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wat mOet u dOen in een nOOdsituatie?

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

Stop direct met de (graaf)werkzaamheden;
Ontruim de gevarenzone;
Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis 
noodnummer 0800 338 8000;
Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112;
Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies 
mogelijk door;
Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om;
Houd omstanders op afstand;
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 vervolgmaat-
regelen moeten worden genomen.
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Petrochemical Pipeline Services
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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. 
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen 
van graafschade, kijk dan op: www.pps-pipelines.com

Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit EM
ERGENCY?

Veldhoven timmert aan de weg. Aan een aansluiting 
met de A67 om precies te zijn. Door de bouw van een 
viaduct moet de PRB-pijpleiding plaatselijk dieper de 
grond in. Een hele puzzel, zegt Paul Hovens, assistent 
projectleider van de gemeente Veldhoven.

“De bereikbaarheid van Zuidwest-Veldhoven staat on-
der druk”, legt Paul Hovens uit. “Bedrijventerrein De Run 
maakt daar een stevige ontwikkeling door. Er ontstaan 

veel arbeidsplaatsen, dat betekent dus ook veel verkeer. 
Het staat nu geregeld vast op toegangswegen naar de A2. 
Daarom willen we graag ook een aansluiting op de A67, die 
ten zuiden van Veldhoven loopt.”

Geen gevaar meer
De aansluiting gaat de A67 aan de zuidkant verbinden 
met de toegangsweg naar De Run en in de toekomst met 
de nieuwe provinciale weg. Aan de noordkant wordt de 

Lees verder op pag. 2 >

  
aansluitinG veldhOven met de a67

prB-piJpliJn BiJ veldhOven 
maakt plaats vOOr viaduct  



OprOep

Wij verzoeken u om graafwerkzaamheden op 
het leidingtracé altijd te melden, in Nederland 
via www.klic.nl en in België via www.klip.be.

Newslines - NL | December 2016Petrochemical Pipeline Services

snelweg aangesloten op de rondweg die nog in aanleg 
is. Daarvoor bouwt de gemeente een viaduct over de 
snelweg. Hovens: “Jaren geleden bleek al dat we daar 
te maken zouden krijgen met de PRB-leiding. Het was al 
snel duidelijk dat als die op zijn plek zou blijven liggen, de 
aansluiting niet mogelijk zou zijn. Door de taluds naar het 
viaduct zou er dan te veel gronddruk op de leiding komen.”

“We hebben de bouwplannen al in een vroeg stadium 
afgestemd met PPS-Pipelines”, zegt Hovens. “Ze gaan de 
pijpleiding dieper leggen zodat de bouw van het viaduct er 
geen gevaar meer voor vormt. De PRB-pijpleiding zal een 
korte periode worden afgesloten. Maar eerst leggen ze het 
nieuwe leidingdeel onder de snelweg door. Als dat klaar is, 
sluiten ze de nieuwe pijp aan beide kanten op de bestaan-
de leiding aan.”

Interessante puzzel
Een hele puzzel, noemt Hovens de aansluiting op de 
A67. “Maar wel een heel interessante! Het komt niet vaak 
voor dat een gemeente zelf zo’n project realiseert. Dat 
is behoorlijk complex, want je hebt met veel partijen te 
maken, zoals Rijkswaterstaat, de Provincie en dus ook 
bijvoorbeeld met PPS-Pipelines. Heel iets anders dan een 
rotonde aanleggen in het buitengebied.”

Alle puzzelstukjes zijn inmiddels aan elkaar gepast. Het is 
alleen nog wachten op de uitkomst van een beroepspro-
cedure bij de Raad van State. “We hopen begin komend 
jaar groen licht te krijgen. Dan kunnen de werkzaamheden 
van start.” Hovens is optimistisch over het verdere verloop: 
“Als je eenmaal buiten aan de slag kunt, ben je al een heel 
eind.”   █ 
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Mechanische graafwerkzaamheden worden meestal 
netjes gemeld bij het Kadaster (in Nederland) of bij 
het Kabel- en Leidinginformatieportaal (in België). 
Maar soms gaat een graafmachine aan de slag op 
het leidingtracé zonder dat PPS-Pipelines ervan weet. 
En dan kan het behoorlijk fout gaan.

“In 2013 raakte een leiding beschadigd bij de verbreding 
van het Julianakanaal”, zegt Bas Chiaradia, coördinator 
third party affairs bij PPS-Pipelines. “Een grote hoeveel-
heid nafta kwam vrij. Met de bodemsanering zijn we nog 
steeds bezig. Veel mensen zijn zich niet bewust van het 
gevaar bij graafwerkzaamheden. Sommige leidingen 
vervoeren nog gevaarlijkere stoffen, die dodelijke gevolgen 
kunnen hebben. Daar wil je niet in de buurt staan als het 
fout gaat.”

Leidinginformatiecentrum
Meestal verlopen grondwerken nabij de leidingen zonder 
problemen. Wie graafwerkzaamheden wil uitvoeren moet 
in Nederland een KLIC-melding doen (via www.klic.nl) en 
in België een KLIP-melding (via www.klip.be). Die komen 
binnen bij het leidinginformatiecentrum van PPS dat ver-
volgens contact opneemt met de melder om in te schatten 
wat het risico is van de werkzaamheden en afspraken te 
maken. Indien nodig, komt een tracécontroller ter plekke 
kijken om een veilige uitvoering te verzekeren.

‘Near misses’
Maar de KLIC- en KLIP-meldingen worden niet altijd even 
ijverig gedaan. Dat heeft volgens Chiaradia niets te maken 
met kwade opzet. “Het wordt vergeten, of men denkt 
dat een eerdere melding ook wel geldig zal zijn voor een 
locatie even verderop. Vaak gaat het nog net goed. ‘Near 
misses’ noemen we dat. In zo’n geval brengt de directeur 
van PPS-Pipelines vaak een bezoek aan het bedrijf dat 
de graafwerkzaamheden uitvoerde om uitleg te geven 
over de gevaren. Dan zie je wel dat het besef doordringt 
van wat er had kunnen gebeuren.”

Helikopter
PPS-Pipelines wacht niet lijdzaam af tot er een melding 
binnenkomt, maar is zelf voortdurend in de weer om 
problemen te voorkomen. De tracécontrollers vliegen 
eens per week met een helikopter over het tracé en ze 
nemen ook geregeld op de grond poolshoogte. Het team 
tracécontrollers is onlangs uitgebreid, zodat ze nog beter 
in de gaten hebben wat er boven de leidingen gebeurt. 
Chiaradia: “Grotere projecten die niet zijn gemeld, merken 
we dus meestal wel op. Maar we zouden natuurlijk graag 
van tevoren met elkaar in gesprek gaan.”   █ 

Graafwerkzaamheden Op leidinGtracé? 
meld het vOOr uw en Onze veiliGheid

als het raak is, is het sOms 
GOed mis

Het geplande viaduct dat Zuidwest-Veldhoven moet gaan 
verbinden met de snelweg A67. PPS-Pipelines verplaatst hier 
de PRB-pijplijn om de bouw mogelijk te maken.

Near misses; op de foto’s is te zien dat er voorwerpen 
(stijgerbuizen) in de grond zijn gedreven tot vlak op of langs 
de pijpleiding (het zwarte object in de grond). 
De oranje piketpaaltjes markeren de ondergrondse ligging 
van de leidingen.


