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Petrochemical Pipeline Services (PPS-Pipelines) 

ppS-pipelines beheert een aan-

tal ondergrondse pijpleidingen. 

Via deze pijpleidingen worden 

gasvormige of vloeibare indus-

triële pro ducten onder hoge 

druk  vervoert. Denk bijvoorbeeld  

aan ethyleen en vloeibare kool-

waterstoffen. al meer dan  

40 jaar zijn de havens van  

rotterdam en antwerpen via 

onze pijpleidingen verbonden 

met producenten en afnemers in 

nederland, België en  Duitsland. 

 Vergeleken met scheepvaart of 

wegtransport is pijpleidingtrans-

port de meest veilige manier 

van transpor teren. in nederland 

 beheert ppS-pipelines vijf pijp-

leidingen: prB (pijpleiding rotter-

dam Beek), paLL (pijpleiding 

antwerpen  Limburg Luik), arg 

(aethylen rohr leitungs gesell-

schaft) , mVC (ineos mVC) en een 

afvalwaterleiding aWL (SaBiC ip). 

Waar deze pijpleidingen precies 

lopen, ziet u op de kaart achter-

op deze nieuwsbrief. 
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Voor u ligt newslines, de  eerste nieuwsbrief van  Petrochemical Pipeline  Services (PPS-Pipelines). u 

krijgt deze nieuwsbrief omdat er in uw  perceel of  percelen een of meerdere petrochemische pijplei-

dingen 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 grond eigenaar, -bezitter of -pachter  belangrijk zijn. 

laat u ons  weten wat u ervan vindt? uw reactie via TPI@PPS-Pipelines.com  stellen wij zeer op prijs.



Petrochemical Pipeline Services

WaaR looPT 
de leIdInG? 
VolG de 
oRanje 
PaalTjeS

alle ondergrondse pijplei-

dingen van ppS-pipelines 

worden boven de grond ge-

markeerd door middel van 

oranje paaltjes. kijk maar 

eens in de buurt van uw per-

ceel. Door de signaalkleur 

oranje vallen ze goed op.  

en dat is ook precies de  

bedoeling. De oranje paaltjes 

dienen als markering én als 

waarschuwing.  

op elk paaltje zit een geel 

plaatje (zie foto). Daarop 

staat belangrijke informatie  

zoals onze naam, de naam 

van de pijpleiding, welk pro-

duct er door de leiding gaat 

en ons telefoon nummer 

(0800-3388000). Dat 

telefoon nummer kunt u 24 

uur per dag bellen. Weet  

u al wat er in de pijpleiding 

onder uw perceel wordt 

vervoerd? U weet nu hoe u 

erachter komt. 

PPS-Pipelines heeft zeven tracé controllers in 

dienst. zij zorgen ervoor dat er niets met de onder-

grondse pijpleidingen gebeurt. deze specialisten 

zijn het grootste deel van hun tijd dan ook buiten  

te vinden. Harrie Scholtes is één van hen.  

Hij vertelt wat een tracé controller doet.   

„onze belangrijkste taak is het controleren van de 

pijpleiding tracés. Dat doen we te voet, per jeep of per helikopter. De 

controles te voet en per jeep doen we maandelijks of elk kwartaal, dat 

is afhankelijk van de geldende voorschriften.” aanvullend vliegen we een 

keer per week met een helikopter alle tracés in nederland en België af.

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 ver-

plicht. 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 industrie-

terrein. Zodra er gegraven gaat worden zijn wij erbij. Want we willen kost 

wat kost voorkomen dat onze pijpleidingen worden beschadigd.”  

per Jeep, per HeLikopTer of Te VoeT: 
een TRacé conTRolleR IS  
alTIjd ondeRWeG 



de meeste beschadigingen aan onze pijpleidingen ontstaan door 

graafwerkzaamheden. zo’n beschadiging kan ernstige gevolgen  

hebben voor mens, milieu en omgeving. die gevolgen worden niet 

altijd direct zichtbaar. Soms wordt een pijpleiding verzwakt en  

bezwijkt pas op een later moment. zorgvuldig graven en grond-

gebruik rond de leidingen is dan ook essentieel. 

om altijd een veilige ligging van 

onze pijpleidingen te garanderen 

is er een doorgangsstrook of

belemmerende zone gedefini-

eerd. Deze zone staat in de door-

gangsovereenkomst die bij aan-

leg is opgesteld, maar ook in de 

vigerende wet- en regelgeving en 

het bestemmingsplan. Deze zone 

of strook heeft een breedte van 

5 meter aan weerszijden van de 

pijpleiding. Daarbinnen is het niet 

toegestaan om zonder toestem-

ming van ppS-pipelines (graaf)

werkzaamheden te verrichten, 

het maaiveld te wijzigen, gebou-

wen op te richten, grond op te 

slaan, diep te ploegen of diep-

wortelende bomen of struiken te 

planten. regulier tuinonderhoud 

en bewerking van landbouwgron-

den is wel toegestaan. 

GaaT u GRaVen? 
WeeT WaT eR Wel en nIeT maG

meLD graafWerkZaamHeDen op TiJD Via kLiC

Voor het uitvoeren van mechanische graafwerkzaamheden bent u 

wettelijk verplicht om uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang een zgn. 

KlIc-melding (Kabels en leidingen Informatie centrum) te doen. 

onder mechanische werkzaamheden verstaan wij het graven met 

een graafmachine, maar ook heien, het indrijven van palen, sonde-

ren of boren in de ondergrond. 

als in de nabijheid van het graafgebied een pijpleiding van ppS- 

pipelines ligt, dan is een wettelijke eis-voorzorgsmaatregel van 

kracht. Wij nemen dan contact met u op. Vanaf het moment dat  

u contact met ons heeft gehad, gelden 3 werkdagen voor het 

 treffen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Het is niet moge-

lijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te starten met 

 graven. Verstandig dus om tijdig de kLiC-melding te doen!
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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

Voorzorgsmaatregelen

• ppS-pipelines zorgt voor extra markering van de leiding in het veld. 

• er worden schriftelijke afspraken gemaakt over de aard en uit-

voering van de werkzaamheden.

• een tracé controller van ppS-pipelines houdt toezicht op de  

werkzaamheden.

• in sommige gevallen dient de graver aanvullende maatregelen  

te treffen zoals het plaatsen van afschermende hekwerken en 

ontlastconstructies.

oriëntatieverzoek 

gaat u nog niet graven, maar 

wilt u weten welke kabels en 

leidingen zich in de ondergrond 

bevinden? Dan kunt u bij het 

kLiC een oriëntatieverzoek 

doen. Hierdoor beschikt u in de 

voor bereidingsfase al over:

• informatie over de ligging 

van ondergrondse kabels en 

leidingen;

• contactgegevens van de 

verantwoordelijke net-

beheerders;

• voorwaarden waaronder de 

werkzaamheden in de nabij-

heid van leidingen kunnen 

worden uitgevoerd;

• medewerking en meedenken 

van ppS-pipelines in het  

ontwerpproces.

5 m 5 m



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?

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.

coloFon 

newslines is een uitgave van 
petrochemical pipeline Services.
mauritslaan 49, 6129 eL Urmond
Tel.:  0031 46 – 46 426 8150
mail: tpi@pps-pipelines.com
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