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[C1>Voorwoord bij NEN 3650-1:2012+C1:2017
Op NEN 3650-1:2012 zijn correcties verschenen, die in deze geconsolideerde versie zijn verwerkt. Het begin
van een correctie wordt aangegeven met ‘[C1>’. Het eind van een correctie wordt aangegeven met ‘<C1]’.
Deze gewijzigde versie van NEN 3650-1:2012 is uitgebracht naar aanleiding van de publicaties:
— NEN 3655, Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke
stoffen – Functionele eisen;
— NEN 3656, Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee.

Vo

In NEN 3650-1 en NEN 3650-2 zijn de eisen voor buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen zowel te
land als ter zee beschreven. Met de publicatie van NEN 3656 zijn de eisen voor buisleidingsystemen ter zee
zoals beschreven in NEN 3650-1 en NEN 3650-2 niet langer van toepassing en gelden daarvoor de eisen in
NEN 3656.
NEN 3655 vervangt NTA 8000 Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor risico’s van
buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de beheerfase. Een aantal redactionele en
inhoudelijke wijzigingen is hiervan het gevolg.

or

Naast de wijzigingen naar aanleiding van de publicaties van NEN 3655 en NEN 3656 is in de normtekst een
aantal redactionele wijzigingen en een beperkt aantal dringende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.
NEN 3650-1+C1:2017 vervangt NEN 3650-1:2012.

Voorwoord bij NEN 3650-1:2012<C1]

be

ev

Pr

Deze norm is een herziening van NEN 3650-1-K1 t.m. K6:2003 en het wijzigingsblad
NEN 3650-1:2003/A1:2006.

iew

NEN 3650-1 is onderdeel van de NEN 3650-reeks. De normenreeks is opgebouwd uit delen. [C1>Alle delen
uit de NEN 3650-reeks hebben de status van nationale norm.
NEN 3650-1 bevat algemene eisen voor buisleidingsystemen. NEN 3650-2, -3, -4 en -5<C1] bevatten eisen
die specifiek zijn voor het in dat deel behandelde buisleidingmateriaal. [C1>De materiaalspecifieke delen
zijn:<C1]

eld

NEN 3650-2, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal;
NEN 3650-3, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof;
NEN 3650-4, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton;
NEN 3650-5, Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer.
NEN 3651 Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken geeft in aanvulling
op de NEN 3650-reeks veiligheidseisen voor buisleidingen te land en gelegen in of nabij belangrijke
waterstaatswerken.
[C1>tekst verwijderd

De normenreeks is voorts opgebouwd uit de volgende delen:
NEN 3653, Methoden voor de vaststelling van acceptatiecriteria voor defecten in rondlassen van
pijpleidingen.
NEN 3654, Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen.
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NEN 3655, Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke
stoffen – Functionele eisen.
NEN 3656, Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee.
NPR 3659, Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de sterkteberekening<C1]
Ten opzichte van de normen die worden ingetrokken zijn de eisen aangepast aan:
— nieuw beleid van de overheid (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), het Besluit
externe veiligheid buisleidingen, de Structuurvisie buisleidingen (in voorbereiding));

Vo

— de actualisering van relevante EN- en ISO-normen;
— voortschrijdende technische inzichten, zoals de ontwikkelingen bij de toepassing van sleufloze
technieken, het niet-destructief onderzoek van lassen bij stalen leidingen, de ontwikkelingen op het
gebied van buisbekledingen enz.;
— voortschrijdend inzicht met betrekking tot het beheer van buisleidingen.
Tevens is de relatie tussen het werkingsgebied van de NEN 3650-reeks en het werkingsgebied van de
Besluiten drukapparatuur verduidelijkt.

or

[C1>tekst verwijderd

De bijlagen A, B, C, D, E, G, I en L vormen normatieve onderdelen van deze norm. De bijlagen H, J, K en M
zijn informatieve onderdelen.<C1]
Aanpassing norm

Pr

iew

ev

Doel norm

be

De norm wordt minimaal eens per 5 jaar inhoudelijk beoordeeld. Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk
worden ingediend bij NEN.

Het doel van de normenreeks is het verkrijgen van ondergrondse buisleidingsystemen, veilig voor mens,
milieu en goederen door eisen te stellen aan het ontwerp, de aanleg en de bedrijfsvoering en
bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen, teneinde een veilig, duurzaam en doelmatig systeem te
waarborgen.

Raakvlak EN- en ISO-normen

eld

De daartoe gestelde eisen zijn veiligheidseisen. Afwijken van (deterministische) eisen in deze norm is
mogelijk indien wordt aangetoond dat hetzelfde of een hoger veiligheidsniveau wordt bereikt.

De norm geeft voor de Nederlandse omstandigheden nadere invulling op gebied van buisleidingsystemen
ten opzichte van relevante EN-normen op leidingtechnisch gebied.
Toepassing van het gestelde in deze norm inclusief de opgenomen verwijzingen naar NEN-EN 1594 en
NEN-EN 14161 houdt voor buisleidingen in dat tevens is voldaan aan het gestelde in NEN-EN 1594 en
NEN-EN 14161.
Voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan aspecten van externe veiligheid prevaleert echter het gestelde in
nationale wetgeving en de tekst van deze norm.
Gebruik norm
Degenen die de norm toepassen moeten bekend zijn met de materie en de nodige deskundigheid bezitten
voor het op de juiste wijze interpreteren van de norm.
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Naast normatieve elementen bevat deze norm ook informatieve elementen en kan zij worden gebruikt als
referentie voor goed vakmanschap. De ontwerper, bouwer of gebruiker van buisleidingsystemen wordt er
echter met nadruk op gewezen dat deze norm geen ontwerpspecificatie of handboek is.
De normenreeks is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse normcommissie
310 004 “Transportleidingen”. Op het ogenblik van publicatie van de norm was de commissie als volgt
samengesteld:
N.V. Nederlandse Gasunie, Groningen

E.J. Achterhuis

ProRail, Utrecht

P. Baars

GDF SUEZ E&P Nederland B.V., Zoetermeer

A.J.W. de Beijer

Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk

J.R. van Bokhorst

Shell Global Solutions International B.V., Amsterdam

E. van Bruggen

Lloyd’s Register Nederland, Rotterdam

J. Busser

RE Rotterdam Engineering B.V., Rotterdam

B. van Dalen

Kiwa N.V., Rijswijk ZH
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Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene eisen
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm geeft veiligheidseisen die met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen
aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen worden
gesteld.
De eisen betreffen buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen [C1>te land<C1] en gelden voor nieuw
te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen.

Vo

Onder wijziging van bestaande systemen wordt verstaan:
— vervanging van buisleidinggedeelten/buisleidingelementen in hetzelfde tracé;
— omleggingen van buisleidinggedeelten/buisleidingelementen in een ander tracé, als gevolg van ruimtelijke

ontwikkelingen en bouwactiviteiten van derden;

— reparatie/vervanging van buisleidinggedeelten/buisleidingelementen in het kader van beheer van het

buisleidingsysteem volgens hoofdstuk 10 van deze norm.

or

Alle activiteiten betreffende het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging moeten
worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde en competente personen. De toepassing van een
kwaliteitsborgingssysteem volgens NEN-EN-ISO 9001 of NEN-EN-ISO 14001 wordt daarbij sterk aanbevolen.
De norm is van toepassing op groep I- en groep II-buisleidingsystemen (zie figuur 1):

be

iew

ev

Pr

a) Groep I-buisleidingsystemen zijn bedoeld voor het vervoer van intrinsiek gevaarlijke stoffen (zie A.2.1)
[C1>tekst verwijderd<C1]. Voor groep I geldt dat het gehele buisleidingsysteem integraal moet voldoen
aan de eisen van de norm. Buisleidingen voor het transport van warm water volgens A.2.4 moeten
eveneens, voor zover in de tekst van de norm niet anders aangegeven, aan de eisen voor groep I
voldoen.
b) Groep II-buisleidingsystemen (zie A.2.2) zijn bedoeld voor het vervoer van andere stoffen dan onder a).
Voor groep II is de toepassing van de norm beperkt tot de leidingen in of nabij belangrijke
waterstaatswerken en leidingen die in grondwaterbeschermingsgebieden liggen.
OPMERKING 1
Buisleidingsystemen bestaan uit buisleidingen en stations. De leidingen kunnen transportleidingen,
distributieleidingen, dan wel verzamelleidingen zijn. In de norm wordt hiernaar geen onderscheid gemaakt.

eld

OPMERKING 2
Voor stations en overige leidingen of leidingsecties van een groep II-systeem die niet aan de
voorwaarde ten aanzien van ligging in b) voldoen, geldt deze norm dus niet.

De norm geldt ook voor bestaande buisleidingen of systemen met betrekking tot:
— het beheer van groep I-buisleidingsystemen;

— wijziging van de ontwerpcondities (temperatuur, druk, medium).
De norm bevat geen eisen voor:

— leidingwerk van industriële installaties, vallend onder de werkingssfeer van de Besluiten drukapparatuur
en aansluitend op groep I-systemen, behoudens die appendages die onderdeel van de (druk)begrenzing
van het systeem zijn. Zie bijlage K.
In figuur 1 is in een stroomschema de samenhang van de groepen en relatie met de norm(en) weergegeven.
In figuur 2 is schematisch aangegeven welke buisleiding(system)en onder de norm vallen.
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GROEP I
Intrinsiek gevaarlijke stof (conform
A.2.1):
— oxiderend;
— zeer licht ontvlambaar;
— licht ontvlambaar;
— (zeer) giftig;
— warm water conform A.2.4.

GROEP II
Medium uitsluitend gevaarlijk door effect bij uittrede
(conform A.2.2):
— aardgas en CO2 (1,6 MPa lokaal transport,
distributie);
— niet-brandbaar gas;
— water, afvalwater;
— warm water buiten groep I.

JA
JA

Vo

Ligging leidingstrekking
— In of nabij belangrijke
waterstaatswerken

NEE

NEE

JA

Soort medium
— Water, niet belastend voor grondwater
(drinkwater, ruwwater, hemelwater,
warm water)

be

iew

ev

Pr

or

Ligging leidingstrekking
— In grondwaterbeschermingsgebieden
JA

NEN 3650-reeks (eisen voor buisleidingen incl.
appendages die onderdeel zijn van de begrenzing
van het systeem)

Specifieke materiaaleisen:
— staal  NEN 3650-2
— kunststof  NEN 3650-3
— beton NEN 3650-4
— gietijzer  NEN 3650-5

NEE

Geen NEN 3650-leidingstrekking
Andere opties – normen voor:
— drinkwatervoorziening;
— gasdistributie;
— warmtedistributie (stadsverwarming);
— riolering (afvalwatertechniek).

eld

NEN 3650-1 algemeen:
— veiligheidsberekeningen;
— ontwerp;
— aanleg nieuwe leiding;
— beheer;
— wijziging ontwerpcondities.

JA
NEE

Leidingen binnen de
veiligheidszone van belangrijke
waterstaatswerken (alle media en
materialen):
NEN 3651:
— aanvullende eisen op
NEN 3650-reeks

Figuur 1 — Stroomschema groepsindeling en normen
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PRODUCTIE, WINNING

PROCES-, OPSLAG- EN/OF
BEHANDELINGSINSTALLATIE

Gas

Vloeistof

Vo
POMPSTATION

PROCES, OPSLAG,
AFNAME OF
BEHANDELING

AFNAME
(GROOTVERBRUIK)

be

H2O

ev

Pr

OPJAAGSTATION

AFSLUITERSTATION
MENGSTATION

or

PROCES, OPSLAG,
AFNAME OF
BEHANDELING

COMPRESSORSTATION

CxHy

 1,6 MPa

GASDRUKREGELSTATION

 1,6 MPa

iew

eld

Legenda

LEIDINGEN EN STATIONS VALLEND ONDER DEZE NORM (GROEP I)
LEIDINGEN VALLEND ONDER DEZE NORM (GROEP II)
LEIDINGEN NIET VALLEND ONDER DEZE NORM

INSTALLATIES NIET VALLEND ONDER DEZE NORM

WATERSTAATSWERK, GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED

Figuur 2 — Toepassingsgebied van de norm
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2 Normatieve verwijzingen
[C1>De volgende documenten, of delen ervan, waarnaar in dit document normatief wordt verwezen, zijn
onmisbaar voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde uitgave van
toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste uitgave van het document (met inbegrip van
eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
NEN 1010

Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse
implementatie van de HD-IEC 60364-reeks<C1]

NPR 1014

Bliksembeveiliging – Leidraad bij de NEN-EN-IEC 62305 reeks

Vo
NEN 1041

Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties

NEN 1059

Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12186 en
NEN-EN 12279 – Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregel- en
meetstations voor transport en distributie

NEN 9997-1:2011

Geotechnisch ontwerp van constructies – Samenstelling van
NEN-EN 1997-1, NEN-EN 1997-1/NB Nationale bijlage en
NEN 9097-1 Aanvullingsnorm bij NEN-EN 1997-1 (in
voorbereiding)

or

NEN 3011:2004

Veiligheidskleuren en -tekens

NEN 3650-3:2012

Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor
leidingen van kunststof

NEN 3651:2012

Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor
leidingen van beton

iew

NEN 3650-5:2012

ev

NEN 3650-4:2012

be

Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor
leidingen van staal

Pr

NEN 3650-2:2012

Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor
leidingen van gietijzer
Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke
waterstaatswerken

eld

NEN 3654:[C1>2014<C1]

Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en
hoogspanningsverbindingen

[C1>NEN 3655:2015

Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor
het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen<C1]

NPR 3659:1996
Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de
NPR 3659:1996/A1:2003
sterkteberekening
NPR 3659:1996/A1:2003/C1:2006
NEN 5104

Geotechniek – Classificatie van onverharde grondmonsters

NEN 5140

Geotechniek – Bepaling van de conusweerstand en de plaatselijke
wrijvingsweerstand van grond – Elektrische sondeermethode

NEN 6740:2006

Geotechniek – TGB 1990 – Basiseisen en belastingen

NEN 7171-1

Ordening van ondergrondse netten – Deel 1: Criteria
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Ordening van ondergrondse netten – Deel 2: Procesbeschrijving

NPR 7910-1

Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar – Deel 1:
Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009

NEN-EN 1594:2009

Gas supply systems – Pipelines for maximum operating pressure
over 16 bar – Functional requirements

NEN-EN 1991-2:2011
NEN-EN 1991-2/C1:2011
NEN-EN 1991-2/NB:2011

Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Belastingen op
constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen

NEN-EN 12186:2000
NEN-EN 12186:2000/A1:2005

Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor
gastransport en -distributie – Functionele eisen

NEN-EN 12583

Gasvoorzieningssystemen – Compressorstations – Functionele
eisen

NEN-EN 12889

Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen voor
sleufloze technieken

NEN-EN 13480-3:2002
NEN-EN 13480-3:2002/A4:2010

Metallic industrial piping – Part 3: Design and calculation

NEN-EN 14161

Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation
systems (ISO 13623:2008,MOD)

or

Vo

NPR 7171-2

NEN-EN-ISO 9001:2008
NEN-EN-ISO 9001/C1:2009

be

NEN-EN-ISO 14001:2004

Aardgas – Kwaliteitsaanduiding

ev

Pr

NEN-EN-ISO 13686

Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen

NEN-EN-IEC 60079

Milieumanagementsystemen – Algemene richtlijnen voor de
principes, systemen en ondersteunende technieken
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan
heersen (alle delen)
Veiligheidskleuren en -tekens

eld

NEN-EN-IEC 61310-1

iew

NEN-EN-ISO 14004:2010

Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-EN-IEC 61508-5

Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/
programmeerbare elektronische systemen verbandhoudend met
veiligheid – Deel 5: Voorbeelden van methoden voor het
vaststellen van veiligheidsniveaus (IEC 61508-5:2010,IDT)

NEN-EN-IEC 61511-1 t.m. 3

Functional safety – Safety instrumented systems for the process
industry sector

ISO 2394

General principals on reliability for structures

[C1>ANSI/ASME B31.8<C1]

Gas Transmission and Distribution Piping Systems

[C1>ASME BPVC

Boiler and Pressure Vessel Code, section III, Rules for
Construction of Nuclear Facilities Components<C1]
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3 Termen en definities
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.
3.1
aanlanding
verbinding tussen een zeeleiding en het aangrenzende deel van een landleiding, waarbij de begrenzing van
de zeeleiding doorgaans wordt gegeven door het punt in zee waar aanleg met een voor zeeleidingen
geschikte legtechniek nog juist mogelijk is
Opmerking 1 bij de term: De aanleg van een aanlanding kan tevens het kruisen van een primaire waterkering (zie ook
NEN 3651:2012 inhouden).

Vo

3.2
aanlegfase
<met betrekking tot een buisleidingsysteem> fase waarin leverantie, transport, behandeling, het verbinden
van de buizen, leggen, begraven, beproeven en ingebruikname plaatsvinden
3.3
aanlegtemperatuur
temperatuur van de leiding(sectie) waarbij de leiding(sectie) tijdens de aanleg wordt aangesloten en niet
meer spanningsloos kan vervormen

or

Opmerking 1 bij de term: De aanlegtemperatuur wordt in sommige gevallen kunstmatig verhoogd (voorgespannen) bij
leidingen die op een hoge bedrijfstemperatuur moeten functioneren.

be

ev

Pr

3.4
ALARA-principe
‘As Low As Reasonably Achievable’
principe waarbij de beste technieken die beschikbaar zijn, worden aangewend en waarbij alle in het geding
zijnde (technische, economische en maatschappelijke) belangen worden meegenomen in de afweging tegen
het milieubelang en de externe veiligheid

iew

3.5
axiaal buigstijf
buiselementen zijn star doorverbonden; moment, normaalkracht en dwarskracht worden overgedragen

eld

3.6
bedrijfsdruk
inwendige druk in een buisleidingsysteem om een bepaald debiet of bepaalde buffer tot stand te brengen of
in stand te houden
Opmerking 1 bij de term: In het algemeen is dit de inwendige druk, nodig voor de statische opvoerhoogte, wrijvings- en
lokale verliezen en eventueel gewenste einddruk.

3.7
bedrijfsfase
<met betrekking tot een buisleidingsysteem> fase nadat de aanlegfase is voltooid, onafhankelijk of het
systeem in bedrijf is of niet
3.8
bedrijfstemperatuur
temperatuur in een buisleidingsysteem als gevolg van de wijze waarop het systeem wordt gebruikt
3.9
beproevingsdruk
inwendige druk in een buisleidingsysteem of een deel ervan tijdens de sterktebeproeving of
dichtheidsbeproeving
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