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1 DOELSTELLING HANDLEIDING 
Deze handleiding: 

• Geeft oplossingsrichtingen gericht op het reduceren van het effect van een gasstoring waarbij 

klanten getroffen zijn door inwaterende lekkage. 

Twee situaties worden onderscheiden: 

o Er is water met (zand)grond de leiding ingestroomd [i] (5.3). 

o Er is alleen water in het gasnet gestroomd (5.4). 

• Dient tevens als leidraad om storingen door inwatering effectief op te lossen.  

2 TECHNISCHE AFBAKENING 
Deze handleiding is: 

• Van toepassing op gasleidingsystemen met bedrijfsdrukken t/m 200 mbar. 

• Onlosmakelijk verbonden met de VIAG, de VWI’s en het Crisismanagementplan van de 

betreffende netbeheerder. 

3 LEESWIJZER 
Let op!  

In deze handleiding wordt met eindnoten verwezen naar opmerkingen en achtergronden die in 

bijlage 0 zijn opgenomen. De eindnoten zijn tussen haken geplaatst en [geel gemarkeerd]. Een 

voorbeeld van een eindnoot is zichtbaar op deze bladzijde onder 1 DOELSTELLING HANDLEIDING. 

 

Verwijzingen naar een hoofdstuk of paragraaf worden kortweg aangegeven met bijvoorbeeld 5.3. 

3.1 Documenthistorie 
 

Versie Datum Opmerking 

1.0 13 oktober 2015 Eerste uitgave van de Technische Handleiding 

2.0 22 maart 2017 Toegevoegd zijn: 
1. Een oplossingsrichting voor de afhandeling van de inwatering 

van leidingen die middels een boring op grote diepte (> 10 
meter) zijn aangelegd. 

2. Verwijzing naar de specificaties van de venturi (bron Liander 
en Liandon). 

3.0 10 september 2018 Toegevoegd is een RI&E m.b.t. de inzet van zuigwagens. 
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4 LOKALISEREN 

4.1 Algemeen 
Een gasstoring door inwatering kan onder meer worden veroorzaakt door: 

• Een ondergronds waterleidinglek of waterleidingbreuk (waarbij de gasleiding lek raakt).  

• Een lek in een zinker / boring van de gasleiding onder een sloot, beek of waterplas. 

• Hoge grondwaterstand (in combinatie met een lek in de gasleiding) [ii].  

• Een ondergrondse lek vanuit een persrioolsysteem (in combinatie met een lek in de 

gasleiding). 

Vraag bij een dergelijke toestand aan de eigenaar van het persrioolsysteem naar de te nemen 

persoonlijke beschermende maatregelen voor werknemers en de burgers. 

• Inwatering vanwege het aanbrengen van waterscherm door de brandweer. 

 

Om uitbreiding van de storing te voorkomen is het belangrijk om: 

1. Snel de plaats van de inwatering te lokaliseren. 

2. De inwatering te stoppen. 

3. De grootte van het getroffen gebied te bepalen. 

 

Een waterleidinglek of waterleidingbreuk is aan de oppervlakte te herkennen aan: 

• Waterplassen, waterloopjes. 

• Wegverzakkingen, grondverzakkingen en / of aan vochtig wegdek. 

 

Opmerking: 

Het is ook mogelijk dat een ondergrondse waterlekkage bovengronds niet zichtbaar is, omdat het 

water direct in de gasleiding en eventueel ook het riool instroomt. 

4.2 Het lokaliseren van de inwatering en het getroffen gebied 
Indien er een breuk in de waterleiding is ontstaan kan ook een breuk ontstaan in de nabijgelegen 

gasleiding. In het bijzonder bij 30 mbar netten kan dan veel water en (zand)grond de gasleiding in 

stromen. De locatie van de inwatering is dan meestal duidelijk in het veld zichtbaar. 

 

 

 

Figuur 1:  De locatie van een inwatering 
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Indien de plaats van de inwatering niet direct duidelijk is, kan men de volgende methodes toepassen: 

• Laat door het SMP alle storingsmeldingen registreren en doorgeven aan de storingsleider ter 

plaatse van de gasstoring. 

• Zoek binnen een afstand van ca.1,5 km van de gasstoring, op en nabij het gasleidingtracé, 

naar de volgende herkenningspunten: 

o Een lek in een waterleiding. 

o Omgevallen bomen. 

o Grondverzakkingen, wegverzakkingen. 

o Werkzaamheden van derden. 

o Zinker(s) in het gasleidingnet onder of nabij sloten, rivieren, meren en waterpartijen. 

• Informeer bij de bewoners of er in de nabijheid van de gasstoring grondroering heeft 

plaatsgevonden. 

• Vraag ondersteuning van de waterleidingmaatschappij en / of rioolbeheerder. 

• Traceer het intredepunt. 

Hierbij kan een camera voor inwendige buisinspectie worden toegepast die door een 

blaasgatzadel gasloos in de leiding kan worden ingebracht. 
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5 HET VERWIJDEREN VAN WATER UIT HOOFDLEIDINGEN 

5.1 Algemeen 
Aandachtspunten: 

1. Denk aan het doen van KLIC-meldingen en MOOR-meldingen (zie www.klicmelding.nl en 

www.moorwerkt.nl). 

5.2 Voorbereidingsfase 
Het getroffen gebied moet zo snel mogelijk in kaart worden gebracht en vervolgens drukloos worden 

gemaakt.  

De volgende stappen worden doorlopen: 

• De inwateringslocatie wordt op een beheertekening aangegeven. (Zie figuur 2). 

• De binnengekomen klachten over ‘geen gas’ worden verzameld en eveneens op de 

beheertekening aangegeven. Zie het omlijnde gedeelte in figuur 2. 

Aanvullend kan via huis aan huis bezoek de grootte van het getroffen gebied worden 

vastgesteld.  

• Bepaal op basis van de binnengekomen gegevens en de netconfiguratie hoe het gasnet in 

getroffen gebied zo snel mogelijk kan worden ingeblokt. Hierdoor wordt verdere uitbreiding 

voorkomen. (Zie figuur 3). 

• Maak het te isoleren gebied drukloos. 

Let op de eventuele aanwezigheid van districtstations / invoeders en gevolgen voor overige 

netdelen (drukdaling). 

Controleer alle districtstations in de omgeving van het incident. Door drukschommelingen als 

gevolg van de waterinstroom in het gasnet kunnen hiervan de veiligheden gevallen zijn. 

• Sluit ALLE hoofdkranen en / of afsluiters in de aansluitleidingen.  

Bij ‘niet thuis’ kan mogelijk via overheidsdiensten toegang tot de hoofdkraan worden 

verkregen of de aansluitleiding kan worden afgekoppeld van de hoofdleiding [iii]. 

• Daarna wordt het gebied verdeeld in secties. Per sectie moet duidelijk zijn welke straten hierin 

zitten en per sectie worden de leidingen droog en / of schoongemaakt. (Zie figuur 4). 

Denk aan: 

o Secties met verzorgings- en ziekenhuizen e.d. Deze moeten mogelijk als eerste van 

gas worden voorzien. 

o Secties met een hoge aansluitdichtheid. Waardoor snel veel klanten weer van gas 

kunnen worden voorzien.  

o Voldoende voeding voor het op druk brengen van de sectie. 

 

Zie 5.3 Ontwateringsfase, hoofdleidingen MET vervuiling. 

Zie 5.4 Ontwateringsfase, hoofdleidingen ZONDER vervuiling. 

Zie 5.5 Ontwateringsfase, diepgelegen hoofdleidingen. 

 

Opmerking: 

Zie ook de richtlijn voor het opnieuw op druk brengen van een gasnet na een storing: ‘Gas Geven’. 

Zie 9 en [iv]. 

http://www.klicmelding.nl/
http://www.moorwerkt.nl/
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Figuur 2:   Inwateringslocatie en klachtengebied  

‘geen gas’ 

Figuur 3:   Isolering van het getroffen gebied 

 

Figuur 4: Verdeling van het getroffen gebied in secties met vermelding aantal getroffen klanten 
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Men kan (aanvullend) ook de volgende methodes toepassen:  

• Zoek de hoogtematen van het getroffen gebied met CycloMedia.  

NB: Door in CycloMedia eerst een blauwe stip te selecteren en daarna op de letter I van het 

toetsenbord te klikken worden de NAP maten van het gekozen punt zichtbaar. 

• Controleer het gasleidingnet zo snel mogelijk op laag gelegen punten en sectioneer op basis 

van het hoogteprofiel. 

5.3 Ontwateringsfase, hoofdleidingen MET vervuiling 
Aandachtpunten: 

• Bij aanvang van deze fase is het raadzaam na te gaan of het noodzakelijk is om (alle) 

leidingen te reinigen [v]. 

• Per sectie, zoals bepaald bij de voorbereidingsfase (5.2), wordt ontwaterd en de 

gasvoorziening hersteld.  

• Bij voorkeur wordt per sectie een WV aangewezen die verantwoordelijk is voor zijn sectie en 

hij krijgt (per zuigwagen [vi]) drie ploegen mee die in stadia achter elkaar aan werken. 

Zodoende kan (kunnen) de zuigwagen(s) zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

Als er gas door de zuigwagen kan worden aangezogen, raadpleeg dan de RI&E, bijlage III. 

 

In deze fase worden de volgende stappen doorlopen: 

• Stap 1: er worden kopgaten gegraven voor het onderbreken van de leidingen en het 

verwijderen van T- stukken [vii].  

Alle T stukken worden verwijderd en de leiding opgeknipt als de lengte tussen twee  

T-stukken meer is dan het bereik van de camera voor inwendige inspectie [viii].  

Opmerking: dit opknippen is niet nodig als de camera voor inwendige inspectie door een 

blaasgatzadel kan worden ingebracht. 

 

• Stap 2: met behulp van de zuigwagen worden de leidingen gereinigd met een hogedruk 

spuitlans (zie eindnoot [i]) en drooggemaakt. 

Let op: bij het droogmaken van de leiding is zuigen beter dan persen [ix] [x] [xi].  

De onderdruk moet worden begrensd om plat zuigen van de leidingen te voorkomen. Dit geldt 

in het bijzonder voor het gedeelte van de PE-aansluitleiding in de invoerbocht (PE tot aan de 

meter). De onderdruk in genoemd gedeelte moet worden beperkt tot circa 350 mbar. 

 

Op de overzichtstekening worden de schoon gezogen leidingen bijgehouden en als een sectie 

geheel schoon is worden alle T-stukken weer aangebracht en alle leidingen weer 

doorverbonden. 

 

• Stap 3: maak de doorverbinding en maakt het netgedeelte weer gasvoerend [xii].  

Een lagedrukgasnet moet na een storing opnieuw op druk gebracht worden volgens ‘Gas 

Geven’, zie 9 en eindnoot [iv]. 

 

• Stap 4: alle bewoners worden bezocht om deze weer van gas te voorzien, zie hoofdstuk 6. 

Noteer de adressen van de bezochte klanten met relevante tijdstippen waaronder: 

bezoektijden en herstel levering [xiii]. 
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• Stap 5: controleer het netgedeelte op dichtheid [xiv]. 

o De weer onder druk gebracht aansluitleidingen moeten de volgende dag worden 

gecontroleerd op dichtheid door bovengronds lekzoeken. 

o De weer onder druk gebrachte hoofdleidingen moeten binnen 5 dagen worden 

gecontroleerd op dichtheid door bovengronds lekzoeken. 

5.4 Ontwateringsfase, hoofdleidingen ZONDER vervuiling 
Men kan hierbij de volgende stappen doorlopen:  

• Stap 1: graaf op de diepste punten de hoofdleiding vrij en controleer de leiding op 

aanwezigheid van water. 

 

• Stap 2a: verwijder het water bij hoogteverschil op natuurlijke wijze uit de drukloze 

hoofdleidingen, zie eindnoot [x]. 

Maak gebruik van mogelijk aanwezige sifons (deze zijn bevinden zich op de diepste punten) 

en houdt rekening met diameterverschillen.  

 

• Stap 2b: maak drukloze hoofdleidingen in vlakke gebieden en zinkers watervrij op een van 

de volgende manieren: 

o Met een vacuümpomp [xv]. 

o Met foampigs in combinatie met een zuigwagen, zie 5.3. 

Let op: bij het droogmaken van de leiding is zuigen beter dan persen, want zuigen 

voorkomt dat water in de aansluitleidingen wordt geperst en voorkomt te hoge druk op 

het net. 

Wel moet de onderdruk moet worden begrensd om plat zuigen van de leidingen te 

voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor het gedeelte van de PE-aansluitleiding in 

de invoerbocht (PE tot aan de meter). De onderdruk in genoemd gedeelte moet 

worden beperkt tot circa 350 mbar. 

Als er gas door de zuigwagen kan worden aangezogen, raadpleeg dan de RI&E, 

bijlage III. 

 

o Met foampigs in combinatie met een compressor [xvi]. 

o Door drukstoten (ca. 200 mbar) op het uiteinde van een leiding te geven.  

Let op: bij het gebruik van foampigs in combinatie met een compressor en bij het 

geven van drukstoten kan water in de aansluitleidingen worden geperst. 

 

• Stap 3: maak het netgedeelte weer gasvoerend. 

Een lagedrukgasnet moet na een storing opnieuw op druk gebracht worden volgens ‘Gas 

Geven’, zie 9 en eindnoot [iv]. 

 

• Stap 4: alle bewoners worden bezocht om deze weer van gas te voorzien, zie hoofdstuk 6. 

Noteer de adressen van de bezochte klanten met relevante tijdstippen waaronder: 

bezoektijden en herstel levering, zie eindnoot [xiii]. 
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• Stap 5: controleer het netgedeelte op dichtheid (zie eindnoot [xiv]. 

o De weer onder druk gebracht aansluitleidingen moeten de volgende dag worden 

gecontroleerd op dichtheid door bovengronds lekzoeken. 

o De weer onder druk gebrachte hoofdleidingen moeten binnen 5 dagen worden 

gecontroleerd op dichtheid door bovengronds lekzoeken. 

5.5 Ontwateringsfase, diepgelegen hoofdleidingen 
Hoofdleidingen welke gelegen zijn op een diepte van ca. 8 meter1 kunnen niet door zuigen (m.b.v. 

zuigwagen of venturi) worden gereinigd en drooggemaakt. Hierbij ontkomt men er niet aan de leiding 

met een hogedruk droog en schoon te maken. De hoogte van de druk hangt af van de diepte waarop 

de leiding is gelegen.  

 

In de praktijk heeft zich een inwateringsincident voorgedaan in een 100 mbar net waarin leidingen met 

een ligdiepte tot 20 meter. De benodigde druk om deze leidingen droog te maken liep op tot 3 bar 

(30 m waterkolom).  

 

In dit soort situaties moet rekening worden gehouden met de volgende veiligheidsaspecten: 

• Het betreffende netgedeelte moet tegen de benodigde druk bestand zijn. 

Kortstondig kan een lagedruk net een druk weerstaan van 6 bar (dit geldt voor PVC [xvii] en 

PE).  

LET OP: Bij niet trekvaste verbindingen bestaat echter de kans dat deze uit elkaar schuiven. 

Dit geldt in het bijzonder voor mofverbindingen bij bochten. 

• Als de aansluitleidingen niet bij de hoofdleiding zijn afgekoppeld moeten deze tevens tegen de 

benodigde druk bestand zijn (de hoofdkranen zijn gesloten). 

In de praktijk zullen plugkranen zijn toegepast die bestand zijn tegen een druk van ca. 1 bar 

(de sterkte beproeving van aansluitleidingen bedraagt immers 1 bar (NEN 7244)). 

De kogelkranen die zijn toegepast zullen mogelijk bestand zijn tegen een druk van 5 bar. 

(Uiteraard moet dit in een specifieke situatie worden nagegaan). 

 

Men kan de volgende stappen doorlopen: 

• Stap 1: graaf de hoofdleiding op twee hooggelegen punten op en – indien mogelijk – verwijder 

T-stukken. Eén punt voor het invoeren van een foampig, het andere punt wordt de 

ontvangstput. 

 

• Stap 2: maak de drukloze hoofdleiding watervrij met foampigs in combinatie met een 

compressor.  

Breng eventuele aftakleidingen op een hogere druk met extra compressors om te voorkomen 

dat er water vanuit de hoofdleiding in de aftakleidingen (aansluitleidingen) wordt gedrukt. 

 

• Volg verder de stappen 3, 4 en 5 van 5.3. 

  

                                                      
1 De theoretische aanzuighoogte is gelijk aan de atmosferische druk ≈ 10 meter waterkolom. 
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6 HET VERWIJDEREN VAN WATER UIT AANSLUITLEIDINGEN 
Aandachtspunten: 

• Vervang indien nodig gasmeters, componenten in meteropstellingen en aansluitleidingen die 

vervuild zijn.  

De ervaringen tot op heden is dat vervanging van componenten niet noodzakelijk is. 

• Houd rekening met het bevriezen van buiten meteropstellingen [xviii]. 

• Het kan voorkomen dat de klant geen gas krijgt omdat er een waterslot in de aansluitleiding 

zit. Dit wordt geconstateerd als men de aansluiting gaat ontluchten; er komt dan geen gas vrij. 

o De kans hierop is het grootst als de aansluitleiding aan de zijkant is aangeboord. 

o Komt vaker voor bij kunststof aansluitleidingen dan bij stalen aansluitleidingen. 

 

Voor het verwijderen van water (en vervuiling) uit de aansluitleiding kan men de volgende methodes 

toepassen: 

 

Methode A: de aansluitleiding is gasvoerend (is aangesloten op de hoofdleiding) 

• Met een venturi [xix] wordt een onderdruk gecreëerd waardoor met grote snelheid water en 

gas uit de aansluitleiding worden gezogen. De vacuümzijde van het apparaat wordt op de 

hoofdkraan aangesloten [xx]. (Zie figuur 5). 

OF: 

• Met een vacuümpomp die wordt aangesloten op de hoofdkraan (zie [xix]). 

Let op: er moet voldoende gassnelheid worden bereikt. 

 

 

Figuur 5:  Werkwijze met een venturi 
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Methode B: de aansluitleiding is NIET gasvoerend 

• Als beschreven onder ‘Methode A’ waarbij de hoofdleiding nog drukloos is. De aansluitleiding 

blijft aangesloten op de hoofdleiding. 

OF: 

• Nadat het water uit de drukloze hoofdleiding is verwijderd wordt de aansluitleiding van de 

meteropstelling losgekoppeld.  

Verwijder dan het water uit de aansluiting door middel van een vacuümpomp. De 

aansluitleiding wordt hierbij niet losgekoppeld van de hoofdleiding. 

OF: 

• Verwijderen van het water uit de hoofdleiding en aansluitleiding als afzonderlijke acties.  

Graaf hierbij een onder druk staande aansluitleiding op, koppel deze los van de hoofdleiding 

en meteropstelling. Blaas met perslucht of stikstof vanuit de meteropstelling de aansluitleiding 

leeg [xxi]. 

6.1 Het verwijderen van water uit diep gelegen aansluitleidingen 
Indien mogelijk worden de aansluitleidingen afgekoppeld van de hoofdleiding en afzonderlijk watervrij 

gemaakt met perslucht of stikstof vanuit de meteropstelling [xx]. 

Kan de aansluitleiding niet worden afgekoppeld bij de hoofdleiding dan kan deze op de volgende wijze 

watervrij worden gemaakt: 

• Nadat de hoofdleiding watervrij is gemaakt wordt het water uit de aansluitleiding met perslucht 

of stikstof vanuit de meteropstelling in de nog drukloze hoofdleiding geperst.  

Kortstondig kan een lagedruk net een druk weerstaan van 6 bar (dit geldt voor  

PVC [xvii] en PE).  

LET OP: Bij eventuele niet trekvaste verbindingen bestaat de kans dat deze uit elkaar 

schuiven. 

 

• Vervolgens wordt de hoofdleiding nogmaals watervrij gemaakt waarbij er voor moet worden 

gezorgd dat de druk in de aansluitleiding hoger is dan de benodigde druk voor het watervrij 

maken van de hoofdleiding (om te voorkomen dat er weer water in de aansluitleiding wordt 

gedrukt). 

In de praktijk zullen plugkranen zijn toegepast die bestand zijn tegen een druk van ca. 1 bar 

(de sterkte beproeving van aansluitleidingen bedraagt immers 1 bar). 

De kogelkranen die zijn toegepast zullen mogelijk bestand zijn tegen een druk van 5 bar. 

(Uiteraard moet dit in een specifieke situatie worden nagegaan). 
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7 PROJECTORGANISATIE 

7.1 Materiaalvoorziening 
Wees alert op een hoog materiaalverbruik. Maak gebruik van een gedefinieerde Nood-

Storingsvoorraad en bestel materialen via de procedures zoals deze voor de betreffende 

netbeheerder gelden. Wees in het bijzonder alert op een adequate materiaalvoorziening buiten 

kantooruren. 

7.2 Hulpmiddelen 
Dit is geen volledige opsomming maar hier zijn de belangrijkste hulpmiddelen weergegeven: 

• Commandopost incl. verlichting en verwarming, bijvoorbeeld in een café, gemeenschapshuis, 

gemeentehuis of in een bouwkeet.  

• Beheerkaarten met formaat A0 en schaal 1:500. 

• Flyer of brief (format) in samenwerking met de afdeling communicatie. 

• Printer op de storingslocatie. 

• Noodstroomvoorziening voor laptops. 

• Zuigwagen [xxii]. 

• Pneumatisch vacuümpomp. 

• Luchtcompressor met voldoende capaciteit voor doorblazen en foampigging. 

• Foampigs (met enige hardheid, met zachte foampigs wordt vuil tegen de buiswand 

versmeerd), brandslang, raagborstel, rioolontstoppingsapparatuur.  

Opmerking: zachte foampigs zijn voor het droogmaken van de leiding beter geschikt. 

• Venturi. 

Specificaties van de venturi kunnen worden opgevraagd bij Netbeheer Nederland. 

• Gasdetectieapparatuur. 

• Camera inspectie apparatuur. 

• Vuilwaterpompen. 

• Voldoende verkeersafzetting materiaal. 

• Waarschuwingsstickers “Storing gastoevoer”. 

• PBM’s en veiligheidsmiddelen.  

• Catering. 
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Figuur 6:  De venturi 
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8 FOLLOW-UP 

8.1 Nazorg 
Nadat het gasnet weer op druk is gebracht dient nog rekening te worden gehouden met de volgende 

werkzaamheden: 

• Inspecteer het gasnet z.s.m. op strategische punten, bijvoorbeeld met een camera, op 

restwater, verontreinigingen en onvolkomenheden. 

• Verwijder indien nodig restwater en reinig de hoofdleiding met foampigs, brandslang, 

raagborstel of riool ontstoppingsapparatuur.  

• Vervang de hoofdleiding en de aansluitleiding bij een te grote vervuiling. 

• Kort na de uitgevoerde werkzaamheden moet een gaslekonderzoek worden gevoerd, zoals 

aangegeven bij 5.3, 5.4 (zie ook eindnoot [xiv]. 

• Circa drie maanden na de uitgevoerde werkzaamheden moet opnieuw een gaslekonderzoek 

worden uitgevoerd. 

• Verwerk de administratie en netmutaties volgens de afgesproken procedures.  

8.2 Verslag en evaluatie 
Er dient nog rekening te worden gehouden met het volgende:  

• De netbeheerder moet zorgen voor een SodM melding en zorgt indien nodig voor een juiste 

afhandeling van de schade. 

• Netbeheerder maakt een allesomvattend storings- en evaluatieverslag.  

• Netbeheerder zorgt voor de actualisering van deze handleiding.  

Opmerking: 

Netbeheer Nederland moet op de hoogte worden gebracht om eventuele aanpassingen van 

deze Technische Handleiding door te voeren. 

• Netbeheerder organiseert indien nodig een evaluatie met alle betrokken partijen. 

• Verbeteringen en gewijzigde technische instructies / handleidingen worden door of in opdracht 

van de verantwoordelijke lijnmanager geïmplementeerd. 

9 REFERENTIES  
• De vigerende VIAG inclusief alle bijbehorende VWI’s (Netbeheer Nederland). 

• De vigerende richtlijn voor het opnieuw op druk brengen van een lagedrukgasnet na een 

storing (Gas geven, Netbeheer Nederland). 

• Standaard communiqués opnieuw op druk brengen van een gasnet na een storing. 

• Handboek 96 B van CROW. 

• Asbest herkennen en PBM’s. 

• CROW; publicatie 307 ‘kabels en leidingen in verontreinigde grond’. 

• Het crisismanagementplan. 

• Publiceren van storingen op internet (Netbeheer Nederland). 

• Begrippenlijst ‘G15_-_Begrippenlijst_Gas_-_01-01-2015[1]’ (Netbeheer Nederland). 

• Arbeidstijdenwet brochure. 

• Specificaties venturi (Netbeheer Nederland met dank aan Liandon). 
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I. BIJLAGE: AFKORTINGEN 
 

Hieronder een lijst van afkortingen die in deze Technische Handleiding zijn gebruikt.  

Hierbij wordt opgemerkt dat de afzonderlijke netbeheerders andere benamingen kunnen hanteren. 

CROW : CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, 
openbare ruimte en verkeer en vervoer 

KLIC : Kabels en Leidingen Informatie Centrum, beheerd door Kadaster-KLIC 

LD : Lagedruk(net) 

MOOR : Het MOOR Platform ondersteunt alle processen die te maken hebben met het 
plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van graafwerkzaamheden 

O&S : Onderhoud en Storingen 

PBM : Persoonlijke beschermingsmiddelen 

SIR : Stichting Industriële Reiniging 

SMP : Storingenmeldpunt 

SMS : Short Message Service 

SodM : Staatstoezicht op de Mijnen 

VIAG : Veiligheidsinstructie Aardgas 

VWI : Veiligheidswerkinstructie 

WV : Werkverantwoordelijke 
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II. BIJLAGE: ALTERNATIEVE METHODEN 
 

In deze bijlage worden enkele alternatieve methoden vermeld. 

i. Eerst aansluitleiding schoonmaken en vervolgens de hoofdleiding 
De werkwijze is als volgt: 

• Blaas het water in de aansluitleiding met perslucht of stikstof via de meterkast terug in de nog 

te ontwateren drukloze hoofdleiding.  

• Reinig hierna de hoofdleiding op een van de in deze richtlijn genoemde methoden. 

 

Opmerking: 

Bij gebruik van een foampig die door de hoofdleiding heen wordt geperst bestaat de kans dat het te 

verwijderen water wordt terug geperst in de aansluitleiding.  

ii. Aansluitleiding en hoofdleiding gelijktijdig schoonmaken  
De werkwijze is als volgt: 

• Het uiteinde van de hoofdleiding is afgedicht en alle kranen van de aansluitleidingen 

aangesloten op het stuk hoofdleiding staan dicht.  

• De op de hoofdleiding aangesloten zuigwagen wordt aangezet en vervolgens worden stuk 

voor stuk de hoofdkranen opengezet.  

Na openen weer sluiten zodat alle lucht via één aansluitleiding gaat.  

Let op: alvorens de hoofdkraan te openen dient eerst de gasmeter volledig losgekoppeld te 

worden. Ongewenst vacuüm in gasmeter en binnen installatie wordt hiermee voorkomen. 

• Verder wordt gewerkt zoals beschreven in hoofdstuk 5.3. 

 

Opmerking: 

Deze methode is nog niet in de praktijk uitgetest. 
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III. BIJLAGE: RI&E INZET ZUIGWAGENS 
 

In deze bijlage is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgenomen met betrekking tot de inzet 

van zuigwagens bij het verwijderen van water uit gasleidingen / het schoonmaken van gasleidingen. 

 

Voor een toelichting op de(ze) RI&E, zie vanaf punt vi van deze bijlage. 

i. Werking zuigwagens 
In onderstaand figuur is een schematische doorsnede opgenomen van een zuigwagen. In de 

vacuümtank wordt een onderdruk opgewekt door een vacuümpomp. Door de onderdruk in de 

vacuümtank komt een transport opgang van lucht – en van door die lucht meegevoerde producten – 

die via de tank en de vacuümpomp naar de atmosfeer worden afgevoerd.  

Het product, dat zowel gasvormig, vloeibaar als vast kan zijn, komt zo in de vacuümtank terecht. De 

vloeibare- en vastte producten blijven in de vacuümtank achter, de lucht (met gas en damp) wordt via 

de vacuümpomp naar de atmosfeer afgevoerd. Stof wordt afgevangen in een automatisch reinigend 

fijn filter. De lucht (en gas) wordt via een geluiddemper afgeblazen.  

 

De capaciteit (luchtverplaatsing) van zuigwagens die voor rioolreiniging worden ingezet ligt tussen 

2.000 en 4.000 m3/h. De (onder)druk die kan worden bereikt is ca. 0,2 bar. 

 

 

Figuur 7: Vacuümwagen 
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ii. Risico’s inzet zuigwagens 
Voor de inzet van zuigwagens is gekeken naar de volgende risico’s: 

1 De vorming van een gevaarlijke hoeveelheid explosief mengsel in de vacuümtank. 

Vorming van een explosief mengsel in de vacuümtank door aanzuigen van (aard)gas uit de 

gasdistributieleidingen. Dit gas is mogelijk achtergebleven tussen twee watersloten. 

2 Het ontstaan van ontstekingsbronnen in de vacuümtank in combinatie met de aanwezigheid 

van een gevaarlijke hoeveelheid explosief mengsel . 

Ontstekingsbronnen kunnen ontstaan door: 

i. De aanwezigheid van stoffen in de vacuümtank dat tot zelfontbranding komt. 

ii. Elektrostatische ontlading door hoge inlaatsnelheid bij intrede in de vacuümtank. 

iii. Slechte mechanische toestand van de vacuümpomp waardoor vonken ontstaan. 

iv. Intensief gebruik waardoor warmte door samendrukking onvoldoende wordt afgevoerd. 

Noot: de genoemde vier punten zijn ontstekingsbronnen, of oorzaken van ontsteking 

(geen ‘dingen’ waardoor ontstekingsbronnen ontstaan). 

3 Ontbranding / explosie van de afgeblazen gassen. 

Als een explosief mengsel is aangezogen is het waarschijnlijk dat het afgeblazen gas ook 

een ontbrandbaar / explosief mengsel is. 

iii. Conclusie RI& inzet zuigwagens 
De conclusie uit de RI&E zoals weergegeven in paragraaf iv van deze bijlage (pagina 20) luidt dat de 

risico’s aanvaardbaar zijn. Desondanks wordt een aantal maatregelen aanbevolen. 

Deze aanbevolen maatregelen zijn: 

• Het aan te zuigen gas verdunnen met buitenlucht, zodanig dat de gasconcentratie onder 10% 

LEL.  

Te bereiken door een opening voor ‘valse lucht’ aan te brengen. Deze opening moet zo groot 

zijn dat het eventuele gas aangezogen uit de gasleiding verdund wordt met een factor 25 

(100% ÷ 4,0%) (4,0% = 80% LEL). 

De netbeheerder zal dit bij de startwerkbespreking nadrukkelijk aan de orde moeten stellen. 

 

• Het toepassen van een halfgeleidende slang type Ω (Ohm). 

Dit valt onder de verantwoordelijkheid machinist van de 

zuigwagen.  

De netbeheerder doet er goed aan hierop toe te zien, navraag te 

doen. 
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iv. RI&E inzet zuigwagens 
 

Inzetten zuigwagens voor het watervrij en schoonmaken van gasdistributieleidingen na een inwateringsincident 

NR ACTIVITEIT GEVAAR / ARBO-

RISICO 

K B E Risico 

index 

Maatregel ter voorkomen  K B E Risico 

index 

Maatregelen ter bescherming  K B E Risico 

index 

1 Verwijderen van water 

en eventueel 

verontreiniging met 

inzet van een 

zuigwagen  

• Vorming 

explosiemengsel in 

de vacuümtank 

1,01) 32) 15 

453) 

• Het aan te zuigen water en / of gasmengsel 

verdunnen met buitenlucht, zodanig dat de 

gasconcentratie onder 80% LEL blijft5) 

• SIR gecertificeerde bedrijven inhuren6) 

• Begeleiding en toezicht vanwege netbeheerder in 

het bijzonder m.b.t. het voorkomen van een 

explosiefmengsel in de tank van de zuigwagen 

0,2 3 15 

9,0 

• Niet noodzakelijk maar te overwegen: 

gassignalerings- en activeringsapparatuur die 

de vacuümpomp uitschakeld bij het aanzuigen 

van een gasconcentratie > 10% LEL 

0,1 3 15 

4,5 

Toelichting  Zie voor een toelichting op de tabel paragraaf v van deze bijlage 

 

Inzetten zuigwagens voor het watervrij en schoonmaken van gasdistributieleidingen na een inwateringsincident 

NR ACTIVITEIT GEVAAR / ARBO-

RISICO 

K B E Risico 

index 

Maatregel ter voorkomen  K B E Risico 

index 

Maatregelen ter bescherming  K B E Risico 

index 

2 Verwijderen van water 

en eventueel 

verontreiniging met 

inzet van een 

zuigwagen 

• Ontstaan van 

ontstekingsbron in 

de tank met 

explosie van de 

vacuümtank tot 

gevolg en 

gevolgschade in de 

omgeving 

1,01) 1 15 

15 

• Inzet ADR gecertificeerde zuigwagens4) [xxiii] 

• Werken volgens de Arbocatalogus voor de sector 

Orsima, zie www.sir-safe.nl (o.a. juiste 

aanzuigslang) 7) 

• Alleen zuigwagens met een waterringpomp 

inzetten8) 

• Zorgdragen voor een schone vacuümtank bij 

aanvang (geen explosieve reststoffen) 

• Geen vaste delen meezuigen zoals stenen, bouten 

0,2 1 15 

3,0 

• Niet noodzakelijk maar te overwegen: rooster 

plaatsen bij aanzuigopening van de 

aanzuigslang om te voorkomen dat stenen, 

bouten e.d. worden meegezogen 

0,1 1 15 

1,5 

Toelichting  Zie voor een toelichting op de tabel paragraaf v van deze bijlage 

 

Inzetten zuigwagens voor het watervrij en schoonmaken van gasdistributieleidingen na een inwateringsincident 

NR ACTIVITEIT GEVAAR / ARBO-

RISICO 

K B E Risico 

index 

Maatregel ter voorkomen  K B E Risico 

index 

Maatregelen ter bescherming  K B E Risico 

index 

3 Verwijderen van water 

en eventueel 

verontreiniging met 

inzet van een 

zuigwagen 

• Ontbranding / 

explosie van de 

afgeblazen gassen 

met gevolgschade 

in de omgeving 

0,2 32) 7 

4,2 

• Zuigwagen zo opstellen dat afgeblazen gas niet 

langs de uitlaatpijp stroomt 

• De motoruitlaat van voldoende lengte en voorzien 

van een vonkenvanger9) 

• Zuigwagen zo opstellen dat binnen een straal van 

15 m geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn9) 

0,1 3 7 

2,1 

• Niet noodzakelijk 0,1 3 7 

2,1 

Toelichting  Zie voor een toelichting op de tabel paragraaf v van deze bijlage 

 

http://www.sir-safe.nl/
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v. Toelichting op de RI&E 
Onderstaand de toelichting op de RI&E. 
 

Noot Toelichting 

1) Er is voor K = 1.0 gekozen vanwege de beperkte ervaring. Zuigwagens zijn, voor zover 
bekend, pas in 2014 voor het eerst zijn ingezet bij het watervrij maken van gasleidingen. 

2) Het watervrij maken van leidingen komt gemiddeld circa éénmaal per jaar voor, maar als de 
gebeurtenis zich voordoet is de inzet frequentie hoog. 

3) Bij deze risicoscore is de kwalificatie: aandacht vereist, mogelijk risico (zie de tabel 
Risicoscore). Er zijn eenvoudig maatregelen te nemen die het risico verkleinen. 

4) ADR gecertificeerde zuigwagens zijn speciaal ingericht voor de behandeling van explosieve 
producten. Ook de machinist van dit type zuigwagens is toegerust in het omgaan met 
explosieve producten. 

5) Te bereiken door een opening voor ‘valse lucht’ aan te brengen. Deze opening moet zo 
groot zijn dat het eventuele gas aangezogen uit de gasleiding verdund wordt met een factor 
25 (100% ÷ 4,0%) (4,0% = 80% LEL).  
 
Die 80% LEL is aanmerkelijk hoger dan wat algemeen gebruikelijk is (10% LEL). Toch is dit 
aanvaardbaar en wel om de volgende redenen: 

1. Het risico van verstikking is hier niet aan de orde. 
2. De verblijftijd van dit gasluchtmengsel in de vacuümtank is vanwege de grote 

capaciteit, 2.000 m3/h, uiterst kort. 
 
Bovenstaande is in de praktijk waarschijnlijk moeilijk in te regelen.  
 
Een andere benadering is de volgende: 
Een leiding van 100 meter met een diameter van 160 mm heeft een inhoud van ca. 1,8 m3. 
Een deel van het gas is mogelijk verdreven door het water, nog een deel is verdwenen bij 
het opkappen van de leiding. Een laatste deel is opgesloten tussen twee watersloten. Stel 
dat dit 10%, dus 0,18 m3. Als deze hoeveelheid in de 12 m3 tank van de zuigwagen komt 
ontstaat in die tank een gasconcentratie van maximaal 1,5% (0,18 ÷ 12). Dit is 30% LEL en 
daarmee ruim onder de explosiegrens. 
 
Tenslotte: zie ook de redenering in bijlage 0 opmerking [i]. 

6) SIR (Stichting Industriële Reiniging) gecertificeerde bedrijven moeten voldoen aan bepaalde 
kwaliteitseisen o.a. m.b.t. het veilig werken. (www.sir-safe.nl). 
Dit geeft waarborg voor correct onderhoud en inspectie van de zuigwagens en voldoende 
zorgvuldige bediening. De in paragraaf ii onder punt 2.i, 2.iii en 2.iv genoemde 
ontstekingsbronnen zijn hiermee hoogst onwaarschijnlijk. 

7) Het gebruik van halfgeleidende Ohm-slang helpt alleen tegen punt 2.ii, alle andere 
ontstekingsbronnen blijven hetzelfde. 

8) Met een waterringpomp wordt voorkomen dat de temperatuur van de pomp te hoog oploopt. 

9) Door een uitlaat van voldoende lengte worden de gassen hoog afgeblazen waardoor – ter 
plaatse van een eventuele externe, toevallige (niet beheersbare) ontstekingsbron – de 
gasconcentratie ver onder de explosiegrens en waarschijnlijk zelfs onder 10% LEL is 
gedaald. 

 

http://www.sir-safe.nl/
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vi. Doel RI&E 
Met een Risico-Inventarisatie & Evaluatie worden de risico’s geïnventariseerd van bepaalde 

werkzaamheden. Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie worden eventueel maatregelen 

benoemd en een plan van aanpak opgesteld. In dit pan van aanpak staat beschreven welke 

maatregelen worden doorgevoerd, welke het eerst worden aangepakt, wanneer de maatregelen 

moeten zijn uitgevoerd en wie voor die uitvoering verantwoordelijk is. 

De uitvoering van de RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. 

 

Het doel van deze RI&E is: 

1. De risico’s bij de inzet van zuigwagens te inventariseren en te wegen. 

2. Het benoemen van eventueel te nemen maatregelen. 

3. Nagaan of de maatregel(en) het risico elimineert of verlaagt tot verwaarloosbaar. 

vii. Aanpak 
Bij het opstellen van de RI&E is de methode volgens Fine en Kinney (F&K ) toegepast. Bij deze 

methode wordt de risico-index bepaald d.m.v. het toekennen van een waarde voor de kans op het 

ontstaan van de gebeurtenis, de frequentie van de blootstelling en het effect van de schade.  

Voor de bepaling van het effect is uitgegaan van het potentieel gevolg (worstcasescenario).  

 

Voor elk onderkend risico wordt een initiële risicoscore bepaald ervan uitgaande dat de 

werkzaamheden door een ondeskundige persoon worden uitgevoerd. Vervolgens zijn conform de 

arbeidshygiënische strategie bronmaatregelen bepaald [xxiv] (incl. technische- en organisatorische 

maatregelen). Deze bronmaatregelen reduceren vooral de kans op het ontstaan van de gebeurtenis. 

In sommige gevallen wordt tegelijkertijd het effect gereduceerd. Hierna wordt opnieuw een 

risicoweging gemaakt. Als tweede stap zijn beschermende maatregelen in kaart gebracht die vooral 

het effect van de gebeurtenis reduceren en is ook hier een resterende risicoweging gemaakt. In 

sommige gevallen wordt hierbij ook de kans gereduceerd. 

Om de basis waarop de risicoclassificering is gemaakt toe te lichten, wordt in de kolom toelichting 

naast de eerste F&K-kolom een korte uitleg gegeven vanuit welke gedachten de risicoweging is 

gemaakt. Hierdoor kunnen lezers de risicoclassificering in het juiste perspectief plaatsen zoals deze 

door de experts is gehanteerd. 

 

Toelichting op de wijze van bepaling van de risicoweging:  

1. De kans op het initiële risico is gebaseerd op het uitvoeren van de activiteit door een 

ondeskundig persoon. Een belangrijke bronmaatregel is het verhogen van de 

deskundigheid van het personeel (opleiding, aanwijzing en instructie). 

2. De blootstelling / frequentie is gebaseerd op de activiteiten door één persoon of één ploeg 

(netbeheerder of uitbesteed) die deze werkzaamheden standaard / continue uitvoert. 

3. Het effect is gebaseerd op het worstcasescenario zonder dat de medewerker 

beschermende maatregelen heeft genomen (bijv. PBM’s). 
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viii. Risico-index volgens Kinney en Wiruth (spraakgebruik: Fine en Kinney) 

K = de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis 

Waarde Omschrijving 

0,1 Bijna niet denkbaar (nooit van gehoord) 

0,2 Praktisch onmogelijk (nooit van gehoord binnen de bedrijfstak c.q. branche) 

0,5 Denkbaar, maar onwaarschijnlijk (wel van gehoord binnen de bedrijfstak, maar niet 
van gehoord binnen het bedrijf) 

1 Onwaarschijnlijk, maar mogelijk in grensgeval (in de laatste 10 jaar niet binnen het 
bedrijf voorgekomen) 

3 Ongewoon, maar mogelijk (in de laatste jaren binnen het bedrijf wel eens gebeurd) 

6 Zeer wel mogelijk (enkele keren per jaar binnen het bedrijf gebeurd) 

10 Te verwachten (komt vaak / vaker voor binnen het bedrijf) 

 

B = de frequentie van blootstelling aan de gebeurtenis 

Waarde Omschrijving 

0,5 Zeer zelden (1x per jaar) 

1 Zelden (jaarlijks) 

2 Soms (maandelijks) 

3 Af en toe (wekelijks) 

6 Geregeld ( dagelijks) 

10 Voortdurend 

 

E = de ernst van het effect van de gebeurtenis 

Waarde Omschrijving 

1 Gering: letsel zonder verzuim (EHBO) of hinder 

3 Belangrijk: letsel en verzuim 

7 Ernstig: irreversibel effect (invaliditeit) 

15 Zeer ernstig: één dode (acuut of op termijn) 

40 Ramp: enkele doden (acuut of op termijn) 
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Risicoscore: R=K*B*E 

Klasse Risicoscore Actie 

5 R ≤ 20 Geen (risico aanvaardbaar) 

4 20< R ≤ 70 Aandacht vereist (mogelijk risico) 

3 70< R ≤ 200 Maatregelen vereist (belangrijk risico) 

2 200 < R ≤ 400 Directe verbetering vereist (hoog risico) 

1 R > 400 Werkzaamheden stoppen (zeer hoog risico) 
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IV. BIJLAGE: OPMERKINGEN / ACHTERGROND INFORMATIE 
 

i  De kans is groot dat er met het water verontreinig ((zand)grond) in het gasnet is gekomen. Deze 
verontreiniging moet eruit gespoeld worden. Hiervoor wordt een zuigwagen ingehuurd die 
normaal voor het leegzuigen van straatkolken van de riolering wordt gebruikt. Een dergelijk 
zuigwagen heeft een grote capaciteit. Vastzittende modder en zand wordt met water uit de leiding 
gespoeld door een hogedrukreiniger, zoals die ook voor het riool gebruikt wordt. Hiervoor heeft 
de zuigaannemer een lans met een speciale kop. De kop spuit naar voren en naar achter. Bij het 
inbrengen spuit de kop de weg vrij om de lans naar binnen te brengen en bij het terugtrekken 
spuit de lans het zand naar buiten. 
 

 T.a.v. de veiligheid bij de inzet van een zuigwagen: er ontstaat mogelijk een risico, zie ook de 
RI&E, bijlage III. Bedenk hierbij het volgende: 
1. Er is niet veel gas meer in de leiding aanwezig want dat is deels verdrongen door het water en 

deels ontsnapt naar de omgeving bij het kappen van de leidingen. 
2. Na het zetten van de blazen is het gebied gescheiden van het net en wordt het drukloos. 

Daarna gaan alle T-stukken en bochten eruit dus heeft het gas ruimte en tijd om te 
ontsnappen uit de leiding. 

3. Het door de zuigwagen aangezogen gas(luchtmengsel) wordt tijdens het aanzuigen 
aanzienlijk verdund. Om deze reden en de korte verblijftijd in het inwendige van de zuigwagen 
is het hoogst onwaarschijnlijk dat er een gasexplosie ontstaat (in het inwendige van de 
zuigwagen). 
 
Een leiding van 100 meter met een diameter van 160 mm heeft een inhoud van ca. 1,8 m3. Dit 
is theoretisch de maximale hoeveelheid gas dat aangezogen, maar is in de praktijk veel 
minder (mogelijk slechts 10%, 0,18 m3) omdat het gas er al grotendeels uit verdwenen is. De 
leidingen zijn drukloos dus het gas wordt niet aangevuld maar wordt direct vervangen door 
lucht. Beschouwende de capaciteiten van de zuigwagens is het hoogst onwaarschijnlijk dat er 
een explosief mengsel ontstaat.  

 
ii  Het is de combinatie van een lek (soms van de “normaal gasdichte” mofverbindingen) in de 

gasleiding, waterkolom op de leiding en de geringe inwendige gasdruk die maakt dat inwatering 
kan plaats vinden. 
 
In Limburg is het voorgekomen dat bij overstromingen en de daardoor ontstane hoge waterstand 
‘meters waterkolom’ boven de LD-gasleidingen is komen te staan. Door de waterdruk is er water 
in de gasleiding gestroomd door de (“normaal gasdichte”) mofverbindingen. 

 
iii  Het inschakelen van overheidsdiensten bij ‘niet thuis’ heeft het voordeel dat er sneller gewerkt 

kan worden waardoor de gaslevering sneller kan worden hersteld. 
 
iv Dit rapport geeft voor de Nederlandse Gasnetbeheerders een voorbeeld-bedrijfsinstructie en 

biedt in het geval van een onbedoelde gasonderbreking een houvast en leidraad bij het weer op 
druk brengen van de netdruk naar de juiste werkdruk met de correcte gassamenstelling. Hiermee 
kan de veiligheid beter worden beheerst. Deze voorbeeldinstructie kan worden gebruikt in de 
richting van de toezichthoudende instantie en de overheid om aan te tonen dat de netbeheerder 
ook in de situatie van een onbedoelde gasonderbreking de veiligheid kan waarborgen. Het 
rapport bevat onder andere checklists die een zeer handige geheugensteun vormen tijdens de 
hectiek van een calamiteit. Verder voorbeeldbrieven, instructies voor monteurs en schema’s voor 
risicoafwegingen etc. 
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v  Voordat met reinigen van de leiding wordt begonnen is het raadzaam te bepalen of (alle) 

leidingen moeten worden gereinigd. 
Bijvoorbeeld: wanneer de vervuilde hoofdleidingen binnen afzienbare tijd vervangen wordt, (AC, 
grijs gietijzer) kan overwogen worden om alleen het water te verwijderen en het achtergebleven 
vuil voor lief te nemen. En voor leidingen welke in de lange termijnplanning staan om vervangen 
te worden kan in overleg met de hiervoor verantwoordelijke afdeling worden overwogen deze 
eerder te vervangen zodat de leiding niet hoeft te worden gereinigd. Zodoende kunnen de klanten 
sneller weer van gas worden voorzien.  

 
vi Per sectie kunnen eventueel meerdere zuigwagens ingezet worden. 
 
vii  Het water kan overal heengelopen zijn. Indien in het GIS-systeem is aangegeven waar zich een 

sifon bevindt, dan is het raadzaam deze sifons eruit te knippen* omdat de foampig anders niet 
door de leiding kan. Bijkomend voordeel: omdat dit doorgaans laaggelegen punten zijn loopt 
hierdoor al veel water weg. 
* Sifons alleen verwijderen bij gebruik van foampigs. Bij water verwijderen door natuurlijk verloop 
als eerst alle aanwezige sifons in gebied leegpompen. 

 
viii  Het opknippen van de leiding is gebaseerd op twee keer het bereik van de camera voor de 

inwendige inspectie. 
 
ix  Wanneer een leidinggedeelte goeddeels is ontwaterd, wordt het gereinigd door er met behulp van 

de zuigwagen een schuimprop (foampig) doorheen te zuigen.  
Hiertoe wordt de zuigwagen aan de leiding gekoppeld en de spons aan het uiteinde ingelaten. 
Vervolgens wordt de spons naar voren gezogen. Er wordt dus een onderdruk in de leiding 
gecreëerd. Hierdoor loopt het verontreinigde water niet in het kopgat, het water verdwijnt 
rechtstreeks in de zuigwagen. 
Opmerkingen: 

• Zuigen is beter dan persen. Bij persen kan het – voor de foampig uitlopende water – in de 
aansluitleidingen worden geperst. 

• T.a.v. de veiligheid zie bijlage III. 
 
x  Het is raadzaam om het schoon zijn van de leiding met een camera te controleren. 
 
xi  Het is van belang dat de zuigwagen continue door kan werken om zodoende de 

onderbrekingsduur te beperken.  
 
xii Stap 3 kan door dezelfde ploeg worden uitgevoerd die ook stap 1 heeft uitgevoerd. 
 
xiii Realiseer dat klanten voor het ongemak worden gecompenseerd. Een zorgvuldige administratie, 

vooral van de onderbrekingsduur, is hierbij van groot belang. Leg bijzonderheden duidelijk vast. 
Overweeg het achterlaten van een notitie / informatiekaart. 

 
xiv  Het is noodzakelijk de leiding op dichtheid te controleren om de volgende redenen: 

1. Omdat er bij het verhelpen van een storing door een inwatering montagewerkzaamheden 
worden verricht. 

2. Omdat er bij het foampiggen een eventuele hogere druk(stoot) in het net is opgetreden dan 
onder normale omstandigheden. 
OF: 
Omdat er bij het gebruik van een zuigwagen, venturi of vacuümpomp een (ongewone) 
onderdruk is opgetreden. 

3. Omdat de leidingen – korter of langer – buiten bedrijf zijn geweest. 
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Ad 3: 
Voor specifieke situaties waarin de VIAG-regelgeving niet of slechts gedeeltelijk in voorziet, kan 
voor een afwijkende werkwijze gekozen worden (zie VIAG 2017, artikel 9, Slotbepalingen). 
Voorwaarden zijn dan minimaal: 

• Het geldende veiligheidsniveau moet minimaal gehandhaafd blijven. 

• De werkzaamheden moeten in een werkplan zijn opgenomen. 

• Het moet een GO (goedgekeurde opdracht) zijn. 

• Er moet vooraf een uitgebreide risico-inventarisatie zijn uitgevoerd. 

• De – eventueel – daaruit voortvloeiende aanvullende maatregelen moeten in het 
werkplan zijn opgenomen. 

 
In de praktijk* kan blijken dat het welhaast onmogelijk is om een dichtheidsbeproeving van alle 
getroffen aansluitleiding uit te voeren. Daarom dat bij soortgelijke incidenten met bovengronds 
lekzoeken wordt volstaan op een wijze zoals in deze Technische Handleiding is beschreven (zie 
5.3, 5.4 en 8.1). Hiermee blijft het geldende veiligheidsrisico gehandhaafd. 
 
Als extra maatregel kan worden overwogen een ‘verkorte dichtheidsbeproeving’ uit te voeren 
door, na het op druk brengen van een netgedeelte, het opdruk gebrachte netgedeelte weer even 
te separeren – bijvoorbeeld met een blaas – en te kijken of er (een snelle) drukdaling plaatsvindt. 
Op deze wijze zullen grote lekkages worden gevonden. 
 
* Toelichting:  

• In de praktijk kunnen niet goed sluitende (plug)kranen in de meteropstelling aanwezig zijn 
waardoor een gelijktijdige dichtheidsbeproeving van hoofd- en aansluitleidingen niet mogelijk 
is. 

• Soms blijkt pas bij het weer in bedrijf nemen van het netgedeelte dat er water in (enkele) 
aansluitleidingen aanwezig is. Dit verstoort het uitvoeren van een dichtheidsbeproeving 
(mogelijk optreden van drukschommelingen). 

 
xv Voorwaarde hierbij is dat de gesloten gashoofdkranen in de meteropstellingen niet doorlaten. 
 
xvi Bij gebruik van foampigs is de maximaal toelaatbare persdruk 1 bar. Meten en bewaken van de 

persdruk is hierbij belangrijk. Maak gebruik van een compressor met olieafscheider en instelbare 
drukbegrenzer. 

 
xvii  Met behulp van de ketelformule kan de wandspanning in de buiswand worden berekend ten 

gevolge van de inwendige druk. Voor een PVC-leiding met een inwendige druk van 6 bar 
resulteert dit in een wandspanning van 12 N/mm2. 
De toelaatbare wandspanning voor PVC is 15 N/mm2. Bij de druk van 6 bar is er dus een 
veiligheidsfactor van 1,2; de toelaatbare spanning is 20% groter dan de optredende spanning. 

 
xviii  Eventuele problemen kunnen soms eenvoudig en tijdelijk opgelost worden met een (warmte)lamp 

in de opstellingsruimte. 
 
xix  Aandacht moet worden besteed aan: 

• Het voorkomen van het ontstaan van een explosief mengsel. 

• Het ontstaan van statische elektriciteit en eventuele gevolgen hiervan. 

• De scheiding van het water en het gas. 

• Het affakkelen van het gas. 
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xx  Deze methode blijkt in de praktijk goed en snel te werken. Een ploeg van 3 man kan 40 à 50 

aansluitingen per dag ontwateren. Ter vergelijking: bij opgraven ca. 4 aansluitingen per dag. 
 
xxi  Let op: metalen aansluitleidingen mogen niet onder gasdruk worden onderbroken, zie VWI G-14 

‘Werken aan bestaande LD-aansluitleidingen en meteropstellingen’. 
 
xxii  Er zijn geen speciale hulpmiddelen benodigd voor het aansluiten van de zuigwagen op de 

distributieleiding. De afdichting tussen zuigslang en gasleiding kan worden bereikt met 
bijvoorbeeld een rubber manchet, poetsdoeken, o.i.d. 

 
xxiii  ADR staat voor 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses 

par Route’. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke 
goederen over de weg. 
 
Toepassing ADR: wettelijke veiligheidsmaatregelen 
Als een afvalstof wel onder het ADR valt, dan zijn de wettelijke veiligheidsmaatregelen van het 
ADR-keuring van toepassing. Deze veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op de kenmerken 
van het voertuig, de etikettering van de verpakking, voorzieningen die op de wagen aanwezig 
moeten zijn, de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, de opleiding van 
chauffeurs, de op het voertuig aanwezige documenten, de beladingsgraad, samen lading met 
andere afvalstoffen en dergelijke. 
 
Zo is het verplicht dat deze wagens geaard zijn. Deze aarding wordt gemeten en moet voldoende 
zijn voor aanvang van de werkzaamheden. 
Verder woordt de temperatuur van het water van de waterringpomp gemeten en mag niet hoger 
worden dan 50 graden Celsius.  
 
Voorbeeld: ADR vereisten van druk-vacuümwagen 
Onderstaand is een voorbeeld uitgewerkt over het vervoeren van brandbare vloeistoffen in een 
druk-vacuümwagen. Voor inzamelen en vervoer over de weg van brandbare vloeibare 
afvalstoffen worden tankwagens (druk-vacuümwagen) ingezet. 
 
Tevens is een tekening opgenomen van een ADR druk-vacuümwagen (bron SIR handboek). 



 

Technische Handleiding 

Omgaan met grote gasstoringen bij inwaterende lekken in LD-leidingen 

Kiwa Technology Datum / versie: 10 september 2018 / versie 3.0 Blad 29 van 31 

vereniging van 

energienetbeheerders 

in Nederland 

                                                                                                                                                                      
 

 
 



 

Technische Handleiding 

Omgaan met grote gasstoringen bij inwaterende lekken in LD-leidingen 

Kiwa Technology Datum / versie: 10 september 2018 / versie 3.0 Blad 30 van 31 

vereniging van 

energienetbeheerders 

in Nederland 

                                                                                                                                                                      

 
 



 

Technische Handleiding 

Omgaan met grote gasstoringen bij inwaterende lekken in LD-leidingen 

Kiwa Technology Datum / versie: 10 september 2018 / versie 3.0 Blad 31 van 31 

vereniging van 

energienetbeheerders 

in Nederland 

                                                                                                                                                                      
xxiv  De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit: 

• Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem 
wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief. 

• Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de 
werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het 
plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie. 

• Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen 
afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. 
Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie). 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect 
hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen 
verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen. 

 


