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Het conserveren van leidingen is geen wereldvreemd kunstje voor EdeA, maar conserveren boven een autosnelweg was 
nog niet eerder vertoond. Tot deze zomer. Van april tot eind oktober wordt de leidingenbrug over de A76 gerenoveerd en 
worden de leidingen geconserveerd. Een knap stukje werk van hoofdaannemer Ballast Nedam. Je moet er toch niet aan 
denken dat er boven deze drukke snelweg tussen België en Duitsland iets misgaat!

Conserveren van leidingen boven de A76

Knap werk pal boven een 
drukke autosnelweg

de stoomleidingen de isolatie hersteld 
worden. Allemaal werkzaamheden die 
leiding voor leiding moeten gebeuren, 
met de juiste veiligheidsmaatregelen. We 
hebben voor dezelfde hoofdaannemer 
gekozen als Sitech, namelijk Ballast Nedam, 
met onderaannemer LSB/IRIS voor de 
steigerwerkzaamheden en het conserveren.”

Strak tijdspad Rijkswaterstaat
Voor de uitvoering van het conserveerwerk 
van de leidingen is Theo Houben verant
woordelijk. Hij heeft de werkvergunning 
aangevraagd en een bijbehorende 

taakrisicoanalyse opgesteld. Theo: “Er 
mag niks misgaan. Je moet echt op alle 
mogelijke risico’s voorbereid zijn. Dankzij 
de goede normstelling aan het begin van 
de klus door EdeA, RoyalHaskoning DHV en 
Sitech wordt er gelukkig goed op veiligheid 
geïnspecteerd. De voorbereidingstijd was 
redelijk lang. Dat is prettig. De werkdruk is 
niet abnormaal hoog, maar er is wel een 
strak tijdspad. Rijkswaterstaat bepaalt 
namelijk op welke dagen en uren de 
snelweg afgesloten wordt voor het op en 
afbouwen van de tijdelijke werkbrug. Dat 
betekent dat we voor zowel de noord als de 
zuidhelft van de brug negen weken werktijd 
hebben.”

Allemaal dezelfde visie
Theo vervolgt: “Om te zorgen dat alle 
partijen dezelfde visie op de uitvoering en 
veiligheid hebben, zitten we elke ochtend 
bij elkaar. We bespreken gezamenlijk de 
werkvergunning en het werk van die dag 
en we evalueren wat er de vorige werkdag 
gebeurd is. Bij die bespreking zitten 
veiligheidsdeskundigen en uitvoerders 
van Sitech, EdeA, Ballast Nedam, LSB/
IRIS en RoyalHaskoning DHV. Afgesproken 
is bijvoorbeeld dat er niet meer dan 
acht mensen tegelijk op de brug mogen 
werken. Ook zijn er afspraken gemaakt 
over de manier waarop de leidingen 
beschermd worden tijdens de (sloop)
werkzaamheden. Voor ieder onderdeel van 
het werk dat afgerond is, houden we een 
kwaliteitscontrole. Dat doen we meestal 
zelf, soms met ingehuurde experts. Dit om 
ervoor te zorgen dat de leidingen weer voor 
de komende 25 jaar beschermd zijn tegen 
alle weersinvloeden. Per fase wordt het 
werk opgeleverd.”

Strenge veiligheidscontrole
“Ondanks het strakke tijdspad mogen 
we geen concessies doen aan de 
veiligheid”, vertelt Theo. “Daarom lopen 
er veiligheidsmensen rond. Zij nemen 
regelmatig zuurstofmonsters en controleren 
of er geen explosieve of giftige stoffen in 
de lucht zitten. Bij temperaturen boven 
de 30 graden Celsius, zoals we begin juli 

hadden, kun je niet langer dan twee uur 
aaneengesloten werken. Soms maar een 
half uur. Dan wordt er een zomerrooster 
ingesteld, waarbij de mensen al om half 
zeven ’s morgens aan de slag gaan. De 
uitvoerder en aannemer zorgen er bij 
aangepaste roosters wel voor dat het werk 
wordt ingehaald, want ze mogen niet van 
het tijdspad afwijken.” 

Knap stukje werk
“Het is een knap stukje werk wat Ballast 
Nedam levert”, vertelt Mark. “Voor hen is 
het geen gemakkelijke klus. Ze moeten 
bijvoorbeeld de bestaande stalen vloer eruit 
halen en er een nieuwe in leggen. Ook de 
planning is vrij gecompliceerd: de renovatie 
van de brug gebeurt namelijk tegelijkertijd 
met het conserveren van de leidingen. Dat 
is echt een heel ingewikkeld werkschema, 
vooral omdat er niet meer dan acht mensen 
tegelijk op de brug mogen zijn. We zijn dan 
ook heel tevreden over de prestaties. Tot 
nu toe dan, want we hebben nog wel een 
aantal weken te gaan.”

Mark Weijers en Theo Houben zijn 
voor EdeA betrokken bij een bijzonder 
conserveringsproject boven de A76. Mark als 
projectleider, Theo als installatiecoördinator. 
Aanleiding voor deze operatie was de 
renovatie van de leidingenbrug door Sitech. 
Deze brug van 70 meter lang en 9 meter 
breed bestaat al dertig jaar en had nog 
nooit een grote onderhoudsbeurt gehad. 
De meeste leidingen op deze brug zijn van 
EdeA, een paar zijn van SABIC en PPS. Het 
onderhoud van de leidingen stond niet in 
de planning, maar door mee te liften met 
Sitech konden alle partijen synergievoordeel 

behalen. Om de brug op te knappen moest 
Sitech namelijk steigerwerk, een stofdicht 
compartiment en een tijdelijke werkbrug 
aanbrengen. Dat zijn prijzige voorzieningen, 
dus wilde EdeA graag aanhaken. 

Conserveren of slopen
Het conserveren van leidingen is geen 
sinecure. Je hebt te maken met in bedrijf 
zijnde leidingen met een explosieve of 
brandbare inhoud. Dus moet je zeer 
zorgvuldig te werk gaan. Mark stelde de 
werkomschrijving (het bestek) voor deze 
onderhoudsklus op. Hij legt uit: “Op de brug 

liggen diverse leidingen die uiteenlopen 
qua leeftijd, functie en uitvoering. Een 
paar leidingen hadden geen nut meer en 
worden gesloopt. Dat zijn de ademlucht, 
waterstof en etheenleidingen inclusief 
mantelbuis die niet meer in bedrijf zijn. De 
meeste leidingen worden geconserveerd, 
dat wil zeggen dat ze gezandstraald en 
geverfd worden. Als zandstralen niet 
mogelijk is, dan wordt de roest handmatig 
verwijderd. Om de leidingen goed te 
kunnen conserveren, moeten de beugels 
eerst verwijderd worden en na afloop weer 
teruggeplaatst worden. Verder moet bij Oude en nieuwe leidingen
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