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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. 

WAT MOET U DOEN IN EEN NOODSITUATIE?

Als een bloementapijt loopt 
het pijpleidingtracé van PPS- 
Pipelines ter hoogte van 
Leende door het  Brabantse 
landschap. Het perceel wordt 
beheerd  door de Plattelands-
vereniging Hei, Heg & Hoogeind. 
De vlinders en kikkers zijn er 
blij mee. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen van  

graafschade, kijk dan op: WWW.PPS-PIPELINES.COM

Heeft u een lekkage aan een pijpleiding geconstateerd, neem dan direct de volgende maatregelen:

1. Stop direct met de (graaf)werkzaamheden.

2. Ontruim de gevarenzone.

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

4. Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112.

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

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

7. Houd omstanders op afstand.

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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Petrochemical Pipeline Services



Petrochemical Pipeline Services

Leenderstrijp is een gebied 

van 1400 hectare ten 

zuiden van Eindhoven. Het 

terrein bestaat voor een 

deel uit bos en heide van 

Staatsbosbeheer, en aan de 

andere kant uit agrarisch 

gebied. Daar tussendoor 

loopt het tracé van de 

pijpleiding Rotterdam-Beek. 

Onder het beheer van 

Plattelandsvereniging Hei, 

Heg & Hoogeind heeft die 

smalle strook land zich 

ontwikkeld tot een bloeiend 

stukje natuur met een 

weelderige flora en fauna. 

Heikikker
“Zo’n 6, 7 jaar geleden 

hebben we het beheer 

op ons genomen”, zegt 

Peter Kerkhofs van de 

plattelandsvereniging. “We 

hebben streekeigen bloemen 

ingezaaid die je ook in de 

omgeving vindt. Margrieten, 

klavers, knoopkruid, mint, 

wilde peen. 

Met als gevolg dat het er nu 

barst van de vlinders, wel 

zo’n 150 stuks op een strook 

van enkele honderden meters. 

Het perceel is trouwens ook 

populair onder reptielen en 

amfibieën, zoals de heikikker.”

Ruige natuur
Het leidingtracé is hier geen 

aangeharkte tuin, benadrukt 

Kerkhofs. “Het is tamelijk 

ruige natuur, die helemaal 

in het landschap past. We 

laten het zoveel mogelijk met 

rust. Maar enig onderhoud 

is noodzakelijk. In het najaar 

maaien we gefaseerd, en 

soms zetten we er schapen 

op. Anders krijgt gras en 

struweel de overhand. En 

af en toe zaaien we wat 

bloemenzaad bij. In de zomer 

ontstaat er soms een paadje 

door wandelaars en fietsers. 

Dat hou je niet tegen. Erger 

is dat er nog wel eens wordt 

gemotorcrosst. Om dat tegen 

te gaan, hebben we een 

aantal slagbomen geplaatst 

aan de toegangswegen. 

Die moeten we regelmatig 

vervangen. Iedere veertien 

dagen gaan we wel even 

kijken.”

Mooi buitengebied
“Ik heb hart voor het 

landschap, dus daar wil ik 

wat mee doen”, verklaart 

Kerkhofs, die in het dagelijks 

leven manager is. “Als 

vrijwilliger bij Hei, Heg & 

Hoogeind zet ik me in voor 

een mooi buitengebied. Dat 

doen we samen met boeren 

en organisaties als Brabants 

Landschap, en in dit geval 

dus met PPS-Pipelines. Die 

samenwerking bevalt goed. 

Zo kunnen wij werken aan 

een biodivers landschap 

en hebben zij een mooi 

onderhouden tracé. Echt een 

win-winsituatie. Dat zouden 

we best op meer plekken 

willen doen!” 
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“Meten is weten”, zegt Peter 

Beens. “Maar hoe meet je de 

wanddikte van een bijna 200 

kilometer lange pijpleiding 

die diep onder de grond ligt?” 

Met een intelligent PIG dus, 

een pipeline inspection  gauge. 

Een buis van soms wel 4 tot 

5 meter lang, propvol met 

elektronica, meetapparatuur 

en accu’s. Beens: “De PIG gaat 

in Rotterdam of Antwerpen 

de pijp in, en zo’n 57 uur later 

halen we hem in Geleen weer 

eruit. Dat doen we minimaal 

eens in de 10 jaar voor al onze 

pijpleidingen. Onderweg meet 

de PIG de dikte van de wand 

en eventuele vervormingen. 

Het apparaat houdt voortdu-

rend zijn positie bij, want als 

het een afwijking detecteert, 

moeten we natuurlijk wel heel 

precies weten waar we moe-

ten gaan graven.”

Hoe ligt de pijp erbij?

Altijd een spannend moment 

voor Beens en zijn team, als 

de data is geanalyseerd en de 

rapportage met de bevindin-

gen van de PIG binnenkomt. 

Hoe ligt de pijp erbij? Zijn er in 

de afgelopen periode deuken 

of roestvorming ontstaan? 

Beens: “Het is voor ons heel 

belangrijk dat het rapport van 

de hoogste nauwkeurigheid en 

betrouwbaarheid is. Daarom 

gebruiken we de modernste 

PIGs die zijn uitgerust met de 

laatste technologie. Dat maakt 

de interne leidinginspectie een 

heel kostbare operatie. Toch 

checken we altijd zelf nog 

eens voor de zekerheid of de 

data correct zijn, door op een 

paar plekken te gaan kijken of 

de rapportage precies over-

eenkomt met de werkelijke 

situatie. 

Dat proberen we altijd in het 

najaar te doen, zodat we niet 

hoeven te graven in landbouw-

grond waar gewassen op 

staan.”

Lekkages voorkomen 
En ja, er is wel eens iets aan 

de hand met de pijp, zegt 

Beens. “Hoewel we heel veel 

energie steken in het bewa-

ken van onze tracés, wordt er 

toch wel eens gegraven waar 

dat eigenlijk niet mag. Dat kan 

een deuk in de leiding veroor-

zaken. Zo’n inspectie is natuur-

lijk niet vrijblijvend. Als er iets 

wordt aangetroffen, onderne-

men we actie. Dan doen we 

ter plekke een laserscan om 

te zien wat er precies aan de 

hand is en of het deel van de 

pijp vervangen moet worden. 

Zo voorkomen we dat een be-

schadiging op langere termijn 

tot een lekkage leidt.”

Grote kans dat er de afgelopen jaren wel eens een  
‘intelligent PIG’ onder uw perceel is doorgegaan. Nee, 
geen slim varken, maar een meetsonde die de kwaliteit 
van de pijpleiding controleert op de miniemste afwijkingen. 
Elke keer weer een spannende operatie voor Peter Beens, 
manager Integrity & Projects van PPS-Pipelines.

HOE INSPECTEER JE EEN PIJPLEIDING  
DIEP ONDER DE GROND? STUUR DE PIGS!

Vertrek van de Pig in Rotterdam.

Leden van de werkgroep Natuurwerk ruimen het maaisel van de strook op.

Aankomst in Geleen.


