Wat als het niet net goed gaat?
Het is mei 2019 wanneer het circus - zoals elk jaar - haar tenten opzet op het door de
gemeente aangewezen evenemententerrein. Er is keurig een evenementenvergunning
aangevraagd en verleend. Ergens in de week waarin het circus in volle gang is, vliegt een
helikopter over. Zonder dat de mensen op de grond het weten, maakt een inzittende een
foto van het circusterrein. De bewuste foto wordt direct doorgestuurd naar een groot
gastransportbedrijf, waar deze wordt beoordeeld door een aantal mensen. Een van hen
schrikt enorm van de foto en stapt onmiddellijk in zijn auto om poolshoogte te gaan nemen.
De betreffende medewerker is toezichthouder van Gasunie. Hij is - met zijn collega’s verantwoordelijk voor de ligging van 12.500 kilometer hoofdgastransportleiding in de
ondergrond in Nederland. De leidingen vervoeren aardgas tot een druk van soms wel
80 bar. Wanneer zo’n leiding beschadigd raakt, zijn de economische, maatschappelijke
en mogelijk persoonlijke gevolgen niet te overzien.

Op locatie vermoedt de toezichthouder dat sommige tentharingen, waarmee de circustent
is verankerd, zich boven de gasleiding bevinden. Hij bedenkt zich niet en zet de ligging van
de leiding met piketpaaltjes uit, aan de hand van GPS-coördinaten. Een van de tentankers
bevindt zich precies in het spoor van de paaltjes. Met een schop graaft de medewerker
voorzichtig de grond weg. Hij plaatst geavanceerde gasdetectieapparatuur om - bij het
minste spoor van aardgas - zijn werkzaamheden te stoppen en alarm te slaan. Als de leiding
bloot komt te liggen, blijkt dat het circus door het oog van de naald is gekropen. Een van de
drie tentharingen op deze plek is minder dan een centimeter naast de leiding geslagen.

Iedereen kan helpen deze gevaarlijke situatie te voorkomen
Iedereen kan helpen deze gevaarlijke situaties te voorkomen. Regelmatig wordt Gasunie
geconfronteerd met tijdelijk geplaatste tenten voor feesten, congressen, optredens, etc.
die zijn neergezet in de directe nabijheid of op de hogedrukaardgastransportleidingen.
Het komt vaker voor dat grondankers of tentharingen de leiding net hebben gemist.
Telkens blijkt dat voor het evenement wel een vergunning is verleend, maar dat er geen
Klic-melding is gedaan. Dit levert potentieel gevaarlijke situaties op die voorkomen
kunnen worden.
Daarom roepen we de hulp in van evenementenorganisatoren, tentenbouwers,
circussen, etc. Ga naar www.kadaster.nl wanneer voor het evenement een grote tent
wordt gebruikt en klik op Klic-melding doen onder de vraag: Waar kunnen we u mee helpen?
U kunt hier aangeven op welke locatie het evenement plaatsvindt. U ontvangt na de
melding de gegevens die horen bij de evenementlocatie. Hierop kunt u zien óf er kabels
en leidingen in de grond liggen. Zo ja, dan staat in het overzicht aangegeven welke
netbeheerders contact met u gaan opnemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het
evenement op een veilige manier doorgang vindt.
Wanneer uw evenement plaatsvindt op een locatie waar een gastransportleiding van
Gasunie ligt dan zullen wij tijdig contact met u opnemen. Wanneer nodig zetten we de
ligging van de leiding voor u uit met piketpaaltjes en begeleiden we het plaatsen van de
tent. Houd er rekening mee dat een Klic-melding slechts geldig is zolang de tent er staat.
Wanneer een terugkerend event plaatsvindt met dezelfde tent op dezelfde locatie, moet
u telkens opnieuw een Klic-melding doen.
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