eisen aan indiening 
De indiening moet minimaal de volgende onderdelen bevatten: 

- Visie op het vraagstuk dat centraal staat in het deelproject. 
- Overzicht van activiteiten en onderzoeksmethoden binnen het deelproject, inclusief 

toelichting hoe deze activiteiten bijdragen aan de doelstelling en resultaten. 
- Overzicht van uitvoerende en eventuele overige partijen in het consortium inclusief 

toelichting van de rol van de partijen, CV’s en waarom juist deze partijen zijn aangesloten. 
- Visie op potentiële eindgebruikers, voor wie de kennis die in dit deelproject wordt 

ontwikkeld, interessant kan zijn en die nog niet bij de Showcase zijn aangesloten. 
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- Overzicht van kosten en (co)financiering, in uren en/of in cash-bijdrage. Uitgangspunt is 
een projectvolume van ca. € 60.000,-. SKB en de Showcasehouder dragen beiden 
maximaal een derde bij in de totale kosten (totale bijdrage max. € 40.000,-). Verwacht 
wordt dus dat de inschrijvers zelf ook een cofinanciering ter waarde van minimaal een 
derde deel van het totale projectvolume inbrengen (ca. € 20.000,-). De kosten moeten in 
verhouding staan tot de beschreven activiteiten. 

 
LSNed kan onder meer de volgende informatie aanleveren: kaartmateriaal (GIS / Autocad), luchtfoto's, 

leidinggegevens, voorschriften voor het aanleggen en houden van buisleidingen in de 

buisleidingenstraat, de huidige drainage, gebiedsdoelstellingen en partijen die een rol spelen in de 

omgeving, een eerste inventarisatie van probleemplekken.  

 

Planning mini-tender 
De tender voor de deelprojecten sluit op maandag 18 februari 2013. De beoordeling vindt plaats 
op 25 februari door de verantwoordelijke programmamanager, de showcase-eigenaar LSNed en 
een beoordelaar vanuit de stakeholdertafels van SKB. De indieners worden op 4 maart op de 
hoogte gesteld van het besluit. 
 
Beoordelingscriteria indieningen 

De indieningen worden beoordeeld op de volgende criteria: 
- Visie op de Showcase en op (de aanpak van) de centrale vraag in het deelproject; 
- Zicht op en beschrijving van de bijdrage die het project aan de Showcase geeft; 
- Mate waarin de beschreven activiteiten en deelresultaten bijdragen aan de doelstelling en 

het beoogde resultaat van het deelproject; 
- Aantal betrokken / beschreven potentiële eindgebruikers; 
- Een beschrijving van reeds beschikbare, relevante kennis en ervaringen; 
- Mate van vernieuwing en creativiteit in de aanpak; 
- Financiering en meegebrachte cofinanciering; 
- Helder omschreven plan van aanpak; 
- Kwaliteit van de indienende partij c.q. het consortium. 

 
 
Format indiening deelprojecten 
Er is geen apart format beschikbaar voor indiening. U wordt verzocht in uw voorstel de elementen 
zoals omschreven in ‘Eisen aan indiening’ mee te nemen. Ook staan onder ‘Beoordelingscriteria 
indiening’ aandachtspunten vermeld. Wij verzoeken uw voorstel te e-mailen naar 
info@skbodem.nl o.v.v. mini-tender Buisleidingenstraat. 
 
Contactgegevens 
SKB:   Geiske Bouma, programmamanager  
  geiske.bouma@skbodem.nl, 06-52803670 
LS Ned: Annemieke Doomen, penvoerder Showcase 
  a.doomen@lsned.nl, 06-53613104 
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