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INLEIDING
RRP
De N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) exploiteert al sinds de jaren 60 twee
ondergrondse pijpleidingen voor het transport onder hoge druk van brandbare ruwe olie (ø 36”) en
olieproducten (ø 24”).
De leidingen dienen ter bevoorrading van diverse raffinaderijen, o.a. in het Rijn-Ruhrgebied en nabij
Keulen in Duitsland. Pijpleidingen zijn hiervoor het meest efficiënte, veiligste, betrouwbaarste
en meest milieuvriendelijke middel. Wij stellen als leidingbeheerder en exploitant van deze
olieleidingen alles in het werk om de veilige ligging van onze leidingen en de daarbij behorende
installaties, maar bovenal de veiligheid van mens & omgeving, te waarborgen. Wij kunnen dat echter
niet alleen, hier hebben wij ook uw hulp bij nodig.
Vanuit onze controlekamers worden onze leidingen met meetinstrumenten continu bewaakt,
het leidingtracé wordt wekelijks per helikopter
en regelmatig per auto gecontroleerd op on
bekende werkzaamheden en/of afwijkingen. Wij
voeren deze controles uit om, niet-aangemelde
activiteiten (zoals bijv. het plaatsen van bouwwerken, het roeren van grond, etc.) welke een
directe bedreiging voor onze leidingen kunnen
opleveren, tijdig te signaleren.
Deze brochure ‘Veilig werken in de RRPTracé controle
leidingstrook’ is gericht aan alle personen, bedrijven en instanties, die activiteiten plannen, of
van plan zijn deze uit te gaan voeren, in de nabijheid van onze leidingstrook en heeft tot doel om
informatie te verstrekken onder welke voorwaarden hier veilig gewerkt mag worden.
VELIN
De Vereniging van Leiding Eigenaren in Nederland (VELIN) is opgericht in 1978 waarbij ruim
24 bedrijven aangesloten zijn, welke samen beschikken over bijna 20.000 km pijpleidingen binnen
Nederland voor het interregionaal transport van gassen, aardolie, aardolieproducten en andere
chemicaliën. VELIN behartigt de collectieve belangen van haar leden ten aanzien van hun pijp
leidingen met toebehoren.
In deze brochure vindt u de voorwaarden van de VELIN en RRP, die op alle werken binnen de RRP
leidingstrook op zowel openbare- als privégronden van toepassing zijn. Deze voorwaarden gelden
ook voor werkzaamheden die buiten de leidingstroken plaatsvinden, maar die kunnen inwerken op
de leidingen, bijv. bij boringen of het indrijven van werken (heiwerkzaamheden). Deze brochure moet
u dus meer inzicht geven hoe wij dat samen kunnen doen.
Inhoudsopgave
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Bovengronds is het verloop van onze beide olieleidingen globaal door gele palen (waarvan sommige
met reflecterende oranje banden) gemarkeerd. Deze palen dienen alleen ter oriëntatie, aangezien
deze niet altijd exact boven de leidingen kunnen staan. Een denkbeeldige lijn tussen de markerings
palen kan dan ook niet worden aangehouden als daadwerkelijke ligging van de leiding(en) daar
ze namelijk ook in een bocht kunnen liggen. De markeringspalen zijn allen voorzien van een
informatiebordje met daarop weergegeven een paalnummer en een alarmnummer in geval van
een beschadiging en/of lekkage.
Wetgeving
Op 1 januari 2011 is het lang verwachte Besluit externe veiligheid Buisleidingen (BevB) in werking
getreden. Deze wet geldt voor RRP als beheerder en exploitant van een buisleiding met gevaarlijke
inhoud (ruwe olie en olieproducten). Dit Besluit stelt eisen aan ons als leidingbeheerder en exploitant, zoals zorgplicht (voorkomen van ongewone voorvallen), een veiligheidsbeheerssysteem en het
naleven van de NEN3650 en de NTA maar stelt ook eisen aan gemeenten m.b.t. ruimtelijke ordening,
buisleidingen in plannen en veilige risico afstand aanhouden.
WION
De WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten)
is een onderdeel van de BevB en per juli 2010, ter voorkoming
van graafschades, volledig in werking getreden (deze wet is
beter bekend als de ‘Grondroerdersregeling’). Doel van de
‘Grondroerdersregeling’ is om schades aan ondergrondse
kabels en leidingen door graaf- of grondroer werkzaamheden te verminderen. Graafschades leveren gevaar op voor de
grondroerder en zijn omgeving. De gevolgen van beschadigingen van gevaarlijke buisleidingen, zoals transportleidingen
kunnen zeer ernstig zijn, kunnen leveringsonderbrekingen
of zelfs milieu verontreiniging veroorzaken en zijn niet zelden
zeer kostbaar. Alle herstel en/of saneringskosten zullen dan
ook op de veroorzaker verhaald worden.
Bomen verwijderen

Volgens deze wet WION is het verplicht om voor elke mechanische grondroering een graafmelding te doen. Aangezien
RRP leidingen beheert in de categorie ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’, heeft de grondroerder de
verplichting om met RRP contact op te nemen, waarna er ter plaatse en in overleg met RRP voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Voor agrariërs geldt de uitzonderingsregel. (zie par. 4.3)
We hopen en rekenen op uw medewerking, om een beschadiging van onze olieleiding(en) te voor
komen en een veilige ligging van onze leiding(en) te waarborgen.
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Voorbeeld van de RRP leidingen met toebehoren.
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1. ALGEMEEN
1.1. RRP eigendommen
Onder eigendommen wordt verstaan: alle
aan de RRP toebehorende werken t.b.v. het
transport van ruwe olie- en olieproducten
en de daarmee in verband staande beveiligings- en ondersteuningswerken, welke
zich zowel ondergronds als bovengronds
bevinden, zoals leidingen, kabels, pompstations, afsluiterstations, markeerpalen,
meetpunten en kathodische beschermingsinstallaties.

Markeringspaal

1.2 Belemmerde strook bij afzonderlijk ligging
De totale breedte van de leidingstrook (verder belemmerde strook) is bij afzonderlijke ligging
van de 36” ruwe olieleiding of de 24” olieproductenleiding 10 m en bevindt zich 5 m aan weerszijden van de leiding vanuit het hart van de leiding gemeten.
1.3 Belemmerde strook bij parallelle ligging
Bij parallelle ligging van de 36” ruwe olieleiding en de 24” olieproductenleiding is de
belemmerde strook maximaal totaal 20 m. De totale breedte wordt hier bepaald door de
maximale afstand van 10 m tussen de hartlijnen van de twee leidingen en de breedte van de twee
stroken van 5 m aan de buitenzijde van de hartlijn van beide leidingen. Indien de leidingen meer
dan 10 m uit elkaar liggen, wordt de ligging van de leidingen als afzonderlijk beschouwd.
1.4 Dekking
De minimale dekking voor de 24” olie
productenleiding bedraagt 0,60 m t.o.v.
het maaiveld. Voor de 36” ruwe olieleiding
bedraagt de minimale dekking 1,0 m t.o.v.
het maaiveld.
1.5 Gegevens
RRP stelt op aanvraag gegevens ter beschikking, waarin het verloop van de
leiding(en) globaal is weergegeven. Deze
gegevens zijn alleen bestemd voor het doel
Leidingen
waarvoor ze zijn opgevraagd en derhalve
niet aan derden overdraagbaar. De nauwkeurigheid wordt door ons NIET gegarandeerd en er
kunnen géén rechten aan ontleend worden. Dit houdt in dat de ligging van de leiding(en) en de
juiste dekking boven onze leiding(en) ter plaatse door ons moet worden aangegeven.

Inhoudsopgave
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2. PLANNING / PLANVORMING
2.1 Planning algemene werkzaamheden
Mocht u als betrokkene van plan zijn, in of nabij de belemmerde strook, werkzaamheden uit
te (laten) voeren, dan kunt u informatie opvragen bij RRP Pernis; afd. Urban- & Third Party
Affairs (UTPA). Zij zullen u informeren over de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften incl.
de graafmelding procedure en / of sturen, indien gewenst, iemand naar u toe ten einde de ligging van - en de dekking boven - de leiding(en) ter plaatse, met de bijbehorende belemmerde
strook, kosteloos aan te geven.
2.2 Planning van bebouwing of Ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur
Heeft u plannen voor bebouwing
of ingrijpende wijzigingen in de
infrastructuur, in of nabij de belemmerde strook, dan dient u uw
gedetailleerde uitvoeringsplannen
schriftelijk, al in de ontwerpfase
ons toe te sturen.
Stuurt u uw verzoeken
of plannen per e-mail naar:
UTPA@rrpweb.nl
of schriftelijk naar:
RRP Pernis
afd. UTPA
Postbus 490
3190 AK HOOGVLIET

Kabels en leidingen

2.3 Geldigheidsduur
Een eventuele toestemming voor het uitvoeren van geplande bebouwing of wijzigingen in de
infrastructuur, krijgt een geldigheidsduur van een half jaar. Zijn binnen deze periode de
werkzaamheden nog niet gestart of worden de plannen gewijzigd, dan zal een nieuwe aanvraag
ingediend moeten worden.
In het belang van planning en/of uitvoering van uw werkzaamheden in de nabijheid van onze 36”
ruwe olieleiding en/of 24” olieproductenleiding dient u het ‘Werkzaamheden Flowschema’ aan
te houden zoals hiernaast beschreven.

Inhoudsopgave
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WERKZAAMHEDEN FLOWSCHEMA
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3. EXTERNE VEILIGHEID
3.1 Risico contouren
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM - Veiligheid, Ruimtelijke Ordening
& Milieu) is verantwoordelijk voor de wetgeving m.b.t. de externe veiligheid en de bijbehorende
risicocontouren o.a. rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen waaronder de leidingen van RRP
vallen. Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Een risicocontour levert een directe beperking op voor
de oprichting en uitbreiding van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, gebouwen en locaties.
3.2 Vestigen van (beperkt) kwetsbare objecten / gebouwen of locaties
De gemeenten hebben op basis van de wet ‘Besluit externe veiligheid Buisleidingen’ (BevB), bij
het vestigen van een (beperkt) kwetsbaar object, de inspanningsverplichting de grenswaarden
voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. RRP stelt daarom dan ook dat
de oprichting of uitbreiding van een dergelijk object niet kan plaatsvinden binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour en verzoekt u vervolgens contact op te nemen met het bevoegd gezag.
3.3 Windturbines
Volgens het 'Handboek Risico zonering Windturbines' (van Rijksdienst van Ondernemend
Nederland) dient het nationaal belang van een leidingbeheerder tot bescherming van de eigendommen en de bijbehorende leveringszekerheid beschouwd te worden. Plaatsing van objecten
zoals windturbines kunnen de externe veiligheidszones van de leidingen negatief beïnvloeden.
De leidingen dienen ook na plaatsing van windturbine(s) aan de eisen van het plaatsgebonden
risico te voldoen (Bevb). Overleg met RRP is reeds in een vroeg stadium vereist.

4. MELDINGEN BIJ HET KADASTER
4.1 Grondroerdersregeling
Op basis van nieuwe wetgeving, de ‘Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten’ (Wion) ook wel de
grondroerdersregeling genoemd, bent u verplicht vooraf
te inventariseren welke ondergrondse infrastructuur bij
uw werkzaamheden betrokken is. Bij het ‘Kabel en Leiding
Informatie Centrum’ (KLIC) dienen planners, opdracht
gevers, aannemers, onderaannemers en alle andere
Drainage machine
derden hun geplande (graaf)activiteiten te melden
door middel van een oriëntatie- of een graafmelding. Via het kadaster zult u dan informatie
ontvangen, waaruit blijkt of wij wel of niet betrokken zijn bij uw werkzaamheden. Aangezien
RRP leidingen beheert in de categorie ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’, heeft de grondroerder
vervolgens de verplichting om met RRP contact op te nemen waarna er ter plaatse voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. De voorzorgsmaatregelen bestaan in ieder geval uit het
ter plaatse aanwijzen van de exacte ligging en het uitschrijven van een ‘Afspraken bevestigingsformulier’ (zie par. 5.2).
Inhoudsopgave
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4.2 Oriëntatiemelding
Een oriëntatiemelding kan gedaan worden om de, bij de te plannen werkzaamheden, betrokken netbeheerders te inventariseren. In tegenstelling tot een graafmelding, mag er met een
oriëntatiemelding niet gegraven worden.
Egaliseren
4.3 Graafmelding
Grondroerders met mechanische werkzaamheden, zijn wettelijk verplicht binnen
3 tot 20 werkdagen vóór aanvang van de
werkzaamheden een graafmelding (‘Klicmelding’) te doen.
Voor agrariërs geldt er een uitzondering.
Zij hoeven geen graafmelding te doen voor
graafwerkzaamheden tot een diepte van
50 centimeter in grond die zij in gebruik
hebben. Het egaliseren van een (deel van
een) perceel valt niet onder de uitzondering / gedoogsituatie. Voor het egaliseren dient dus altijd
een graafmelding te worden gedaan, ongeachte de toe te passen diepte.
Indien het graaf- of grondroerwerk niet binnen 20 werkdagen begonnen is, verliest de graafmelding
zijn geldigheid, zodat na deze periode er een nieuwe graafmelding gedaan moet worden.
4.4 Calamiteitenmelding
Indien er onverwacht grote schade dreigt of heeft plaatsgevonden en er mechanisch graven
noodzakelijk is en er géén RRP-kaartmateriaal van een actuele graafmelding ter plaatse is,
dient u een calamiteitenmelding te doen bij het kadaster.
4.5 Kadaster contact
De Oriëntatiemelding / Graafmelding of Calamiteitenmelding doet u bij het kadaster:
via internet: www.kadaster.nl/klic
Voor informatie belt u het gratis nummer: telefoon 0800 - 00 80
Omdat de RRP leidingen vallen onder de categorie ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud’, is een
grondroerder of zijn opdrachtgever verplicht om voor de aanvang van graafwerkzaamheden
contact op te nemen met RRP.

Inhoudsopgave
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5

RRP TOESTEMMING

5.1 Verkrijgen van een ‘Toestemmingsovereenkomst’
Aan de hand van uw aanvraag zal worden beoordeeld of - en onder welke voorwaarden, uw
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Wanneer er overeenstemming is bereikt over de
uitvoering, wordt er door de afdeling UTPA een ‘Toestemmingsovereenkomst’ afgegeven. De
‘Toestemmingsovereenkomst’ verliest zijn geldigheid indien binnen een jaar na afgifte de werkzaamheden niet zijn gestart of indien de plannen worden gewijzigd.
5.2 Verkrijgen van een ‘Afspraken bevestigingsformulier’
Vervolgens dient u tenminste 3 werkdagen voor aanvang van uw werkzaamheden telefonisch contact
op te nemen met de leidingbeheerder en in geval
van mechanische grondroeringen tevens een graafmelding te doen. Het contact heeft tot doel dat er ter
plaatse een ‘Afspraken bevestigingsformulier’ wordt
uitgeschreven en dat de afgesproken maatregelen
worden getoetst en indien noodzakelijk er verdere
voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Voor agrariërs geldt de uitzonderingsregel (zie par. 4.3).

Leidingen uitzetten

Uw werkzaamheden binnen de RRP-belemmerde strook mogen alleen beginnen als er door
het toezichthoudend personeel van de RRP de leiding(en) is (zijn) uitgezet èn een ‘Afspraken
bevestigingsformulier’ (zie par. 5.3. voorbeeld RRP - Afspraken bevestigingsformulier) uitgeschreven en afgegeven is.
Voor werkzaamheden in Zuid-Holland en Noord-Brabant ten westen van de spoorlijn Boxtel
- Eindhoven (zie Kaart Zuid Nederland), dient u contact op te nemen met de afdeling Pijpleiding
Inspectie West (PIW; zie Contact). Voor werkzaamheden in Limburg en Noord-Brabant ten oosten
van de spoorlijn Boxtel - Eindhoven (zie Kaart Zuid Nederland), dient u contact op te nemen met de
afdeling Pijpleiding Inspectie Oost (PIO; zie Contact).
De aanwezigheid van een RRP toezichthouder op het terrein ontheft de opdrachtgever en/of aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid. De opdrachtgever en/of aannemer heeft de plicht door
vakkundig onderzoek de daadwerkelijke ligging en
dekking van de RRP-leidingen vast te stellen. Dit
geldt ook wanneer de RRP toezichthouder in het veld
de leidingen reeds heeft gemarkeerd. Het vakkundige onderzoek (bv. proefsleuf) moet onder toezicht
van RRP plaatsvinden.
Indien uw werkzaamheden door onderaannemers
wordt uitgevoerd, is het een vereiste dat ook de
Tent in trace
Inhoudsopgave
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onderaannemers Hoofdstuk 10 - ‘Voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten’ in acht
nemen. De opdrachtgever blijft ten volle verantwoordelijk. Mocht u als betrokkene i.v.m. het
bovenstaande nog vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden. U kunt
hiervoor contact opnemen met de afdeling UTPA (Zie Contact).
We verwachten dat deze informatie ertoe bijdraagt dat in de toekomst het aantal incidenten in
de RRP-belemmerde strook en daarmee het risico van schade aan uw en/of onze eigendommen
en uiteraard het milieu zal afnemen, c.q. zal worden voorkomen.
Voorbeeld RRP-Afspraken bevestigingsformulier (ABF)
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6. KOSTEN
6.1 Uitzetten
Voor het uitzetten van de RRP-leiding(en) worden géén kosten in rekening gebracht.
6.2 Extra voorzieningen in opdracht van RRP
Extra kosten voor RRP voor voorzieningen en/of kosten ontstaan naast het reguliere toezicht
en ondersteuning zullen ten laste van de uitvoerende partij komen.
6.3 Onderzoeksrapporten
Kosten van de door RRP gewenste onderzoeksrapporten, komen voor rekening van de
uitvoerende partij.
6.4 Aanpassingen
Kosten van de door RRP gewenste aanpassingen van de aannemer en/of opdrachtgever,
zowel bij eerst aanleg als nadien, komen voor rekening van de uitvoerende partij
6.5 Extra voorzieningen in opdracht van opdrachtgever
Kosten van de door RRP, de opdrachtgever of de aannemer, gewenste aanpassingen, van
zowel bij eerst aanleg als nadien, komen voor rekening van de uitvoerende partij.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
7.1 Schade aan RRP eigendommen
Niet aangemelde werkzaamheden of werkzaamheden welke niet conform de voorschriften
worden uitgevoerd, zullen per direct door RRP worden stilgelegd. Indien van toepassing houdt
de RRP zich het recht voor, om op kosten van de uitvoerende partij, de leiding(en) door vrij
graving te controleren en veroorzaakte beschadigingen te herstellen.
Schades, veroorzaakt aan RRP - eigendommen, dienen direct te worden gemeld via het
RRP-alarmnummer (zie Contact) en komen ten laste van de uitvoerende partij. Tevens dient het
werk direct te worden stilgelegd.
7.2 Gewasschade
Gewasschade door een mindere stand van het gewas nabij de RRP-pijpleiding(en) t.g.v. extreme
droogte of bijv. werkzaamheden door of in opdracht van RRP, dienen na constatering z.s.m. te
worden gemeld bij RRP-Pernis, afd. UTPA (zie Contact). Vervolgens wordt een door RRP aangewezen taxateur ingeschakeld, die de schade komt taxeren en zal bepalen of en in welke mate
een vergoeding kan worden uitgekeerd. Een eventuele uitkering vindt plaats volgens de, tussen
de LTO en Gasunie per gewas jaarlijks afgesproken tarieven.
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8. CALAMITEITEN
Heeft u een calamiteit te melden n.a.v. werkzaamheden gedurende een reguliere (RRP
betrokken) graafmelding, dient u deze melding te doen via het RRP alarmnummer (zie Contact).

9. WETTELIJK KADER
De - al dan niet - in dit boekje genoemde voorwaarden, normen en wetten kunnen worden
herzien en / of worden vervangen. Bedoeld om duidelijk aan te geven onder welke condities
werkzaamheden nabij de leidingen, kabels en/of toebehoren van RRP zijn toegestaan, zijn altijd
de meest recent geldende versie van de voorwaarden, normen en wetten van toepassing.
Aan de uitgave van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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VOORWAARDEN VOOR GRONDROER- EN OVERIGE ACTIVITEITEN
Planners, opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en alle andere derden
dienen in hun ontwerp- en uitvoeringsfase rekening te houden met onderstaande
voorwaarden.

10.1 Belemmerde strook 			
Binnen de belemmerde strook geldt t.b.v. de veiligheid een absoluut bouw- en inwerkingsverbod. Derden mogen pas activiteiten ontplooien in de belemmerde strook van de leiding(en) van
RRP nadat daarvoor schriftelijk toestemming door RRP is gegeven. Grondeigenaren of andere
gebruikers van de grond moeten zich tevens onthouden van handelingen, die de veilige en ongestoorde ligging van de leidingen in gevaar kunnen brengen. (Voor details over de belemmerde
strook, zie par. 1.2 en 1.3.)
10.2 Verboden handelingen.		
Handelingen die ter plaatse van de leiding niet zijn toegestaan zonder overleg met de leiding
beheerder zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
• het wijzigen van maaiveldniveau;
• het aanbrengen van een gesloten verharding;
• het indrijven van voorwerpen in de grond
		 (zoals bijv. damwanden, hei- en/of boorpalen, lichtmasten, hekwerken of beschoeiing etc.);
• het opslaan van grond en/of materialen;
• het plaatsen van diepwortelende beplanting of bomen;
• het belemmeren van de toegankelijkheid van het tracé;
• het oprichten van enig bouwwerk;
• het wijzigen van waterstandniveau;
• het aanbrengen van parallel liggende kabels, leidingen of drainage;
• het sonderen ten behoeve van grondonderzoek door derden;
• het lozen van riool- en/of afvalwater;
• het plaatsen van spudpalen of baggeren van waterlopen, binnen 10 meter van de leiding;
• het opstellen van bouwterreininrichtingen;
• het opstellen en/of aftanken van voertuigen en/of machines;
• het verwijderen of verplaatsen van markeringspalen, vliegborden of meetpunten.
10.3 Overleggen
Er dient vroegtijdig te worden vastgesteld of de voorgenomen werkzaamheden zich verenigen
met de aanwezigheid van de leidingen. Er dient ALTIJD met RRP te worden overlegd indien er
sprake is van:
a. condities zoals genoemd onder par. 10.2;
b. niet kan worden voldaan aan de hier verder genoemde voorwaarden of;
c. enige twijfel hieromtrent.
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10.4 Projecten
Bij grotere, langer lopende projecten verdient het de aanbeveling om vooraf contact op te
nemen met RRP, gezien het feit dat er tijdens de werkzaamheden nabij de leiding(en) altijd
sprake zal zijn van voorzorgsmaatregelen van RRP. Planning- en uitvoeringtechnische problemen kunnen hiermee worden voorkomen door in het vooroverleg goede afspraken te maken.
U dient hiervoor contact op te nemen met RRP Pernis; afd. UTPA. (Zie Contact)
10.5 Contact opnemen
De werkzaamheden mogen niet gestart worden voordat de leidingbeheerder de positie van zijn
leiding heeft aangegeven, door middel van herkenbare markeringen, bijvoorbeeld piketten en
het tracé is vrijgegeven door de leidingbeheerder. Hiervoor moet u minimaal 3 werkdagen
voor aanvang van de werkzaamheden een afspraak maken met RRP Pernis; afd. Pijpleiding
Inspectie West of RRP Venlo; afd. Pijpleiding Inspectie Oost. (Zie Contact)
10.6 Graafmelding		
Een graafmelding (Klic melding) moet minimaal 3 en maximaal 20 werkdagen voor aanvang
van het werk worden gedaan bij het Kadaster. (Zie par. 4.3)
10.7 RRP - Afspraken bevestigingsformulier
De vrijgave van het tracé vindt plaats na het opstellen en ondertekenen van een overeenkomst
in de vorm van een RRP-Afspraken bevestigingsformulier. Hierin wordt vastgelegd onder
welke (specifieke) voorwaarden werkzaamheden in het betreffende leidingtracé uitgevoerd
mogen worden. De werkzaamheden zullen NIET mogen aanvangen indien deze niet voldoen aan
de gestelde voorwaarden.
10.8 Werkterrein afzetten				
Bij grote / langdurige projecten moet in overleg met RRP de noodzaak van terreinafzetting
bepaald worden.
10.9 Belemmerde strook afzetten			
Grote / langdurige projecten, waarbij de werkzaamheden over langere afstand net buiten de
belemmerde strook worden uitgevoerd, dienen te worden gescheiden van de belemmerde
strook door middel van een aaneengesloten hekwerk.
10.10 Tijdelijk transport over de leiding
Wanneer (tijdelijk) transport over de leiding onvermijdelijk is, moet, voorafgaande aan de
werkzaamheden, overlegd worden met RRP over de te treffen voorzieningen. Een plan van
aanpak m.b.t. de uit te voeren kruising beschrijft o.a.:
a. de te treffen voorzieningen, zoals bijv.;
		 - een overbruggingsconstructie door middel van dragline schotten;
		 - een aan weerszijden van het werktracé te plaatsen verkeersfuik, gemaakt van
		 een deugdelijke afzetting;
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b. het transport type;
c. de maximale belasting over het tracé;
d. de te verwachten zettingen;
e. het uitsluiten van onnodig werkverkeer over het tracé.
10.11 Leiding en coating onderzoek		
Wanneer de leiding voor onderhoud en inspectie onbereikbaar zal worden, moet vooraf aan de
werkzaamheden een coating- en leiding-integriteitsonderzoek plaatsvinden.
10.12 Grondgesteldheid
Grondwerkzaamheden mogen nimmer grondverschuivingen of zetting in de belemmerde
strook teweegbrengen (NEN-EN 1997-1 Eurocode 7). Afhankelijk van de grondgesteldheid zal
een eventuele bronbemaling en/of damwandconstructie moeten worden toegepast.
10.13 Verontreinigingen			
Werkzaamheden in verontreinigde grond moeten uitgevoerd worden conform CROW publicatie
132. Indien nabij de leiding tijdens werkzaamheden verontreinigingen worden aangetroffen
dienen de werkzaamheden gestaakt en de leidingbeheerder direct geïnformeerd te worden.
10.14 Machinaal graven			
Voorafgaande aan graafwerkzaamheden binnen de belemmerde strook moet de leiding eerst
handmatig worden gelokaliseerd d.m.v. vrijgraven. Vervolgens mag er machinaal met een
graafbak zonder tanden gegraven worden tot,op een afstand van minimaal 0,5 meter van de
leiding. Machinaal graven binnen een afstand van 0,5 meter van de leiding is niet toegestaan.
10.15 Coating bescherming
Bij (gedeeltelijke) ontgraving van de leiding moet de coating beschermd worden tegen uit
droging, beschadiging en UV-straling. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van een
lattendeken (op kunststofband bevestigde latten) met UV-bestendig landbouwplastic.
10.16 Coating controle
Voordat met het aanvullen van de ontgraving wordt begonnen dient de coating altijd gecontroleerd te zijn door de leidingbeheerder.
10.17 Beschadigde coating		
Het herstellen van (beschadigde) coating moet altijd in overleg met de leidingbeheerder
plaatsvinden, wat betreft de wijze van uitvoer en te gebruiken materialen.
10.18 Vrije overspanning		
De leidingen moeten bij ontgraving waar nodig doelmatig en stabiel ondersteund worden
tegen doorhangen en mogen een maximale vrije overspanning hebben van 4 meter
(voorheen 5 m).
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10.19 Damwand			
Bij het plaatsen van een damwand moet de afstand tussen damwand en buitenmaat van de
leiding minimaal 1 meter bedragen, onder de voorwaarde dat de leiding in het zicht is. Tevens
is het verplicht de leiding d.m.v. draglineschotten te beschermen tegen vallende voorwerpen,
zoals damwanden. Toezicht van de leidingbeheerder bij uitvoering is vereist.
10.20 Looppad
Het is verboden om op leidingen te lopen of deze als werksteun te gebruiken. Daarnaast moeten
de leidingen beschermd zijn tegen vallende voorwerpen en ook mogen de leidingen niet
worden aangeprikt met een prikstang.
10.21 Ontgraving aanvullen
Leidingen van RRP die ontgraven zijn, moeten na controle van de coating door onze toezichthouder, worden aangevuld en verdicht in lagen van 30 cm schoon en puinvrij zand, tot 30 cm
boven de leiding. Daarna wordt overgegaan tot cultuurtechnisch herstel.
10.22 Kruisende drainage
Voor kruisende drainage geldt dat de onderkant van de drainage niet dichter dan 0,5 meter
van de bovenzijde van de leiding van de leidingbeheerder wordt aangebracht. Indien de drainage, na overleg met de leidingbeheerder, toch dichter op de leiding moet komen te liggen,
moet het gedeelte binnen een strook van 1 meter aan weerszijde van de leiding met de hand
worden ontgraven en aangebracht.
Het aanbrengen van drainage (kruisend over en/of parallel langs de belemmerde strook) kan
pas aanvangen na het uitzetten van de leiding en bij aanwezigheid van de leidingbeheerder.
10.23 Kabels en Leidingen - Kruisend
Kruisingen van kabel(s), mantelbuizen en/of andere leidingen dienen haaks te geschieden.
10.24 Dagmaat
De afstand (dagmaat) tussen kruisende leidingen of kabels (tot 10 kV) en de RRP leiding(en)
moet (onder en boven) minimaal 0,5 meter zijn en binnen de belemmerde strook een gelijke
diepte houden.
Kruisingen van kabels met een spanning van 10 KV en hoger, moeten de RRP-leiding(en) op
minimaal 1 meter kruisen. Indien een neopreen slab, een PE-plaat of een mantelbuis met
oversteek van 1 meter wordt toegepast, kan deze afstand worden teruggebracht tot minimaal
0,5 meter.
10.25 Boringen en persingen
Bij sleufloze kruisingstechnieken (boren of persen bijv.) moet minimaal een afstand van
5 meter tot de leiding worden aangehouden. Boringen mogen uitsluitend worden uitgevoerd
indien het door de leidingbeheerder goedgekeurde boorplan op het werk aanwezig is.
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De minimale kruisingsafstand kan worden teruggebracht tot 1 meter boven en onder de leiding
onder de voorwaarde dat de leiding volledig en tot 0,5 meter onder de leiding zichtbaar is.
Indien de RRP-leiding(en) te diep liggen om ze vrij te leggen, zal er tussen het intredepunt en
de RRP-leiding(en), op ongeveer twee meter voor de leidingen een damwandscherm moeten
worden aangebracht, tot minimaal 1 meter onder de diepst liggende RRP-leiding. Het aanbrengen van een proefsleuf / damwandscherm mag pas geschieden na goedkeuring door de
RRP-toezichthouder.
10.26 Kabels en Leidingen - Parallel
Kabels en leidingen (incl. drainageleidingen) moeten worden aangelegd buiten de belemmerde strook. Indien bij de aanleg hiervan een overlapping van belemmerde stroken onvermijdelijk is, dient dit vooraf d.m.v. een overeenkomst te worden vastgelegd.
10.27 Hoogspanningsverbindingen - AC-corrosierisico
Voor bovengrondse en ondergrondse hoogspanningsverbindgen vanaf 10 kV, geldt dat het
corrosierisico als gevolg van wisselstroom beïnvloeding dient te worden voorkomen (NEN
3654) en middels een AC-beïnvloedingsberekening te worden aangetoond (NEN-EN-15280).
10.28 Hoogspanningssystemen - Aanrakingsveiligheid
Bij parallelligging van kabels en/of leidingen dient een AC-beïnvloedingsberekening
(NEN-EN-15280) aan te tonen dat t.b.v. de aanrakingsveiligheid of overbruggings-spanningen
(NEN 3654) er geen ontoelaatbare elektrische spanning (->25V) ontstaat.
Parrallel liggende kabels dienen te worden voorzien van een elektrisch isolerende PE
buitenmantel waarbij tevens de dagmaat ten opzichte van de RRP leiding niet kleiner mag zijn
dan 5 meter.
10.29 Kathodische bescherming (Interferentie)
De kathodische bescherming van de RRP leidingen dient niet verstoord te worden door nieuw
aan te leggen kabels en/of leidingen (NEN-EN-12954).
Om de interferentie tussen de kruisende leidingen te kunnen meten, moeten meetdraden op
de kruisende leidingen worden aangebracht en in een voor RRP toegangkelijke meetpaal
worden geplaatst.
10.30 Sterkteberekening
Bij het veranderen van de omgeving van onze leiding(en), waarbij de ongestoorde ligging van
onze leiding(en) wordt beïnvloed, bijv. bij de aanleg van een nieuwe weg, kunnen sterkte
berekeningen conform de NEN 3650 noodzakelijk zijn, die moeten aantonen dat onze leiding(en)
in de nieuwe situatie voldoet (voldoen). Eventueel zullen bijzondere veiligheidsmaatregelen
ter bescherming van de leiding(en) getroffen moeten worden.
10.31 Grondbelasting
Het is niet toegestaan om grond of andere materialen boven of in de directe omgeving van de
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leiding (tijdelijk) op te slaan. Voor grondopslag geldt in veengebieden een maximumhoogte van
0,2 meter, voor alle andere grondsoorten geldt een maximum van 1 meter.
10.32 Sloten en waterlopen
Bij het aanleggen, graven en opschonen van sloten en waterlopen moet een dekking van tenminste 1 meter tussen de bodemsloot en bovenkant van de leiding in acht worden genomen
of anders een in overleg met RRP vooraf goedgekeurde beschermingsconstructie boven de
leiding worden aangebracht.
10.33 Profieltekening
Bij oppervlakte veranderingen dienen er profieltekeningen ten opzicht van NAP te worden
gemaakt. Deze gegevens dienen in een met RRP overeengekomen formaat binnen de daartoe
overeengekomen termijn te worden aangeleverd.
10.34 Inmeten
De door RRP, binnen de belemmerde strook, schriftelijk toegestane bouwwerken, kabels en/of
leidingen dienen in Rijksdriehoekscoördinaten x-, y- en z- coördinaten te worden ingemeten.
10.35 Springstoffen
Werkzaamheden met springstoffen in de nabijheid van de leidingen mogen alleen onder strikte
voorwaarden en na schriftelijke toestemming van de leidingbeheerder worden uitgevoerd.
10.36 Afval
Afval in of nabij de belemmerde strook moet direct worden verwijderd van het werkterrein.
10.37 Bijzonderheden
Bijzondere voorvallen, afwijkende ligging en overige incidenten dienen direct via het KLIC contactpunt (Zie Meldingen bij het Kadaster, par. 4.5) van de leidingbeheerder gemeld en
gerapporteerd te worden.
* Van de van toepassing zijnde voorwaarden, normen en wetten is altijd de meest recente versie aan te houden
(zie hoofdstuk 8).

Aan deze uitgave kunnen géén rechten worden ontleend.
Veilig werken in de RRP-leidingstrook is een uitgave van:
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
Afdeling Urban- & Third Party Affairs
november 2016
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CONTAKT
N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
E-Mail
Website

info@rrpweb.nl
www.rrpweb.nl

ALARMNUMMER:

077 - 35 15 753

Locatie Pernis

https://www.google.nl/maps/

Bezoekadres
Havennummer
Postadres
Telefoon
Telefax

Butaanweg 215, 3196 KC Rotterdam
3045
Postbus 490, 3190 AK Hoogvliet
010 - 29 58 444
010 - 29 58 499

Tel. Urban- & Third Party Affairs
E-mail UTPA
Tel. Pijpleiding Inspectie West
E-mail PIW
Fax UTPA / PIW

010 - 29 58 416
UTPA@rrpweb.nl
010 - 29 58 413
piw@rrpweb.nl
010 - 29 58 497

Locatie Venlo

https://www.google.nl/maps/

Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Telefax

Manegeweg 9, 5916 NB Venlo
Postbus 179, 5900 AD Venlo
077 - 32 01 555
077 - 32 01 599

Tel. Pijpleiding Inspectie Oost
E-mail PIO
Fax PIO

077 - 32 01 513
pio@rrpweb.nl
077 - 32 01 597
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