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Newslines: de nieuwsbrief van
Petrochemical Pipeline Services
Voor u ligt Newslines, de e
 erste nieuwsbrief van P
 etrochemical Pipeline Services (PPS-Pipelines). U
krijgt deze nieuwsbrief omdat er in uw p
 erceel of percelen een of meerdere petrochemische pijpleidingen aanwezig zijn die door PPS-Pipelines worden beheerd. Een paar keer per jaar informeren wij
u via deze nieuwsbrief over zaken die voor u als grondeigenaar, -bezitter of -pachterbelangrijk zijn.
Laat u ons weten wat u ervan vindt? Uw reactie via TPI@PPS-Pipelines.com s
 tellen wij zeer op prijs.
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Waar loopt
de leiding?
Volg de
oranje
paaltjes
Alle ondergrondse pijplei
dingen van PPS-Pipelines
worden boven de grond gemarkeerd door middel van
oranje paaltjes. Kijk maar
eens in de buurt van uw perceel. Door de signaalkleur
oranje vallen ze goed op.
En dat is ook precies de
bedoeling. De oranje paaltjes

Per jeep, per helikopter of te voet:

een tracé controller is
altijd onderweg
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Nalopen
Te voet betekent ook echt ‚te voet’? „Jazeker”, zegt Harrie. „Vier keer per
jaar worden alle pijpleidingen te voet nagelopen. Elke controleur loopt
daarbij zijn eigen rayon. Dat doen we omdat je bepaalde zaken niet van
afstand kunt zien. Je let dan op veranderingen in de nabijheid van de
leidingen. Is er opeens een schuurtje gebouwd, heeft iemand een boom
uitgegraven? Dat soort zaken.”
Toezicht houden
Een tracé controller houdt ook toezicht bij (graaf)werkzaamheden in de
nabijheid van de pijpleidingen die zijn aangemeld via een zogenaamde
KLIC-melding. Grondeigenaren en aannemers zijn daartoe wettelijk verplicht. Harrie: „Komt er een KLIC-melding binnen, dan nemen wij contact
op met de betreffend partij en maken we verdere afspraken. De ene
keer is het een klein project, bijvoorbeeld een klein slootje dat wordt
uitgegraven. De andere keer is het de bouw van een compleet industrieterrein. Zodra er gegraven gaat worden zijn wij erbij. Want we willen kost
wat kost voorkomen dat onze pijpleidingen worden beschadigd.”
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Gaat u graven?
Weet wat er wel en niet mag
De meeste beschadigingen aan onze pijpleidingen ontstaan door
graafwerkzaamheden. Zo’n beschadiging kan ernstige gevolgen
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hebben voor mens, milieu en omgeving. Die gevolgen worden niet
altijd direct zichtbaar. Soms wordt een pijpleiding verzwakt en
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gebruik rond de leidingen is dan ook essentieel.
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Meld graafwerkzaamheden op tijd via KLIC
Voor het uitvoeren van mechanische graafwerkzaamheden bent u
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• PPS-Pipelines zorgt voor extra markering van de leiding in het veld.
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• medewerking en meedenken

voering van de werkzaamheden.
• Een tracé controller van PPS-Pipelines houdt toezicht op de

van PPS-Pipelines in het
ontwerpproces.

werkzaamheden.
• In sommige gevallen dient de graver aanvullende maatregelen
te treffen zoals het plaatsen van afschermende hekwerken en
ontlastconstructies.

Hoe doe ik een KLIC-melding?
Het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) is onderdeel van het Kadaster.
U kunt een KLIC-melding doen via

www.klic.nl of tel. 0800 - 0080
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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 kantooruren telefonisch
bereikbaar op tel. 046-426 81 50. Of stel uw vraag per e-mail:
TPI@PPS-Pipelines.com.

Meer weten?
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen van
graafschade, kijk dan op: www.pps-pipelines.com
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Druk
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Kloppen uw gegevens?
Eventuele wijzigingen in uw naam
of adresgegevens kunt u per post
of e-mail aan ons doorgeven.
PPS-Pipelines
Antwoordnummer 1004
6160 VB Geleen (Nederland)
TPI@PPS-Pipelines.com

Wat moet u doen in een noodsituatie?
Heeft u een lekkage aan een pijpleiding geconstateerd, neem dan direct de volgende maatregelen:

1
1.

Stop direct met de (graaf)werkzaamheden.

2
2.

Ontruim de gevarenzone.

3
3.

Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis noodnummer 0800-3388000.

4
4.

Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112.

5.
5

Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies mogelijk door.

6.
6

Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om.

7.
7

Houd omstanders op afstand.

8.
8

Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit de gevarenzone.

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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