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Landbouwsector Zoetwatervoorziening
Oost-Nederland
Behoud of waar mogelijk verbetering van
het huidige landbouwkundige gebruik of
een klimaatrobustere landbouw op de hoge
(droge) zandgronden. Dat is de ambitieuze
uitdaging voor de hoge zandgronden om
het uitvoeringsprogramma Zoetwater met
provincies, waterschappen, gemeenten en tal
van maatschappelijke belangenorganisaties,
waaronder LTO, te realiseren. Wat kunnen we
daar aan bijdragen?
De opgave op de zandgronden is niet gering.
Om deze reden heeft het kabinet op Prinsjesdag
ook ingestemd met een Rijksbijdrage van €
60 miljoen (Zuid- en Oost-Nederland) voor de
verbetering van de zoetwatervoorziening. In
het uitvoeringsprogramma is op hoofdlijnen
beschreven op welke wijze deze ambitie kan
worden gerealiseerd. Aequator Groen & Ruimte
heeft in samenwerking met LTO-Noord een
aanzet gegeven voor het deelprogramma voor de
landbouwsector.
De crux van het deelprogramma ligt bij het al
oude en bewezen OVO-drieluik maar dan in
een “nieuw jasje”. De landbouwsector neemt
hierin in samenwerking met de overheden
haar verantwoordelijkheid door het nemen
van maatregelen. De overheden ondersteunen
de sector door met name kennis en
stimuleringsmaatregelen. Geconstateerd is dat
de noodzaak in de sector momenteel nog niet

hoog is, maar dat het nu wel het moment is om in
te zetten op bewustwording van de problematiek
en kansrijke oplossingen. Daarbij ligt de focus niet
meer op de individuele pilots, maar op uitrol van
kennis en maatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marco Arts: 06 22450087 of marts@aequator.nl

Aequator Groen & Ruimte bv is een onafhankelijk adviesbureau
en richt zich op projecten in de groene ruimte op het vlak van
Bodem, Water, Natuur en Landschap.
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Peter Sloot, Marco Arts, Everhard van Essen, Citaat
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Aequator Groen & Ruimte op volle kracht!
Een nieuw Aequator Groen & Ruimte Magazine ligt
weer voor u. Boordevol interessante interviews
met klanten en diverse andere bijdragen
vanuit onze projecten. Met gepaste trots stelt
zich tevens een drietal nieuwe collega’s aan u
voor. Hun komst bevestigt de groei en bloei die
Aequator Groen & Ruimte doormaakt. Met het
aandeelhouderschap weer in vertrouwde handen
van eigen collega’s werkt ons bedrijf weer verder
aan een duurzame toekomst. Vanuit onze nieuwe
kantoren in Harderwijk en Ede zijn we ook graag
u van dienst!
De nieuwe collega’s komen ons versterken op
het vlak van bodem en water. Hun bijdragen
variëren van hydrologie en waterbeheer tot
veldbodemkunde en bodemgezondheid en de
lengte van hun cv varieert van recent afgestuurd
tot bijna 16 jaar werkervaring. Daarbij vervult
collega Melle Nikkels een bijzondere rol: hij is
onder Aequator Groen & Ruimte-vlag gestart

aan zijn promotie aan de universiteiten van
Wageningen en Tasmanië. Onderwerp van
studie betreft gebiedsgericht (zoet)waterbeheer.
Matheijs Pleijter is een zeer ervaren kracht die
met ingang van juni 2015 Alterra verruilt voor de
praktijk van Aequator Groen & ruimte. Hendrik
Staarink is onze ondernemende hydroloog die al
sinds september 2014 actief is in diverse projecten.
In dit magazine komen verder twee gewaardeerde
klanten aan het woord. Vanuit de private sector is
dat de Gasunie, bij monde van de heer Stok, voor
wie wij reeds vele kilometers pijpleiding hebben
geïnspecteerd op corrosie en, vanuit de publieke
hoek, de heer Walter Kooij van de Stichting
Collectieven Agrarisch Natuurbeheer. Hun citaten
en teksten onderstrepen de rol die Aequator Groen
& Ruimte graag vervult: tussen beleid en praktijk,
met de voeten in de klei (of het zand of het veen)
en met de handjes uit de mouwen. Werkend aan
de implementatie van beleid, aan zorgvuldige
gebiedsprocessen en duurzaam beheer van

Sinds september 2014 ben ik als adviseur werkzaam
bij Aequator Groen & Ruimte. Daarvoor heb ik me
in mijn studie toegelegd op waterkwaliteit
en agrarisch waterbeheer. Daarbij lag
de focus op irrigatie en drainage en
heb ik verschillende (mediterrane)
irrigatiesystemen
onderzocht,
waarvan het beheer in meer of
mindere mate door de agrariër of
door de overheid werd uitgevoerd.

EVEN

VOORSTELLEN

bodem, water en natuur. Met echte kennis van
landbouw. Interessante opdrachten die wij recent
mochten ontvangen onderstrepen deze rol: de
verkenning van de bodemtrends in Flevoland in
opdracht van het waterschap Zuiderzeeland, de
ontwikkeling van de monitoringssystematiek
voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
in achtereenvolgens de provincie Overijssel en
de provincie Drenthe en landelijk bij BIJ12 en de
vele tientallen bedrijfswaterplannen die Aequator
Groen & Ruimte, samen met partners, opstelt in
het oosten van het land.
Mede namens collega directeur Ruud Mantingh
wens ik u veel leesplezier! Peter Sloot

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik me
gericht op peilgestuurde drainage in Zeeland. Hier
ontstond ook mijn eerste contact met Aequator
Groen & Ruimte. Bij Aequator Groen & Ruimte werk
ik nu met veel plezier samen met specialisten uit
verschillende disciplines, aan thema’s die raken aan
bodem, water, landbouw en natuur. Ik ben blij dat ik
mijn kennis van water in de onverzadigde zone toe
kan passen in de (landbouw) praktijk.

COLOFON
LANDBOUWSECTOR ZOETWATERVOORZIENING OOST NEDERLAND
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EVEN VOORSTELLEN: HENDRIK STAARINK
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INTERVIEW: OP WEG NAAR EFFECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
BEDRIJFSWATERPLANNEN (BWP) IN HET VECHTDAL
YOUNG FARMERS
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De totstandkoming van Aequator Groen & Ruimte is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Aequator Groen & Ruimte kan evenwel niet instaan
voor de juistheid en de volledigheid van de berichten in Groen & Ruimte en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid,
onvolledigheid of onrechtmatigheid van de berichtgeving in dit bulletin.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan
ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie.
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Aequator Groen & Ruimte ondersteunt bij omwenteling in agrarisch natuurbeheer

Op weg naar effectief agrarisch
natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer wordt op een
andere leest geschoeid. Collectieven van
boeren zijn vanaf 1 januari 2016 aan zet. De
Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer
begeleidt de nieuwe collectieven in de
aanloop naar het nieuwe stelsel. Specialisten
van Aequator Groen & Ruimte geven hierbij
advies.
Veel agrarische ondernemers zijn actief op het
gebied van natuurbeheer. Door een aangepaste
bedrijfsvoering – bijvoorbeeld door later te
maaien of minder te bemesten – proberen zij
de leefomstandigheden voor planten en dieren
te verbeteren. Hiervoor ontvangen zij een
vergoeding. Voor de inzet van de boeren bestaat
veel sympathie, maar over de effectiviteit bestaan
in wetenschappelijke kring twijfels. Dat is één
van de redenen dat het agrarisch natuurbeheer
op een andere leest wordt geschoeid.
COLLECTIEVE AANPAK
In 2016 gaat een vernieuwd stelsel voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start.
Via een collectieve aanpak van het agrarisch

natuurbeheer willen overheid, koepels en
collectieven een kwaliteitsslag maken in de
uitvoering. Uitgangspunten voor het vernieuwde
stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer,
ruimte voor regionaal maatwerk en, niet op de
laatste plaats, agrarisch ondernemerschap. Het
beheer wordt in de toekomst daar toegepast
waar dat het meest kansrijk is, zowel vanuit
ecologisch als agrarisch perspectief.
Deze transitie vraagt een enorme inspanning
van alle betrokken partijen. Vandaar dat een
projectorganisatie is opgericht om alles in
goede banen te leiden, de Stichting Collectief
Agrarisch Natuurbeheer (Scan). De dagelijkse
leiding van het Scan is in handen van Walter
Kooy, de voormalige directeur van het Nationaal
Groenfonds.
BIODIVERSITEIT
Kooy is voorstander van de nieuwe aanpak. Hij
is optimistisch over het mogelijke effect voor
de biodiversiteit: “Afgelopen jaren is sprake van
neergaande trends in bijvoorbeeld aantallen
weidevogels. Bij een collectieve in plaats van een
individuele uitvoering van het natuurbeheer kan

naar mijn overtuiging meer effect worden bereikt.
Bijvoorbeeld omdat beter wordt bekeken waar
welke maatregelen het beste kunnen worden
genomen.”
De collectieve benadering is ook in het belang van
de betrokken ondernemers, stelt Scan-directeur
Kooy. “De overheid bepaalt welke natuurdoelen
door de agrarische collectieven behaald
moeten worden. Dat staat in de provinciale
natuurbeheerplannen die nu ter visie liggen. Hoe
dat gebeurt, is aan de groepen agrariërs in de
regionale samenwerkingsverbanden. Er komt
absoluut meer ruimte om het natuurbeheer
af te stemmen op de gewone agrarische
bedrijfsvoering. Daar zijn boeren positief over.”
Voor de overheid zal het resultaat zijn dat meer
wordt bereikt met minder geld. “De collectieven
nemen een deel van de taken van de overheid
over, bijvoorbeeld het afsluiten van contracten
met individuele boeren. Dat sluit aan bij de
breed gedeelde wens in de samenleving om de
overheid te verkleinen door taken neer te leggen
bij de samenleving, in dit geval collectieven van
boeren.”

INTERVIEW

Walter Kooy - Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer
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Bedrijfswaterplannen
(BWP) in het Vechtdal
ONDERSTEUNING VAN AEQUATOR GROEN &
RUIMTE
In relatief korte tijd moet er erg veel gebeuren.
Het Scan doet hierbij een beroep op Aequator
Groen & Ruimte. Zo fungeert Wouter Rozendaal
als projectsecretaris van het Scan. Andere medewerkers van Aequator Groen & Ruimte zijn inzetbaar om collectieven op hun verzoek te ondersteunen bij de inrichting van de nieuwe organisatie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de
rol-en taakverdeling, maar ook naar de kosten.
Kooy: “Van de totale beheervergoeding die de
overheid aan de collectieven uitkeert, moet ook
de organisatie worden bekostigd. Hoe lager de
organisatiekosten, hoe meer geld aan het echte
natuurbeheer kan worden uitgegeven.”
Verder adviseert Aequator Groen & Ruimte
afzonderlijke collectieven bij de opstelling van
hun beheeraanvraag. Deze aanvragen moeten
voor komende zomer bij de betreffende provincie worden ingediend. Kooy: “De opstelling
van zo’n aanvraag vraagt veel ecologische en
financieel-economische kennis. Over die kennis
beschikt Aequator. Dat is een geruststellend idee
voor ons als opdrachtgever.”
COLLECTIEVEN OPGERICHT
Kooy is tevreden over de wijze waarop het transitieproces afgelopen jaar is verlopen. Er is al een
groot aantal collectieven gevormd; ruim de helft
van de beoogde 39 is inmiddels notarieel ingeschreven. De nieuwe organisaties zijn allemaal
nauw betrokken bij de opstelling van de natuurplannen die de provincies voor hun werkgebied
opstellen.
Volgens hem is 2015 het jaar van de waarheid.
“We hebben dit jaar te maken met een aantal
harde deadlines, bijvoorbeeld de indiening van
de beheeraanvragen door alle collectieven voor
1 juli. Op 1 september moeten deze zijn beschikt.
Vervolgens moeten de contracten met de individuele boeren afgesloten worden. Maar geen
zorg, we gaan het halen. Dat moet ook wel, want
er is geen plan B.”
Scan-directeur Kooy verwacht dat er komende
jaren nog behoorlijk wat werk voor Aequator te
doen is in het landelijk gebied. “Ook bij de ondersteuning van de agrarische collectieven. Ik denk
dat de overheid in de toekomst meer een beroep
gaat doen op de inzet van de collectieven, bijvoorbeeld bij het beheer van erfgoed, water en
landschap. Ook daarbij is weer ondersteuning
door deskundigen onontbeerlijk.”

Het opstellen van een bedrijfswaterplan helpt de agrarische ondernemer verder in het gebruik
van water en bodem in zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Alleen kostenreducties zijn in de toekomst
niet genoeg om een duurzaam en gezond bedrijf te runnen. Aequator Groen & Ruimte heeft het
BWP geoptimaliseerd voor zowel agrariërs als waterschappen.

In het project “Boeren in het Vechtdal” worden
de problemen ‘te nat’, ‘te droog’ en duurzaam
bodemgebruik aangepakt op het boerenbedrijf.
Met vaak eenvoudige, praktische maatregelen
kan de agrariër zijn productie onder gemiddelde
omstandigheden verbeteren. Is dit BWP nu alleen
voor agrariërs met waterproblemen? Nee, in de
praktijk blijkt dat op 95% van de bedrijven winst te
behalen valt. Het BWP past dan ook prima binnen
het gedachtengoed van het deltaplan agrarische
waterbeheer (DAW).
Een bedrijfswaterplan, wat is dat? Waarom
zou de agrariër het moeten/kunnen doen?
Deze vragen horen we aan het begin van het
traject. De positieve signalen van deelnemers
worden echter ook binnen de landbouwsector
opgevangen. Een bedrijfswaterplan is een
specifiek bedrijfsadvies waar aan de keukentafel
en in het veld kennis wordt uitgewisseld over
het lokale bodem- en watersysteem in relatie
tot de agrarische bedrijfsvoering. In het gesprek
passeren de volgende onderwerpen de revue:
het bedrijf en de bedrijfsvoering, de ervaringen
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met extremen (droog en nat) en percelen met
aandachtspunten of problemen. De oorzaak
voor deze aandachtspunten wordt gezamenlijk
benoemd in het veld. Met verstand van zaken
worden kansrijke maatregelen besproken met
de agrariërs en deze worden samengevat en op
papier gezet in een BWP. Met het BWP in de hand
kan de agrariër het gesprek aangaan met het
waterschap over het waterbeheer. In de praktijk
blijkt dat men vaak wat voor elkaar kan betekenen.
In het project werkt Aequator Groen & Ruimte
samen met LTO-Noord projecten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marco Arts (06 22450087) of marts@aequator.nl

Young Farmers
In directe opdracht van de Europese
Commissie (DG-Agri) en in samenwerking
met Ecorys en het LEI onderzoekt Aequator
Groen & Ruimte de mogelijkheden van
(kennis)uitwisseling tussen jonge agrariërs.
Doel is de wenselijkheid en haalbaarheid
van een Europese of regionale ‘blue-print’
voor (kennis)uitwisseling te beoordelen en
onderbouwen.
De studie neemt ongeveer twee jaar in beslag
en bestrijkt alle 28 Europese lidstaten alsmede
diverse OESO-landen, variërend van Australia,
Nieuw- Zeeland, Canada en de VS tot Rusland,
Brazilië, Turkije en Chili. Na een literatuurstudie
is een uitgebreide (telefonische) enquête
afgenomen onder meer dan 2200 jonge (18-40
jaar) ondernemers.
Ook in Nederland zijn ruim 75 jonge boeren
geïnterviewd. Deze gesprekken hebben een helder
inzicht verschaft in het doen en denken van een
nieuwe generatie ondernemers. De resultaten zijn
per land gevalideerd in bijeenkomsten met teams
van externe deskundigen en jonge onderne-mers
zelf. De conclusies vormen de basis voor een
wereldwijde inventarisatie van uitwisselingsmechanismen voor jonge (aankomende of reeds
gestarte) agrariërs. Dit proces is thans in volle
gang.
Denkt u dat u hieraan kan bijdragen, neem dan
contact op met de projectleider Peter Sloot:
06 53703743 of psloot@aequator.nl

EVEN

VOORSTELLEN
Op 2 januari 1976 ben ik aan het einde van de
middag geboren in het ziekenhuis van Bennekom.
Toen ik 6 jaar was ben ik met mijn ouders, broer
en zus naar Middelburg verhuisd en daar heb
ik tot mijn studie in Velp aan de Internationale
Hogeschool Larenstein gewoond.
Vaak was ik in de tuin aanwezig waar ik een
eigen groentetuin beheerde. In 1996 heb ik bij het
Staring Centrum stage gelopen. Dat wil zeggen: ik
heb drie maanden lopen karteren in de omgeving
van Winterswijk. Met de kop in het weer en de
neus in de bodem, het lag mij wel. Toen er een
vacature verscheen voor veldbodemkundige bij
het Staring Centrum hoefde ik niet na te denken.
Inmiddels heb ik 16 jaar ervaring met bodems
in Nederland, hun natuurlijk voortbrengend
vermogen en hun tekortkomingen. Ik heb vele
karteringen uitgevoerd van schattingen tot een

archeologisch, bodemkundig en cultuurhistorisch
onderzoek. Het laat zien hoe breed inzetbaar de
kennis van bodems en hun ontstaan is. De bodem
van Nederland, dat is toch allemaal al bekend? Het
is een veel gehoorde opmerking, maar eigenlijk
weten we globaal heel veel, maar in detail is nog
veel te ontdekken. En vaak zit het in de details! Een
plas op het land, een verdrogende plek, slechte
draagkracht, natuurpotenties; allemaal afhankelijk
van kleine variaties in de bodemopbouw. Bij
Aequator Groen & Ruimte wil ik mijn kennis van de
ruimtelijke bodemkunde inzetten om vraagstukken
vanuit de bodem te benaderen. Waar wordt de
wateroverlast door veroorzaakt? Hoe zit het met
bodemstructuur, verdichting en als gevolg daarvan
de opbrengstderving van landbouwproducten?
Speelt bodemverdichting ook in natuurgebieden
een rol?

Bodemtrends en toekomst
watersysteem
Het waterschap Zuiderzeeland heeft Aequator
Groen & Ruimte een prachtige opdracht verleend:
beschrijf en prioriteer de trends in de Flevolandse
bodem en stel een plan van aanpak op waarmee
hierop kan worden geanticipeerd. Trends waar
het waterschap op doelt zijn bijvoorbeeld
maaivelddaling, bodemverdichting en het verlies
aan bodemleven. Deze uitdaging hebben we
samen met externe deskundigen van BLGG,
WUR-PPO en De Bakelse Stroom opgepakt. In
een aantal werksessies met stakeholders zullen
we oorzaken, gevolgen, interacties én omvang/
belang van de diverse processen ordenen en de
mogelijke (tegen)maatregelen benoemen en
kwantificeren. Het resultaat zal het waterschap
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handelingsperspectieven voor de toekomst
bieden. Een toekomst waarin bodemdaling
en klimaatverandering vrijwel zeker een grote
rol zullen spelen m.b.t. waterkwantiteit én
-kwaliteit. En dan uiteraard niet alleen voor de
waterbeheerder in Flevoland.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Everhard van Essen:
06 26518630 of evanessen@aequator.nl.

Column
Hebben jullie dat ook, dat gevoel in maart of
soms pas in april? Dat het weer gaat beginnen?
Ja, het voorjaar komt er aan! De bomen kleuren
groen, de koeien gaan weer naar buiten en de zon
roept vaker: “kom je naar buiten?” Hoewel ik ook
van de winter houd, is dit moment van het jaar
mijn favoriet. Toch is het ook een moment om te
bezinnen waar je mee bezig bent. Zo merkte ik bij
mijzelf dat het soms best makkelijk is om op basis
van wat ik weet en zoals ik het al deed “nieuwe”
oplossingen te bedenken. Het vervelende is dan
dat dit helemaal niet altijd de beste oplossing is.
Ben ik hier de enige in? Ik denk het niet.
Te vaak hoor en zie ik voorbeelden die duidelijk
van achter het bureau, met de regels in de hand

zijn bedacht. Prachtige oplossingen op papier,
maar moeilijk om mee te werken. Of gebaseerd
op een model, terwijl de praktijk net even anders
is. Worden hier bewust fouten gemaakt? Nee,
natuurlijk niet. Kan het anders? Ja, dat denk ik wel!
Wanneer we ons nu eens wat meer richten op de
buitenwereld. Kijken, voelen en luisteren naar wat
er om ons heen gebeurt. De oplossing ligt dan in
het gebruiken van deze ervaringen. Daadwerkelijk
voelen hoe iets er in de werkelijkheid uitziet.
Luisteren naar mensen en deze verhalen verbinden
aan nieuwe ideeën. Dan denk ik dat we met zijn
allen komen tot betere oplossingen.
Oftewel, kom naar buiten!

Samenwerking met de
landbouw belangrijk!

Mijn naam is Melle Nikkels. Ik ben
opgegroeid in het mooie Zuidwolde,
Drenthe. Na de middelbare school
in Groningen ben ik Internationaal
Land- en Waterbeheer gaan studeren
in Wageningen. Nu ben ik net klaar
met mijn master Earth Science and
Economics aan de VU in Amsterdam.
Daar heb ik mij toegespitst op
regionaal
(grond)waterbeheer.
Ik vind het erg interessant om
te onderzoeken hoe regionale
waterbeschikbaarheid kan worden
vergroot door lokale maatregelen.

Aequator Groen & Ruimte verzorgt in samenwerking met de Bakelse
Stroom een cursus Agrohydrologie voor de waterschappen De Dommel
en Rijn en IJssel. Door in gesprek te gaan met de landbouwsector kunnen
betere oplossingen worden gevonden voor huidige en toekomstige wateren bodemproblemen. De cursus geeft handvaten om in dit proces beter
aansluiting te vinden bij de dagelijkse agrarische bedrijfsvoering.
In deze praktische cursus komen onderwerpen aan de orde als: de agrarische
bedrijfsvoering, belang van water binnen het productieproces, kansrijke
inpasbare maatregelen, schadebepaling en -methodiek en van model naar
veld en visa versa. Aequator Groen & Ruimte en de Bakelse Stroom zetten
beide ervaringen uit uitgevoerde projecten in. Voorbeeld zijn de beschrijving
van kansrijke maatregelen, onder andere beschreven in het Landbouw op
Peil boekje “Optimalisatie Bodem en Water” (http://landbouwoppeil.nl/
nieuws/maatregelenboek/). Onze methodiek om de inpassing van kansrijke maatregelen binnen de agrarische bedrijfsvoering inzichtelijk te maken
vormt de basis van de cursus. Tijdens de cursus onderstrepen we het belang
van de goede veldkennis en de vertaling van hydrologische naar agrarische
kengetallen. De reacties van de waterschappen op de cursus zijn enthousiast.

Om hier verder in te duiken ben ik op 1 februari begonnen met een PhD
bij Aequator Groen & Ruimte en de Wageningen Universiteit. Ik wil een
zogenaamde “decision support tool” ontwikkelen dat inzicht geeft in de
regionale adaptatie-opties als er niet genoeg water beschikbaar is. Dit is
erg toegepast onderzoek. Het toepassen op een regio (die we nog moeten
bepalen) zal ik doen vanuit Aequator Groen & Ruimte. De komende vier jaar
ben ik daarom vaak te vinden op het kantoor in Ede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Arts: 06 22450087
of marts@aequator.nl

Naast de Wageningen Universiteit ben ik ook nog verbonden aan de University
of Tasmania in Australië. In Australië is waterschaarste het “eerlijk” verdelen
van water een veel nijpender vraagstuk dan in Nederland. Ze hebben daar
dan ook meer ervaring met droogtebestrijding. Ik hoop hiervan te leren
door een vergelijking te maken met Nederland. Echter, ik denk dat wij in
Nederland behoorlijk wat kennis hebben omtrent de potentie van lokale
wateropslagmaatregelen en misschien kan dat daar ook nog wel van pas
komen.

EVEN

Michiel van Amersfoort

Naast werken en studeren doe ik ook nog andere dingen.
Zo ben ik bijvoorbeeld fanatiek aan het wielrennen.
Daarnaast vind ik appels plukken en hooien het
mooiste wat er is, geniet ik erg van live muziek en
vind ik het leuk om te toeren op de motor.

VOORSTELLEN
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Aequator Groen & Ruimte verricht grondwater- en bodemonderzoek voor Gasunie

Gasunie optimaliseert integriteitsbeoordeling gasleidingen
Gasunie staat garant voor de kwaliteit van haar
gasleidingen. Op het gebied van de invloed van
grondwater wordt hierbij gebruikgemaakt
van de kennis en ervaring van Aequator. In de
eerste helft van dit jaar voert het bureau op 21
locaties onderzoek uit nabij gasleidingen.
In de Nederlandse bodem bevinden zich veel
kabels en leidingen. Zo ligt er bijvoorbeeld
een netwerk aan hoofd- en regionale
gasleidingen met een totale lengte van
circa 12.500 kilometer. Een spinnenweb
van leidingen, onzichtbaar, maar voor onze
energievoorziening van levensbelang.
Het is de verantwoordelijkheid van
netbeheerder Gasunie Transport Services
dat het gas veilig en betrouwbaar wordt
getransporteerd. Een adequaat beheer van het
transportnet heeft dan ook topprioriteit. Een
deugdelijke inschatting van de kwaliteit van
de leidingen is voor Gasunie essentieel. Dat
geldt des te meer omdat een belangrijk deel
van de aardgasleidingen in de jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw is gelegd. Er zijn
zelfs enkele leidingen die stammen uit de jaren
vijftig.
CORROSIEBEPALING
Binnen Gasunie is de afdeling Operations/
Integrity Management belast met de bepaling
van de kwaliteit van de bestaande gasleidingen.
Onderdeel daarvan is het bepalen van de kans
of een gasleiding corrodeert en in hoeverre
dat leidt tot de noodzaak om de betreffende
leiding te repareren. De Gemiddelde Laagste
Grondwaterstand (GLG), in relatie tot de
diepteligging van de leiding, is een belangrijke
factor die de mate van corrosie bepaalt.
Daarom is een precies zicht op deze GLG in de
bodem ter plekke van de leidingen essentieel.
Op basis van bestaande bodemkaarten en
modelgegevens uit andere bronnen is het lang
niet altijd mogelijk om tot een nauwkeurige
GLG-bepaling te komen om betrouwbare
uitspraken te doen over de kans op corrosie.
Sinds een aantal jaren doet Gasunie een beroep
op Aequator Groen & Ruimte om bodem- en
grondwaterdata aan te leveren voor een nog
betrouwbaardere corrosieanalyse.
ANALYSE
Maurits Stok van Gasunie geeft het belang aan
van de leidingbeoordeling die zijn afdeling

uitvoert: “Om onze verantwoordelijkheid
voor veilig en betrouwbaar gastransport te
kunnen waarmaken, is de kwaliteit van de
leidingen van groot belang. Wij noemen dat
‘fit for service’. Veel leidingen zijn decennia
geleden aangelegd. Wij maken op basis
van allerlei gegevens een inschatting welke
leidingen op welke termijn aangepast of
vervangen moeten worden.
De kwaliteit van deze analyse is natuurlijk
afhankelijk van de kwaliteit van de data
waarvan we gebruikmaken. Op het
gebied van grondwater zagen wij nog wel
verbetermogelijkheden. Om die reden
hebben wij een beroep gedaan op Aequator
Groen & Ruimte, een adviesbureau dat
bekend staat om zijn kennis van bodem en
grondwater en zijn praktijkervaring om een
dergelijke beoordeling te kunnen maken. Het
was TNO die ons adviseerde om Aequator
Groen & Ruimte in te schakelen.”
Volgens Stok bleek al snel uit het overleg
met het adviesbureau dat de huidige
berekeningen en analyses goed
zijn, maar dat voor bepaalde
locaties in het transportnetwerk
aanvullende gegevens nodig zijn
om helderheid te krijgen over de
grondwaterstanden in de bodem.
Stok: “Dat geldt vooral voor de
leidingen in stedelijk gebied en in
overgangsgebieden waar de bodem
binnen een relatief korte afstand enorm van
opbouw verandert.”

KLANT
AAN HET
WOORD

FLUCTUATIE
Voor een betrouwbare analyse op juist die
locaties heeft Gasunie aan Aequator Groen &
Ruimte gevraagd bodemonderzoek te doen
en op basis daarvan gegevens aan te leveren
over de grondwaterstanden en de fluctuatie
in de tijd. Stok: “Voor ons is het belangrijk
om te weten of leidingen permanent droog
staan, altijd onder water liggen of dat sprake
is van een situatie van afwisselend droog en
nat. In dat laatste geval is de kans op corrosie
het grootst.”
De bodemonderzoeken in het veld vinden nu
al een paar jaar plaats. Dit jaar (2015) gaat het
tot juli om onderzoek op 21 locaties over een
totale lengte van 50 kilometer, bijvoorbeeld
in Vlaardingen, Velsen en Hengelo.
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Bij het onderzoek op locatie
wordt de bodemopbouw
beschreven en worden ook
hydromorfe kenmerken verzameld
zoals oxidatie- en reductieverschijnselen. In
samenwerking met een tracétoezichthouder
van Gasunie worden representatieve plekken
uitgezocht om boorgaten te maken zodat de
grondwaterstand kan worden opgemeten.
Het onderzoek geeft een precies beeld van
de grondwaterfluctuatie en de bodem in
en rondom het tracé. Met deze gegevens
kan Gasunie vervolgens zijn risicoanalyse
optimaliseren.
Stok is tevreden over de data die Aequator
Groen & Ruimte aanlevert. “Ik heb geen enkele
reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid
van de rapporten die het bureau bij ons inlevert.
En niet onbelangrijk, de samenwerking met
Aequator Groen & Ruimte levert ons ook
nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld over de
invloed van impermeabele grondlagen op de
grondwaterstand en over anaerobe corrosie.”

