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Voorwoord
Eind 2011 presenteerde Havenbedrijf
Rotterdam de Havenvisie 2030. In dit
document verwoordt het havenbedrijf de
ambitie en visie op de toekomst van het
Rotterdamse haven- en industriegebied.
In deze visie staan drie ontwikkelingen
centraal.
Allereerst de duurzaamheidstransitie; de
geleidelijke overgang van een economie
die gebaseerd is op gebruik van fossiele
brandstoffen naar een breed palet van
biobrandstoffen, wind- en zonne-energie,
hergebruik van warmte, stoom, etc.
Rotterdam zal zich verder ontwikkelen tot
een ijzersterke combinatie van Global Hub
en Europe’s Industrial Cluster. In 2030 is
Rotterdam dé Europese draaischijf, niet
alleen voor containers, maar ook voor
energie en brandstoffen.
Het industriecomplex functioneert in
2030 als één geïntegreerd cluster met
o.a. Antwerpen als het grootste, meest
moderne en duurzame petrochemie- en
energiecomplex van Europa.
Om die ontwikkelingen ook daadwerkelijk
te realiseren zijn goede verbindingen in
én tussen de clusters nodig. Pijpleidingen
vormen daarbij een essentiële schakel en
randvoorwaarde voor het realiseren van
deze ambities.
Havenbedrijf Rotterdam laat het niet bij
deze woorden, maar voert samen met het
Havenbedrijf van Antwerpen in 2012 een
studie uit naar de mogelijkheden voor
nieuwe pijpleidingverbindingen tussen
Antwerpen en Rotterdam.

beschikbare infrastructuur, daarmee ruimte
creërend voor verdere groei en blijvende
bereikbaarheid.
Met de ontwikkeling van het MultiCore
concept heeft het Havenbedrijf indertijd
al een belangrijk stap in die richting gezet,
maar voor het realiseren van onze ambitie is
er meer nodig.
De oproep om met ons mee te denken
over deze uitdaging is enthousiast door
een groot aantal betrokkenen opgepakt.
De Charrette Leidingenstroken heeft ons
nieuwe inzichten gegeven in de richtingen
waarin we de oplossingen moeten zoeken.
Het resultaat van de Charrette, zoals die in
dit boekwerk is vastgelegd, helpt ons om
samen met de markt en stakeholders de
Havenvisie 2030 te realiseren. Ik wens u
veel plezier en inspiratie bij het lezen.
Bas Hennissen
Directeur Procesindustrie en Massagoed
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Met een toenemend aantal kabels en
leidingen wordt de druk op de beschikbare
ruimte nog groter dan die nu al is. De
toekomstambitie vraagt om innovatieve én
duurzame oplossingen voor dit probleem.
Beter benutten van de bestaande ruimte en
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Inleiding
Het Franse woord Charrette betekent
letterlijk kar. Een Charrette was een
kar met twee wielen waar in het
19e-eeuwse Parijs de werkstukken van
de studenten van de École des BeauxArts mee werden opgehaald om ze naar
de examencommissie te brengen. Het
verhaal gaat dat de studenten kunst en
architectuur tijdens de rit probeerden
met een laatste ‘finishing touch’ de
werkstukken af te ronden.

Hoe ziet het ideale systeem om via leidingen
en leidingenstroken stoffen te transporteren
er in 2030 uit?

kenmerkend voor het proces van
een Charrette.
Naarmate de dag vordert maken de
deelnemers in de groepen keuzes en
komen zij gezamenlijk steeds dichter bij
het gewenste eindbeeld. De verbeeldingen
maken de implicaties van de keuzes
en ideeën inzichtelijk en stimuleren
tegelijkertijd het creatieve proces. De
creatieve stimulans geldt zeker voor het
werk van de aanwezige cartoonist, die
de discussies op treffende en geestige
wijze weergeeft.

In korte tijd, met een duidelijke deadline,
samen met deelnemers vanuit verschillende
achtergronden werken aan een integraal
vraagstuk: dat is een Charrette. Tijdens
de Charrette worden ideeën verzameld,
gesorteerd en op bruikbaarheid getoetst.
Een Charrette is ook een ontmoeting tussen
partijen die elkaar in één setting normaal
niet zo snel zouden ontmoeten om samen
een probleem aan te pakken, in dit geval
leidingenstrookbeheerders, netbeheerders,
leveranciers, adviseurs, juristen, aannemers,
medewerkers van kennisinstituten, een
vergunningverlener (de deelnemerslijst
is bijgevoegd als bijlage 1). Deze partijen
hebben allen een bijdrage geleverd en
hoorden van elkaar wat ze belangrijk
vinden. Dit draagt bij aan wederzijds begrip
en dus draagvlak voor uiteindelijke plannen.
Tijdens een Charrette vindt na elke
uitwerking in de groepen een plenaire
terugkoppeling plaats. Hierin delen de
deelnemers hun ideeën, inspireren elkaar
en scherpen de opdracht verder aan.
Tijdens de terugkoppelingen ontstaat een
kruisbestuiving tussen de groepen en wordt
duidelijk waar de verschillende groepen
de accenten leggen. Luisteren naar elkaar
en elkaar uitdagen om te komen tot een
fraai en goed onderbouwd eindbeeld is
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De aanleiding

deze in de toekomst dus nog voller worden.
Een regievoerende organisatie zoals ProPipe
zou ruimtelijk vraagstukken (waarom 5 m
tussenruimte tussen leidingen, waarom niet
gestapeld?) effectiever kunnen aanpakken.

Opdrachtgever voor deze Charrette is
Havenbedrijf Rotterdam, in de persoon
van Sjaak Verburg, adviseur/programmamanager kabels & leidingen bij Havenbedrijf
Rotterdam. Tevens is hij voorzitter van het
Platform kabels & leidingen van het
Centrum Ondergronds Bouwen (COB).

De eindopdracht die Sjaak Verburg meegaf
aan het eind van zijn artikel: de vragen die
nu leven in het vakgebied, krijgen wellicht
een antwoord krijgen als we de gedachte
aan ProPipe NV eens wat verder uitwerken.
Havenbedrijf Rotterdam wil die uitdaging
oppakken. Natuurlijk graag met andere BIGcollega’s. Wie doet er mee?

De aanleiding voor deze Charrette was het
artikel dat Sjaak Verburg schreef in het
jubileumboek dat op 28 oktober 2012 werd
gepresenteerd ter ere van het twintigjarig
bestaan van het BIG, het Buisleiding
Industrie Gilde (het artikel is bijgevoegd als
bijlage 2).
De kern van zijn betoog was dat de
ondergrondse infrastructuur tot op de dag
van vandaag een ondergeschoven kindje
is, hoewel ondergronds transport door
leidingen als meest duurzame, efficiënte
en betrouwbare transportmodaliteit
bekend staat. Pijpleidingen worden niet
als infrastructuur gekenmerkt, hierdoor is
het steeds opnieuw zoeken geblazen naar
ruimte en financiering.
Als we om te beginnen de pijpleiding als
infrastructuur gaan beschouwen in plaats
van als transportmiddel, dan ziet de wereld
er al heel anders uit. Als we ons vervolgens
gaan afvragen of het wel nodig is dat ieder
transport z’n eigen infrastructuur heeft,
ontstaat er geestelijke ruimte voor échte
vernieuwing in de wereld van de pijpleiding.
Bijvoorbeeld door het aanstellen van een
integrale infra-beheerder, vergelijkbaar
met Rijkswaterstaat en Prorail: ProPipe NV.
ProPipe NV beheert de ruimte, eventuele
kunstwerken zoals leidingentunnels én
de leidingen. Onder regie van ProPipe NV
kunnen aanbieders en afnemers gebruik
maken van de nieuwe transportmodaliteit.

En de sector hééft die uitdaging opgepakt.
De aanmeldingen na de uitnodigingen voor
de Charrette waren overweldigend, een
bewijs dat deze vraagstukken leven. 18
april 2012 was het dan zover. Circa veertig
deelnemers bogen zich over de inspirerende
vraagstukken op een al even inspirerende
locatie aan de Maas in Rotterdam.

Toelichting op de
probleemstelling

ondergrondse infrastructuur is ook ruimte
nodig voor de infrastructuur van de andere
vervoersmodaliteiten (weg, spoor en
binnenvaart).
• Er wordt slechts één laag benut. Kabels en
leidingen liggen naast elkaar, nooit boven
elkaar.
• De capaciteit van Leiding A heeft het
maximum bereikt, maar de beschikbare
capaciteit van de naastliggende leiding B
wordt lang niet altijd benut. De vraag is,
hoe benut je de maximale capaciteit van de
gehele leidingenstrook?

De deelnemers aan de Charrette kregen
vooraf de volgende probleemstelling mee.
Een van de belangrijkste functies van het
Rotterdamse havengebied is overslag en
transport van goederen. Vloeistoffen en
gassen worden grotendeels getransporteerd
door middel van leidingen. Voor transport
van elektrische energie en data liggen ook
veel kabels in het gebied. Om de ligging
van het grote aantal kabels en leidingen
te ordenen, zijn in de Rotterdamse haven
vanaf 1960 leidingenstroken aangelegd.
Havenbedrijf Rotterdam heeft inmiddels
450 ha leidingenstroken in beheer. In de
stroken liggen tot enkele tientallen kabels
en leidingen naast elkaar. Dit varieert
van mantelbuisjes met datakabels met
een diameter van enkele centimeters tot
buisleidingen voor gassen en vloeistoffen
tot meer dan een meter.
De leidingenstroken dragen bij aan een
veilige ligging voor circa 5.000 kilometer
kabels en leidingen. Het vijftig jaar geleden
ingezette beleid van het havenbedrijf is zeer
succesvol geweest. Zo succesvol dat anno
2012 op sommige locaties in het horizontale
vlak geen ruimte meer beschikbaar is. Bij
uitbreiding in de nabije toekomst loopt men
dan ook tegen de grenzen aan. Er moet dus
naar andere oplossingen worden gezocht.

Uiteindelijk lag de uitdaging voor het
beantwoorden van alle vragen besloten in
de samenvattende en centrale vraag van
de dag: Hoe ziet het ideale systeem om via
leidingen en leidingenstroken stoffen te
transporteren er in 2030 uit?
Relevante vragen hierbij zijn: Hoe ziet de
inrichting van zo’n strook er dan uit en hoe
beheer je die? Wat is het businessmodel
en kan er verdiend worden? En wat zijn de
interacties met de omgeving van dit nieuwe
concept? Vragen, die vele disciplines raken.
Naast het aandragen van oplossingen voor
de ruimteproblemen was de uitdaging
de modaliteit leidingen efficiënter en
effectiever te maken.
Bij het zoeken naar antwoorden was de
toon van de dag om de gebaande paden
achter laten. Als uitgangspunt kregen
de deelnemers een “groene weide”
mee, alles was mogelijk. Alle varianten
op de bedrijfsvoering waren denkbaar,
elke technische inrichting was mogelijk.
Innovatieve ideeën waren welkom.
De boodschap was: De wereld is maakbaar.
Bij innovatie is niets op voorhand
onmogelijk. Geen “ja, maar”, maar “ja, en”.

Waar wordt het (ruimte)probleem in de
leidingenstroken door veroorzaakt, en
waarom is dit in de praktijk moeilijk op te
lossen?
• Het aantal kabels en leidingen groeit nog
steeds, door co-siting en bundeling, door
technologische verandering (steeds meer
stoffen) én door uitbreidingen zoals de
tweede Maasvlakte.
• Leidingenstroken zijn in de breedte
moeilijk uit te breiden gezien de beperkte
ruimte in de havengebieden. Naast de

Het aantal pijpleidingen groeit omdat
de vervoersvraag toeneemt. Als de
leidingenstroken al niet vol waren, zullen
6

En ja, elkaar een beetje prikkelen mocht.
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Charrette 18 april 2012

Inspiratiesprekers

De Charrette Leidingenstroken Havenbedrijf
Rotterdam vond plaats op 18 april 2012
in het World Port Center, thuisbasis van
het Havenbedrijf Rotterdam. De ochtend
startte met een inleiding op het thema van
de dag door Sjaak Verburg. De link naar
deze presentatie is te vinden in bijlage
3. Gedurende de Charrette werkten de
deelnemers in vier groepen de centrale
vraag uit. De accenten in de groepen
waren verschillend. Een groep hield zich
bezig met de inrichting en de techniek, een
groep met het beheer, groep drie met het
businessmodel en de laatste groep met
de omgeving waar zo’n systeem deel van
uitmaakt.
Om alle deelnemers - niet alle deelnemers
waren afkomstig uit de leidingensector een goed beeld te geven van ondergronds
leidingtransport en leidingenstroken,
werd een aflevering van het Klokhuis over
LSNed (de voormalige Buisleidingenstraat
Nederland) vertoond.

Tijdens de dag zorgden twee sprekers voor
de nodige inspiratie bij de deelnemers.
Omdat het artikel van Sjaak Verburg om
innovatie vroeg (“de pijpleiding opnieuw
uitvinden”) was dit het centrale thema
van de twee inspiratiesprekers. De eerste
spreker aan het begin van de ochtend
was hartchirurg Bas de Mol. Bas de Mol is
hoogleraar cardiothoracale chirurgie in het
AMC en deeltijdhoogleraar biomedische
technologie aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Naast zijn werk als hartchirurg
houdt De Mol zich bezig met ontwikkeling
en toepassing van complexe, biomedische
technologie en de veiligheid van patiënt
en dokter in de gezondheidszorg. Bas de
Mol liet treffend de gelijkenis zien tussen
de ontwerp- en beheeraspecten van vaten
en pijpleidingen (vergelijk het jargon van
de heer De Mol met het leidingenvak:
drilling, valves , pumps & pipes, bypass
or repair, model simulation, non invasive
/ non destructive, coating surface fluids
interaction, sensor control). En de twee
vakgebieden blijken een nog sterkere
relatie te hebben. Bas de Mol is vanuit
de biomedische technologie in beide
vakgebieden actief en in Amerika worden
zelfs al gezamenlijke congressen (pumps &
pipes, Houston) gehouden.

Hennes de Ridder ging in op de kern van
de dag en hield een stimulerend betoog
over innovatie in de infrastructuur. Hij
verwoordde het kernprobleem van de
leidingenstroken in Rotterdam als volgt:
het lijkt erop dat het gaat om het verhogen
van de “productie” van de leidingstraat.
Omdat met de bestaande denkbeelden
oplossingen moeilijk haalbaar zijn, is er
noodzaak tot productinnovaties (leidingen),
procesinnovaties (transportsturing)
en marktinnovaties (benefit sharing).
Bij productinnovaties denkt De Ridder
aan bundelen, in lagen, dichter bij
elkaar, isoleren, faseren en mengen.
Bij procesinnovatie opteert hij ervoor
dat het systeem leidingenstroken en
leidingen als geheel moet worden
gestuurd door één assetmanager op de
maximale volumestroom per tijdstap. De
assetmanager beheert het systeem, de
klanten bieden hun te transporteren stoffen
aan, de assetmanager clustert deze en zorgt
voor het transport.
Hennes de Ridder sloot af met een
inspirerende schematisatie over innoveren.
De uitdaging bij innovatie is het zoeken
naar het niet voor de handliggende. Bij het
nastreven van de ambitie (het gewenste)
is het dan zaak om te richten op het
grensvlak tussen “voor de hand liggend” en
“onmogelijk”.
De links naar de presentaties van Hennes
de Ridder en Bas de Mol zijn te vinden in
bijlage 3.

’s Middags werden de deelnemers uit hun
after lunch dip gehaald door professor
Hennes de Ridder. Hennes de Ridder trad na
zijn studie Civiele Techniek in Delft in dienst
bij de HBG. In zijn 22-jarige dienstverband
werkte hij op een groot aantal projecten
in binnen- en buitenland, onder andere de
Stormvloedkering in de Oosterschelde en de
Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg.
Sinds 1995 is hij hoogleraar Methodisch en
Integraal Ontwerpen op de Faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen van de
Technische Universiteit Delft.
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Uitkomsten Charrette
Na de inspirerende aftrap van Bas
de Mol “het recept voor Hypertensie
op de Maasvlakte” ligt de bal op de
speelhelft van de verzamelde experts.
De te beantwoorden vraag in het
ochtendprogramma is “wat is het ideale
concept voor een leidingenstrook in 2030.”

Opgemerkt wordt dat ondergrondse
leidingen – als meest duurzame
transportmiddel – een positiever imago
verdienen. “Leidingen zijn wel sexy”, alleen
dat moet de maatschappij nog helder
gemaakt worden. Het woord “branding”
valt hierbij.

De deelnemers zijn in vier groepen
verdeeld, elke groep krijgt een focus
mee om de diversiteit zo veel mogelijk te
bevorderen. De focuspunten zijn:

Anderen leggen de nadruk op het
verbeteren van de efficiency van de
leidingenstrook, zoals het niet aanleggen
van nieuwe leidingen, voordat de
overcapaciteit van de bestaande leidingen
niet eerst is weggewerkt. Anders gesteld:
overcapaciteit moet verplicht worden
aangeboden. Een volgende stap om de
efficiency te vergroten, is leidingen dichter
op elkaar te leggen. Als dit alles niet
voldoende blijkt te zijn, kan daarna “de
diepte worden in gegaan”, dus meerdere
lagen kabels en leidingen boven elkaar.
De benodigde afstemming tussen aanbod
en afvoer zou plaats moeten vinden via een
“storage and transportcapacity” makelaar.

1.
2.
3.
4.

inrichting en techniek
beheer
businessmodel
omgeving

Uitkomsten ochtendprogramma
Tijdens het ochtendprogramma worden
de volgende bouwstenen aangedragen
voor het ideale concept. Er blijkt al in 1960
nagedacht te zijn over de inrichting van de
leidingenstrook. Wat wij nu doen blijkt een
herijking. De aangedragen bouwstenen zijn
een 3D inrichting van de leidingenstrook
en meervoudig ruimtegebruik. De ruimte
boven en onder de leidingen kan op veel
meer manieren worden ingericht dan nu het
geval is.
Ook worden suggesties gedaan om het
huidige versnipperde organisatielandschap
te herverkavelen en te komen tot een partij
die verantwoordelijk is voor alle activiteiten
binnen de leidingenstrook. Genoemde
opties zijn een overheidorganisatie of
een PPS-constructie. Andere ideeën zijn
leidingen die producten transporten voor
meerdere bedrijven. Geïnspireerd door de
bijdrage van Bas de Mol wordt gedacht om
meerdere producten via één medium te
transporteren zoals bij bloed het geval is.

Nog even wordt transport an sich ter
discussie gesteld. Waarom bedrijven
niet dichter bij elkaar brengen, zodat
transporteren onnodig is. Een interessante
gedachte, maar jammer genoeg niet
kostenefficiënt. Het verbinden van
industriële clusters door middel van
ondergrondse infrastructuur brengt
meerwaarde voor de individuele clusters.
De kosten van het verplaatsen van clusters
zou vele malen groter zijn.
Als belangrijke conceptuele bouwsteen
wordt aangemerkt, dat een leiding in de
ogen van velen nu niet meer is dan een
transportmiddel, maar in 2030 – en het liefst
zo snel mogelijk - als infrastructuur wordt
aangemerkt en bestuurlijk op het zelfde
niveau wordt getild als weg, water en rail.
10

Feit is dat er ook andere modaliteiten zijn
waarmee stoffen kunnen worden vervoerd.
Het devies is dus: zie het als logistiek
probleem.

De vraag is echter, of dit een probleem
is. Indien de leidingenstrook inclusief
leidingen als één systeem wordt gezien, is
het een kwestie van een druk op de knop
om stromen om te leiden. De uitgebruik
genomen kabels en leidingen moeten dan
als vervallen worden beschouwd.
Een typisch geval van omdenken. In plaats
van het falen en niet bereikbaar zijn van
kabels en leidingen als probleem te zien, is
dit het uitgangspunt voor een nieuwe wijze
van leidingenstrook inrichting.

Na de inbreng van Hennes de Ridder over
de innovatie van infrastructuur, wordt in het
middagprogramma ingezoomd op de vier
focuspunten van het ideale concept voor
de leidingenstrook. Op deze wijze vindt een
verdere verdieping plaats.

Inrichting en techniek

Deze groep verdiept zich verder in de
inrichting van de leidingenstrook. Suggesties
komen voor aanleg van terpen met hierin
leidingen, tunnels, en pijpenrekken die
gecombineerd kunnen worden met
geluidschermen langs wegen. Leidingen
kunnen boven elkaar op verschillende
diepten worden geboord.
De stelling komt aan bod of recreëren boven
een hogedruk aardgasleiding acceptabel is,
een vorm van meervoudig ruimtegebruik. Er
wordt gediversifieerd naar leidingenstroken
in een locale situatie (in havengebieden) en
in leidingenstroken met een landelijk en/of
internationaal karakter.
Aan het eind van de dag wordt de
“gestapelde” oplossing nog uitgediept. Het
volgende beeld wordt geschetst. Een cluster
kabels en leidingen worden op een grotere
diepte – zeg enkele meters – aangebracht.
Indien de capaciteit van deze cluster is
opgebruikt, wordt daarnaast een volgende
cluster aangelegd. Enzovoorts, totdat de
breedte van de leidingenstrook volledig is
gebruikt. Hierna worden de clusters van
kabels en leidingen boven de eerste laag
aangebracht, met mogelijk een derde laag
hierboven, wanneer ook de tweede laag
vol is.
Op een gegeven moment zullen de diepste
kabels en leidingen niet meer voldoen aan
de eisen, maar kunnen niet meer bereikt en
dus gerepareerd worden.

Andere groepen denken ook mee over
inrichting en techniek. De bundeling met
andere infrastructuur lijkt een logische
keuze. Waarom geen ondergrondse bak
voor kabels en leidingen bouwen, en
daar boven een snelweg of spoorweg
mee aanleggen? En vervolgens het
warmteverlies van de hoogspanningskabels
terugwinnen en gebruiken voor de
verwarming van het wegdek of spoorwissels
in de winter. Meenemen van stroken in
de middenberm van een snelweg of deze
standaard bij de aanleg van infrastructuur in
wijken meenemen wordt ook als haalbaar
gezien. Het niet meenemen van een
leidingenstrook bij de verbreding van de
A15 wordt door een van de deelnemers als
een gemiste kans gezien.

Beheer

De belangrijkste uitspraak is dat alles (zorg
voor integriteit leidingen, beheer strook
en sturen van de capaciteit) in één hand
moet worden gelegd. Een leidingbeheerder
merkt op dat dit als leídingbeheerder wel
moeilijk is om te zeggen, maar dat het
maatschappelijk wel de beste oplossing
is. Essentieel bij dit concept is, dat alle
partijen eerlijk toegang hebben tot de
transportmodaliteit en dat er afspraken
worden gemaakt over de beschikbaarheid.
De behoefte aan een onafhankelijke partij
die hierin stuurt, is dus onontbeerlijk.
De eerste gedachten gaan uit naar
11
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een overheidspartij, bijvoorbeeld het
Havenbedrijf of LSNed.
Er wordt opgemerkt dat in de energiesector
dit gedachtegoed al wordt toegepast.
De verschillende netbeheerders
transporteren de energie van de
verschillende energieproducenten. De
opmerking is gerechtvaardigd dat dit een
mooie horizon is voor een nieuw concept
van leidingenstroken, maar dat in de
energiesector deze gedachte alleen nog
sectoraal wordt toegepast en de intentie
van de charrette is dit sectorale denken
te overstijgen.
Voor kortere afstanden binnen een cluster
denkt de groep, dat bovengrondse leidingen
tussen bedrijven best een mogelijkheid
zouden kunnen zijn. Er wordt een voorbeeld
aangehaald waarbij de wetgever problemen
had met dit concept.

Businessmodel

Transportsystemen hebben verschillende
niveaus, decentraal (haventerreinen) en
centraal (nationaal en internationaal). De
businessmodellen kunnen verschillen.
Leidingtransport betekent waardecreatie
voor de betrokken zakenpartners. De
partners zijn wederzijds afhankelijk
en hebben wederzijdse belangen. De
vraag is met welk concept komen deze
afhankelijkheid en belangen het beste tot
zijn recht. Hierbij wordt het concept van de
Vereniging van Eigenaren (VVE) genoemd,
een model waar je als gebruiker van het
systeem zeggenschap hebt. De gedachte is
dat als je je inkoopt in de VVE als gebruiker,
je op die manier kunt bijdragen aan de
financiering én invloed hebt op de mate
en wijze van beheer. Voor de financiering
betekent dit dat de initiatiefnemer de
leidingenstroken niet behoeft te financieren,
maar primair voor de voorfinanciering moet
zorgen.

Waar de terugverdientijd voor investeringen
van bedrijven normaliter vijf tot tien jaar
is, is deze bij leidingstroken orde grootte
twintig tot dertig jaar. Gezocht moet
worden naar partijen die lange termijn
investeringen niet schuwen, gedacht wordt
aan pensioenfondsen.
Om ervaringen met dit concept te kunnen
opdoen zou dit als casus kunnen worden
toegepast bij een lokaal systeem, in een
cluster.
Ook is als optie genoemd om leidingen
in een leidingenstrook modulair
(standaardisering van leidingsystemen) aan
te leggen in een Integrale leidingen- en
kabeltunnel. Op deze wijze kan ingespeeld
worden op toekomstige ontwikkelingen
en door de modulaire opbouw kan de
efficiency worden verhoogd. In eerste
instantie kan bijvoorbeeld een tunnel
worden aangelegd. In de loop van de
tijd kan in lijn met de toename van het
transport een tweede tunnel worden
gerealiseerd. Binnen de tunnel is dan
weer een mogelijkheid voor een verdere
uitbreiding mogelijk. Flexibiliteit en
efficiency gaan dan hand in hand samen.

Concluderend, de belangrijkste uitkomsten
van deze boeiende dag zijn:
1. het concept van de VVE als concept voor
de leidingenstrook in 2030. Op deze wijze
kunnen het financiële en het operationele
aspect op evenwichtige wijze worden
samengevoegd.
2. het bovenstaande concept houdt in, dat
ook het beheer (waaronder het onderhoud)
hierin wordt geïntegreerd. Er is dus één
beheerder voor het gehele systeem van
leidingenstrook en infrastructuur.
3. de modulaire opbouw van de
leidingenstrook. Een van de meest
innovatieve concepten is waar er meerdere
lagen van kabels en leidingen worden
aangelegd. Uitgangspunt (in plaats van een
probleem) is dat de diepst liggende kabels
en leidingen die niet meer voldoen en niet
bereikbaar zijn om te repareren, verlaten
kunnen worden. Hierbij worden de stromen
naar andere kabels of leidingen in het
systeem omgeleid.

Omgeving

Als aandachtspunt wordt genoemd,
dat een 3D aanleg van leidingen in een
leidingenstrook conflicteert met de
vigerende regelgeving (Externe veiligheid).
Er bestaan ontheffingsmogelijkheden in
het kader van de BEVB. Indien gekozen
wordt voor een model waarbij de overheid
de onrendabele top van een nieuw
leidingenstrook project af zou dekken, kan
dit als staatsteun worden aangemerkt.
Hiervoor zou advies moeten worden
ingewonnen bij de Europese Commissie.
Verder wordt nog opgemerkt dat
de Rijksoverheid ondergronds
leidingentransport voornamelijk aanvliegt
vanuit externe veiligheid. Dit is een gemiste
kans, een houding vanuit economisch
voordeel zou ambitieuzer zijn.
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Epiloog
De Charrette Leidingenstroken
Havenbedrijf Rotterdam is achter de rug.
Tijd, wat mij betreft, voor bezinning.
Wat hebben we precies bereikt? Hoe
heeft de Charrette bijgedragen aan
het ontwikkelingsproces naar een
duurzame Leidingenstrook? Paste het
Charrette concept op een vraagstuk uit
de pijpleidingenwereld? Was het die
inspanning waard? Die laatste vraag kan
ik niet anders dan met een volmondig ja
beantwoorden, en ik zal uitleggen waarom.

in het pijpleidingenvak. Hij zegt: pipeliners,
wees eens wat trotser op je product, en
vertel dit ook aan de buitenwereld. En met
wat meer flair dan we gewend zijn om
te doen.
John Driessen MPT - Grontmij
Projectleider Charrette Leidingenstroken
Havenbedrijf Rotterdam

Met trots heb ik op 18 april zo’n veertig
personen met een grote diversiteit in
achtergrond zien werken aan een probleem
dat leeft bij het Havenbedrijf Rotterdam.
Van aannemer tot ingenieursbureau, van
rijksoverheid tot leverancier. Een groep die
normaliter niet als geheel aan de oplossing
van één probleem werkt (soms werken ze
elkaar wel eens tegen, is het verhaal). In één
dag is het probleem van het Havenbedrijf
Rotterdam (terecht) het gezamenlijke
probleem van de sector geworden.
Een bijzondere ontwerpstrategie voor een
bijzonder probleem. We zijn er na één dag
niet uit, maar de richtingen zijn uitgezet. Ik
heb goede hoop dat de deelnemers van de
Charrette over vijf of tien jaar oplossingen
zullen herkennen die op 18 april 2012 zijn
geïnitieerd.
Ik beleef zo’n dag met een hart dat sneller
klopt wanneer het over ondergronds
leidingtransport gaat. Toch de meest
duurzame wijze van transport, je doet het
dus ergens voor. Alleen, het probleem is dat
wij, de kleine groep “pipeliners” dat weten,
de rest van de wereld kunnen we nog niet
zo meekrijgen. Daarom sluit ik me van harte
aan bij het betoog van architect Wijnand
Bouw, een van de mede-groepsleiders van
deze dag en tot 18 april een buitenstaander
16
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Het imagoprobleem van
leidingen
De leidingstroken zijn nagenoeg
onzichtbaar. Als je het niet weet zie je niet
meer dan een brede strook gras met wat
waarschuwingsbordjes. Dat is jammer. De
eigenaren van de leidingen mogen best
wat trotser zijn op hun eigendom. Het is
niet niets wat er door de grond gaat.70%
van al het transport in Nederland gaat
via leidingen! En dan is het riool nog niet
meegerekend. Het ondergrondse transport
is verreweg de meest veilige manier van
transporteren, vergelijk dit met de ruim 700
doden die elk jaar weer te betreuren zijn in
het verkeer. Het transport via de leidingen
is de meest milieuvriendelijk manier van
transporteren. De enige inspanning die
gedaan moet worden, is het op druk
brengen van de leiding om de stoffen van
A naar B te krijgen. De energiebehoefte is
een fractie van wat een diesel slurpende
vrachtwagen gebruikt. Het transport via
leidingen legt nauwelijks een claim op de
leefbaarheid van de maatschappij. Moet
u zich eens voorstellen als al het transport
via de leidingen per vrachtwagen of trein
gedaan zou worden, welk een congestie dat
zou opleveren (de wegen en spoorwegen
zouden sowieso flink uitgebreid moeten
worden).
Hoe kan het toch zijn dat de sector zich hier
niet meer mee profileert! Het lijkt wel of
men zich bijna schaamt voor hun product.
Gauw onder de grond ermee en het er niet
meer over hebben. Het is er wel, maar je
ziet het niet! Dat is een gemiste kans. Het
ondergronds leidingtransport is een sector
met enorme maatschappelijke winsten. Dit
mag men weten, dit kan men versterken.
Leidingtransport biedt ook voor de
toekomst volop kansen. Om dat te benutten
is een vergroting van de bekendheid
wel noodzaak, men zal uit het isolement
moeten treden.
Het filmpje van Klokhuis is een goede

eerste aanzet. Door educatie te geven
worden mensen zich meer bewust van
de mogelijkheden en het belang van de
leidingen. Een goed ander voorbeeld
is “Kom in de kas”. Met dit programma
timmert glastuinbouw al jaren aan de
weg om het imago op te poetsen, en met
succes. “Kom naar de pijp” zou een goede
mogelijkheid zijn. Met dergelijke dagen
kunnen geïnteresseerden zien hoe het
ondergrondse in elkaar zit. Met recht een
dagje mol zijn…
In de lijn van educatie kan de eigenaar van
de leidingenstrook ook meer laten zien
van zijn leidingen en wat er door gaat. Een
inspirerend voorbeeld zijn de windmolens
die langs de dijk staan in Flevoland. Hier
staat een bord bij waarop te zien is hoeveel
stroom geproduceerd is en op dat ogenblik
geproduceerd wordt. Stelt u zich eens voor
als er een informatiebord komt waarop te
zien is hoeveel en wat er getransporteerd
wordt door een leidingenstrook en dat
het meteen vertaald wordt in aantallen
vrachtwagens als de leidingen er niet
waren…
Wijnand Bouw - Bosch Slabbers
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artikel Sjaak Verburg in het BIG Jubileum boek 2012
De pijpleiding opnieuw uitgevonden
Stel je eens voor dat er in onze huidige tijd
geen pijpleidingen zijn. Gewoon omdat ze
nog niet uitgevonden zijn. Maar in 2011
komen enkele wetenschappers, na het
drinken van ranja met een rietje, op het
lumineuze idee om dit rietje op veel grotere
schaal als pijpleiding toe te passen. Na
publicatie in diverse wetenschappelijke en
logistieke vakbladen is men het hierover
snel eens: dat plan zou wel eens toekomst
kunnen hebben.
In samenwerking met het bedrijfsleven
en de overheid wordt een taskforce
ingesteld die de basis gaat leggen
voor de opbouw van een grootschalig
leidingnetwerk. De taskforce pakt de
zaken grondig aan. De organisatie van de
bestaande transportmodaliteiten wordt
eerst geanalyseerd. Men constateert een
onderscheid in ruimte, infrastructuur en
transportmiddel. De benodigde ruimte
voor weg, vaarweg en spoor blijkt in alle
gevallen door de overheid beschikbaar
gesteld te worden. De infrastructuur wordt
gefinancierd en gerealiseerd door een
publieke infra-beheerder. Soms in de vorm
van een overheids- NV zoals Prorail. Het
transport ten slotte, wordt onder regie
van de infra-beheerder ingevuld door vele
private transportbedrijven die beschikken
over eigen transportmiddelen.
Al na enkele maanden heeft de taskforce
haar werk afgerond en legt een bondig
advies neer:
• De overheden stellen ruimte voor
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leidingen beschikbaar; dit wordt op
alle relevante bestuurslagen geborgd in
structuurvisies en ruimtelijke plannen;
• Er komt een landelijke infra-beheerder,
vergelijkbaar met Rijkswaterstaat en Prorail,
vooralsnog onder de werknaam ProPipe NV.
ProPipe NV beheert de ruimte, eventuele
kunstwerken zoals leidingentunnels én de
leidingen;
• Onder regie van ProPipe NV kunnen
aanbieders en afnemers gebruik maken
van de nieuwe transportmodaliteit. De
benodigde transportcapaciteit en de aan
de infrastructuur te stellen kwalitatieve
eisen worden contractueel vastgelegd. Het
feitelijke transport, het verpompen van
het product, wordt door de aanbieders en
afnemers verzorgd.
Ondergeschoven kindje
Waarom doen we dit gedachtenexperiment? Pijpleidingen bestaan al jaren
en staan bovendien bekend als meest
duurzame, efficiënte en betrouwbare
transportmodaliteit. Als leden van het BIG
zijn we daar terecht trots op. De andere
transportmodaliteiten kunnen met hun
bekende problemen - files, hoog- en
laagwater en langdurige verstoringen als
gevolg van calamiteiten - nog wel wat van
ons leren. De functionele en technische
kwaliteit van de gemiddelde pijpleiding is
top; dit staat buiten discussie. Maar hoe
staan het imago en de organisatie van
onze bedrijfstak, de transportmodaliteit
pijpleidingen, er voor? Meer dan 100 jaar
ervaring met buisleidingen en 20 jaar BIG
hebben niet kunnen voorkomen dat de
ondergrondse infrastructuur tot op de dag
van vandaag een ondergeschoven kindje
is, dat steeds opnieuw moet zoeken naar
ruimte en financiering.
Efficiëntie
Als je kijkt naar andere transportmodaliteiten, zie je grote verschillen.
De ruimte voor weg, vaarweg en spoor
wordt door de overheid beschikbaar
gesteld. Instrumenten als tracébesluiten,
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structuurvisies en bestemmingsplannen
begeleiden dit proces. De infrastructuur
wordt als vanzelfsprekend aangelegd en
beheerd door de nationale, regionale of
lokale overheid, al dan niet in de vorm
van een overheids-NV. Steeds vaker zijn
ze voorzien van een modern DBFM1-jasje,
maar nog altijd onder regie van de overheid.
Met de pijpleiding is het heel anders
gesteld. Als een bedrijf behoefte heeft
aan transport, zoekt het in overleg met de
overheid en particuliere grondeigenaren
naar ruimte, legt vervolgens zelf de
infrastructuur aan en voert vervolgens zelf buiten het zicht van eventuele concurrenten
- de regie over het transport.

Als dit een leidingenstrook zou zijn, was
deze dus vol!

Is in deze leidingstrook door een nog betere
ordening en benutting nog ruimte te creëren?
Bundeling is een goed begin
Havenbedrijf Rotterdam N.V. voorziet de
komende jaren een verdere groei van
het aantal pijpleidingen. Zowel in het
Rotterdamse haven- en industriecomplex,

als tussen diverse West-Europese
petrochemische clusters. Als het niet al vol
was, zal het in de toekomst dus nog voller
worden. Tegelijkertijd stellen we steeds
hogere eisen aan de kwaliteit van onze
leefomgeving. Dat kan alleen als we nog
zorgvuldiger omgaan met het gebruik van
schaarse ruimte en financiële middelen.
Bundeling in een MultiCore® is een eerste
stap, maar de andere transportmodaliteiten
gaan nog een stuk verder. Natuurlijk gaan
we de wereld niet opnieuw uitvinden
en zal ProPipe NV wel altijd een idee
blijven. Maar toch is het goed om eens te
kijken wat we kunnen leren van andere
transportmodaliteiten.
Infrastructuur
Als we om te beginnen de pijpleiding eens
als infrastructuur gaan beschouwen in
plaats van als transportmiddel, dan ziet
de wereld er al heel anders uit. Als we ons
vervolgens afvragen of het wel nodig is dat
ieder transport zijn eigen infrastructuur
heeft, ontstaat er geestelijke ruimte voor
echte vernieuwing in de wereld van de
pijpleiding. Pijpleidingen op een chemische
plant liggen bijvoorbeeld heel dicht op
elkaar. Waarom moet er - volgens de
ontwerp-Structuurvisie buisleidingen in het openbare gebied dan vijf meter
onderlinge afstand zijn? En waarom
niet gestapeld? Als het een gemiddelde
gebouwbeheerder prima lukt om leidingen
in een kleine ruimte te bundelen, waarom
lukt het dan niet in de binnenstad van een
grotere gemeente?
Als we de gedachte aan ProPipe N.V. eens
wat verder zouden uitwerken, worden deze
vragen wellicht beantwoord. Havenbedrijf
Rotterdam N.V. wil die uitdaging oppakken.
Natuurlijk graag met andere BIG-collega’s.
Wie doet er mee?

Bijlage 3
Presentatie Sjaak Verburg
Te vinden op:
http://www.grontmij.nl/charhbr
Naam:
ProPipe Sjaak Verburg.ppt

Presentatie Bas de Mol
Te vinden op:
http://www.grontmij.nl/charhbr
Naam:
Maasvlakte Bas de Mol.pptx

Presentatie Hennes de Ridder
Te vinden op:
http://www.grontmij.nl/charhbr
Naam:
Enkele opmerkingen over innovatie
infrastructuur Hennes de Ridder.ppt

Sjaak Verburg
Adviseur/programmamanager kabels &
leidingen bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Als Rotterdam in het verleden het Rijkspijpleidingdossier zou hebben beheerd, hadden
we nu dienaangaande geen Rijks-Structuurvisienota nodig, maar wegens gebleken
doeltreffendheid heeft Rotterdam nu zelf een Structuurvisie nodig om het succes van het
haven(pijpleidingen)beleid te kunnen continueren.
Gerard Kruisman
Stichting Pipeliner, R+K
Leidingstroken in het havengebied van Rotterdam lijken, na zo’n 50 jaar ontwikkelen, het
voorbeeld voor de wijze waarop leidingen gezamenlijk, gebundeld industriële stoffen over
korte of grote afstand kunnen vervoeren. Maar hoe gaat het in de toekomst, de ruimte die
beschikbaar is blijkt ook hier niet onbeperkt. Met een grote groep deskundigen hebben we
in de creatieve werkvorm ‘charrette’ onze blik op de toekomst gericht. Ik kijk terug op een
intensieve dag, waar het gezamenlijke belang de sfeer bepaalde. Ik zie de uitkomsten van
de charrette als het startpunt van het nieuwe denken over leidingstroken en de basis voor
vervolg discussie en het formuleren van kennisvragen.
Richard van Ravesteijn
Programmacoördinator COB, platform Kabels en Leidingen
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