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Drukloos onderbreken 
van metalen 
aansluitleidingen
Onderbreken van metalen aansluitleidingen moet volgens de VIAG 
veiligheidswerkinstructie VWI G-14 altijd drukloos plaatsvinden. De gebruikelijke 
werkwijze, door middel van het zetten van gasblazen in de hoofdleiding, is 
tijdrovend. Bovendien geeft het in specifieke situaties, zoals wanneer meerdere 
aansluitleidingen in de grond op één aftakking van de hoofdleiding zijn aangesloten, 
ook het praktische probleem dat alle bewoners van panden aangesloten op 
die aftakking gelijktijdig thuis moeten zijn. Vandaar dat netbeheerders zoeken 
naar alternatieven om op een eenvoudigere wijze de gasstroom in metalen 
aansluitleidingen te onderbreken. Leveranciers springen hier op in: er zijn inmiddels 
diverse gereedschappen op de markt waarmee een leiding drukloos gemaakt kan 
worden, om deze daarna te onderbreken. 

Ongevallen en incidenten als gevolg van 
ongecontroleerde gasuitstroom bij werk-
zaamheden aan stalen aansluitleidingen, 
laten zien hoe belangrijk het is om de 
leidingen eerst drukloos te maken en pas 
dan te onderbreken. Nadat enkele jaren 
geleden bij Stedin een aantal incidenten 
op rij plaatsvonden, is de sector wakker 
geschud. In korte tijd is de veiligheids-
werkinstructie G-14 aangepast en hebben 

leveranciers gereedschappen ontwikkeld 
om stalen aansluitleidingen drukloos te 
kunnen onderbreken. Dat drukloos  
onderbreken van aansluitleidingen daar-
mee niet meteen volledig ingeburgerd 
is, bleek ook medio 2015 weer bij een 
ongeval met ernstig letsel. Een monteur 
probeerde onder druk een stalen aansluit-
leiding op twee plaatsen door te zagen 
en liep daarbij ernstige brandwonden 
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op door het gas dat hierbij vrijkwam en 
ontstak.
De uitdaging bij ontwikkeling en intro-
ductie van nieuwe technieken en mid-
delen is steeds weer: hoe maken we de 
gereedschappen en werkmethoden zo 
praktisch in gebruik, dat we voorkómen 
dat de medewerker tijdens het werk op 
oude en/of risicovolle werkwijzen terug 
gaat vallen? 

‘Hark’constructie van gecombineerde stalen 
aansluitleidingen. Bij sanering worden deze 
vervangen door individuele aansluitleidingen.

Basisprincipe drukloos maken
Naast het zetten van blazen in de hoofd-
leiding, zijn er nog twee manieren om 
metalen aansluitleidingen drukloos te 
maken: 
• een stop of blaas in de aansluitleiding 

te brengen: dit vormt de basis voor 
systemen die IPCO (IPULS, ISTOP,  
BOSTOP), Kleiss (Stoppelapparatuur 
G14 ofwel Ministop) en Ravetti (Micro-
stop) ontwikkeld hebben;

• de aansluitleiding van buitenaf 
dichtdrukken of afknellen. In een pilot 

heeft Endinet een speciaal hiervoor 
ontwikkeld knelapparaat van Holmatro 
beproefd.

Hieronder zijn de gereedschappen be-
schreven, met daarbij de eerste ervaringen 
(voor zover bekend) en de mogelijkhe-
den en beperkingen die ze bieden voor 
het drukloos onderbreken van metalen 
aansluitleidingen. Opmerking vooraf: in 
alle gevallen geldt dat secuur werken en 
een goede instructie en training belangrijk 
zijn. Ook voegen alle leveranciers een ge-
detailleerde werkinstructie bij de gereed-
schappen, om veilig gebruik te borgen.

IPULS, ISTOP en BOSTOP van IPCO
Binnen de productrange IPCOSAFE zijn 
verschillende gereedschappen ontwikkeld 
om drukloos en zonder vrije uitstroom 
van gas te kunnen werken aan de diverse 
typen gasleidingen en installaties. Alle 
hier genoemde systemen zijn toe te pas-
sen bij metalen leidingen met een inwen-
dige diameter van ¾“ tot 1½“.

De in de inleiding vermelde serie inciden-
ten heeft geleid tot de ontwikkeling van 
het oppompbare systeem IPULS, waarbij 
een kunststof blaas in de aansluitleiding 
wordt gebracht. Vervolgens kwam het 
mechanische systeem ISTOP. De ISTOP is 
ontworpen om tevens leidingen met een 
ruwe binnenwand af te sluiten, waarvoor 
de blaas te kwetsbaar bleek. 
IPCO geeft aan dat de BOSTOP, die wordt 
toegepast voor het gasloos verwisselen 
van hoofdkranen, in combinatie met de 
IPULS ook is te gebruiken voor ons doel. 

woningen

gecombineerde 
aansluit- 
leidingen 
(‘hark’ 
constructie)

hoofdleiding

http://ipco.nl/uploads/pdf/Folder%20IPCOPULS_5490.pdf
http://www.ipco.nl/uploads/pdf/Folder%20IPCO%20Bostop_4935.pdf
https://www.kleiss.nl/assets/files/Stoppelapparatuur-G14.pdf
https://www.kleiss.nl/assets/files/Stoppelapparatuur-G14.pdf
http://www.ravetti.com/eng/products/plugging-system-for-low-and-medium-pressure/microstop/microstop/615a788e18e9f23eedfaa4887e3d4371/
http://www.ravetti.com/eng/products/plugging-system-for-low-and-medium-pressure/microstop/microstop/615a788e18e9f23eedfaa4887e3d4371/
http://www.holmatro.com/en/industrial-tools/producten/848-pipe-squeezer-hps-60-au.html?c=127
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Deze apparatuur zou in combinatie kun-
nen worden toegepast voor het afsluiten 
van metalen aansluitleidingen in situaties 
waarbij een blaas of stop niet vlak bij de 
hoofdleiding is aan te brengen, doordat 
bijvoorbeeld veel bochten toegepast 
zijn. Eerst met behulp van de IPULS 
de gasstroom stoppen, dan de leiding 
onderbreken, de BOSTOP aanbrengen, de 
IPULS verwijderen en tot slot de BOSTOP 
verplaatsen naar de gewenste positie. 
Ervaringen voor deze toepassing van de 
BOSTOP zijn niet bekend.

Praktijkervaringen gemeld door leverancier 
IPCO
Sinds de introductie van de VWI G-14 
zijn de genoemde ‘G-14’producten ruim 
5000 keer toegepast. Een aantal keer is 
bij gebruik van de IPULS het blaasje 
gesprongen tijdens het oppompen ervan; 
de gasstroom was dus niet af te sluiten 
met dit blaasje. In deze bij IPCO gemelde 
situaties bleek sprake van oneffenheden 
op de binnenwand als gevolg van de 
lasnaad. De leiding bleek in deze gemelde 
situaties wel drukloos te maken met de 

ISTOP. Gebruik van één van de gereed-
schappen heeft geen enkele keer tot een 
ongecontroleerde gasuitstroom geleid, 
aldus de leverancier.
Voor de toekomst verwacht IPCO dat 
-binnen hun productlijn- de IPULS vooral 
toegepast zal worden bij hard-PVC aan-
sluitleidingen en dat de keuze bij metalen 
aansluitleidingen juist steeds vaker op de 
ISTOP zal vallen. Daarmee is het risico op 
knappen van het blaasje als gevolg van 
oneffenheden aan de binnenwand van de 
leiding weggenomen.  

Praktijkervaringen van enkele netbeheerders
De IPCO-gereedschappen zijn eenvoudig, 
compact en praktisch goed toepasbaar. 
Van de drie IPCO-producten lijkt het 
plaatsen van een blaasje (IPULS) voor 
het onderbreken van aansluitleidingen 
de bekendste toepassing. Deze wijze van 
gasloos maken vergt ongeveer 20 minuten 
tijd, wat een forse besparing oplevert ten 
opzichte van de enkele uren werk die no-
dig is voor het plaatsen van twee blazen 
in de hoofdleiding. Na het verwijderen 
van de aansluitleiding blijft een zadel 

Foto links: IPCO PULS buiten toegepast en foto rechts: ISTOP
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met opgebouwde kogelafsluiter achter. 
Aandachtspunten: 
• bij gebruik op aansluitleidingen met 

een ruwe buitenwand (bijvoorbeeld als 
ze sterk gecorrodeerd zijn), kan bij het 
zadel lekkage optreden, doordat deze 
niet lekdicht om de leiding sluit;

• de ISTOP is pas sinds kort beschikbaar, 
waardoor nog onvoldoende ervarings-
gegevens bekend zijn bij netbeheerders.

Stoppelapparatuur G14 ofwel Ministop 
van Kleiss
Met de Stoppelapparatuur G14 ofwel 
Ministop van Kleiss (verder aangeduid 
als Ministop) kunnen stalen leidingen 
met een diameter van ¾” tot 2½” gasloos 
afgesloten worden. De Ministop is een 
mechanisch systeem waarbij een kunst-
stof stop in de leiding wordt gebracht. 

Bij het gebruik van de apparatuur zijn 
controlepunten ingebouwd, waarmee 
de veiligheid gewaarborgd wordt. Denk 
hierbij aan: voorgeschreven aanhaal- 
momenten van bouten, lekdichtheids-
beproeving van het zadel en vaste frees- 
afstanden.

Praktijkervaringen gemeld door leverancier 
Kleiss
De Ministop wordt sinds de introductie 
van VWI G-14 bij meerdere netbeheerders 
en aannemers door heel Nederland heen 
toegepast. Evenals de IPULS fungeert 
een rubber plug die in de aansluitleiding 
wordt gedrukt als afsluitend element. 
Gebruikers geven aan dat de apparatuur 
eenvoudig en veilig in gebruik is. Het 
vergt gemiddeld zo’n 20 minuten tijd 
om buiten de gevel de aansluitleiding 

drukloos te maken; die tijd is 
afhankelijk van onder meer 
de diameter en de bereik-
baarheid van de leiding. De 
leverancier is niet bekend 
met problemen of (de kans 
op) fouten bij gebruik van de 
Ministop.

Praktijkervaringen van enkele 
netbeheerders
De Ministop wordt vooral 
toegepast bij blokvoeding of 
hoogbouw, waar de (stalen) 
aansluitleidingen van de cen-
trale- of stijgleiding afgeslo-
ten kunnen worden zonder 
dat daarvoor alle bewoners 
thuis moeten zijn. Na het 

Foto links: Kleiss stoppelapparatuur buiten toegepast; foto’s 
rechts: afgedopt zadel dat achterblijft na de werkzaamheden.
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verwijderen van de aansluitleiding blijft 
zadel met een (te verzegelen) zadelaf-
sluitkap achter. Aandachtspunten bij het 
gebruik van de Kleiss & Co Ministop:
• de opbouw is groot en zwaar, waar-

door het gereedschap een mechanische 
kracht op de leiding uit kan oefenen en 
dus is deugdelijke bevestiging of onder-
steuning van de leiding belangrijk;

• bij gebruik op aansluitleidingen met 
een ruwe buitenwand (bijvoorbeeld als 
ze sterk gecorrodeerd zijn), kan bij het 
zadel lekkage optreden, doordat deze 
niet lekdicht om de leiding sluit.

Microstop van Ravetti
De Microstop van Ravetti is een afsluit-
systeem met ingebouwde bypass mo-
gelijkheid. Voordeel hiervan is dat een 
omloop of bypass met slechts twee aan-
boringen is te realiseren. Het systeem is 

geschikt voor metalen leidingen met een 
inwendige diameter van 1“ tot 3“. Ook 
voor de Microstop geldt dat het ongeveer 
20 minuten tijd vergt om een uitpandige 
aansluitleiding drukloos te maken.
Naast de Microstop kent Ravetti ook een 
Ministop, een toepassing speciaal voor 
het vervangen van uitpandige aansluit-
leidingen. De Ministop is geschikt voor 
netdrukken tot 5 bar en leidingen met een 
inwendige diameter van ¾“ tot 2”. 

Praktijkervaringen van enkele netbeheerders
De Ravetti Microstop is bekend bij ver-
schillende netbeheerders. Het apparaat 
is goed toepasbaar voor het afsluiten 
(en eventueel in stand houden van de 
gaslevering met een bypass) van zowel 
inpandige als uitpandige leidingen. Na 
het verwijderen van de aansluitleiding 
blijft het zadel met een (te verzegelen) 

Foto’s: Ravetti Microstop met bypass

http://www.ravetti.com/eng/products/plugging-system-for-low-and-medium-pressure/microstop/microstop/615a788e18e9f23eedfaa4887e3d4371/
http://www.ravetti.com/eng/products/plugging-system-for-low-and-medium-pressure/ministop/5-bar-12-bar-ministop-equipment-version/b3e41bba8f1a602b4ded2ad229b22fa2/
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zadelafsluitkap achter. Aandachtspunten 
bij het gebruik van de Ravetti Microstop:
• bij gebruik op aansluitleidingen met 

een ruwe buitenwand (bijvoorbeeld als 
ze sterk gecorrodeerd zijn), kan bij het 
zadel lekkage optreden, doordat deze 
niet lekdicht om de leiding sluit;

• aanboortoestellen zijn uitgerust met een 
aansluiting voor het aankoppelen van 
een omloopleiding, wat in voorkomen-
de gevallen als voordeel heeft dat geen 
extra aanboringen nodig zijn.

Overige gereedschappen voor van  
binnenuit afsluiten van aansluit- 
leidingen 
Naast de drie voorbeelden die hiervoor 
geschetst zijn, is op de Engelse markt een 
ander type afsluiter bekend: de ‘rapid 
service isolator’. Deze methode van Steve 

Vick International maakt gebruik van een 
direct uithardende kit, die in de aansluit-
leiding gebracht wordt. Zodra vastgesteld 
is dat de kit gasdicht is, kan de achterlig-
gende aansluitleiding onderbroken wor-
den en de achterblijvende aftakking kan 
afgedopt worden. Er zijn geen ervarings-
gegevens bekend van deze techniek.

Holmatro knelapparaat
De Holmatro knelapparaten waarmee 
Endinet een pilot uitgevoerd heeft, zijn 
speciaal ontwikkeld voor het hydraulisch 
afknellen van ¾” of 1½” aansluitleidin-
gen. De apparaten hebben twee knelvlak-
ken die om de leiding worden geplaatst 
en met een handpomp op de buiswand 
worden gedrukt, tot de leiding zover 
is samengedrukt dat deze is afgesloten 
(persdruk van 500 tot 700 bar). Hierna 

Foto: Werkingsprincipe Steve Vick’s ‘rapid service isolator’

http://www.stevevick.com/download/rapid-service-isolator-product-sheet-gas/
http://www.stevevick.com/download/rapid-service-isolator-product-sheet-gas/
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kan de leiding veilig onderbroken worden 
en van een eindafdichting worden voor-
zien, zonder dat gas vrijkomt. 

Aandachtspunten bij het gebruik van het 
knelapparaat: 
• Bij uitzondering kunnen haarscheurtjes 

in de leiding ontstaan als de lasnaad 
van de buis precies op het buigvlak zit 
(theoretische kans ≤ 3%). Deze scheur-
tjes resulteren in een bruislek, waarbij 
de gasuitstroom echter zodanig klein 
is dat de gasconcentratie ruim beneden 
10% LEL blijft. Daarom is het belang-
rijk dat er voldoende ruimte zit tussen 
afknelplaats en het aftakpunt van de 
hoofdleiding. In geval van scheurtjes 
kan het knelapparaat dan opnieuw, 
circa 15 cm dichter bij het aftakpunt 
en onder een andere hoek ten opzichte 
van de lasnaad, op de leiding geplaatst 
worden voor een tweede poging. 

• Door te controleren op drukopbouw bij 
de hoofdkraan kan vastgesteld worden 
of de aansluitleiding gasdicht is afge-
kneld.

• Door het terugveren van de pijpwand 
kan een gasuitstroom ontstaan wanneer 
de druk van de perscilinder van het 
knelapparaat wordt gehaald. Daarom 
moet de afgeknelde, onderbroken 
aansluitleiding altijd eerst afgedicht 
worden voordat het knelapparaat 
verwijderd wordt. De gasdichtheid van 
zowel de geknelde plaats als van de 
eindafdichting moet door middel van 
afzepen worden gecontroleerd. 

Praktijkervaringen van Endinet
Gedurende een half jaar hebben in totaal 
elf monteurs van drie verschillende aan-
nemers intensief gebruik gemaakt van 
twee Holmatro knelapparaten. In totaal 
hebben zij 549 aansluitleidingen afge-

Foto links: onderbreken van een afgeknelde, drukloze leiding en foto rechts: de monteur contro-
leert de afgezeepte afknelling en afdopping van de aansluitleiding op gasdichtheid met behulp 
van een spiegel.
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kneld, waarvan de bulk met een diameter 
van ¾” of 1”. De tijd voor het plaatsen 
van het knelapparaat en drukloos maken 
van een aansluitleiding bedroeg gemid-
deld 4 minuten. In twee gevallen (< 0,5%) 
is de aansluitleiding gescheurd op de 
lasnaad en trad een kleine gasuitstroom 
op. Deze lekkages hebben niet tot een 
gevaarlijke situatie geleid. De aansluit-
leiding kon alsnog afgedicht worden door 
het knelapparaat op een andere plaats en 
onder een andere hoek op de leiding te 
plaatsen.

Gebruikers geven aan dat het Holmatro 
knelapparaat gebruiksvriendelijk is en 
een forse besparing op de werktijd en 
materiaalkosten geeft. De werkmethode is 
eenduidig en simpel, omdat het apparaat 
universeel is voor alle leidingdiameters 
van ¾“ tot 1½“. De praktijkervaringen 
zijn voor Endinet dusdanig positief, dat in 
oktober 2015 aan installatieverantwoorde-
lijken is geadviseerd om de knelapparaten 
toe te staan als een van de methoden om 
stalen leidingen drukloos te onderbreken. 
Uitgangspunt bij dit advies is dat het ge-
knelde leidingdeel niet structureel in het 
gasnet achterblijft, maar tijdens of  
binnen korte termijn na de werkzaam-
heden wordt verwijderd (bijvoorbeeld bij 
het saneren van de hoofdleiding). 
Endinet heeft voor deze toepassing een 
speciale toolbox ontwikkeld.

Wat te doen met het restant:  
de verbinding met de hoofdleiding? 
Voor alle alternatieven geldt dat ze pri-
mair gericht zijn op het drukloos maken 

van de aansluitleiding, door de gasdoor-
voer in de aansluitleiding zelf af te slui-
ten. Dat betekent ook dat het eerste deel 
van de aansluitleiding, de bocht waarmee 
deze op de hoofdleiding is aangesloten, 
niet drukloos is. In hoeverre passen de 
beschreven alternatieven daarmee binnen 
de VIAG?
De VIAG VWI G-14 stelt ‘Voer werkzaam-
heden aan metalen aansluitleidingen, 
waarbij onderbreking plaatsvindt, altijd 
drukloos uit’. De instructie geeft niet aan 
met welke techniek de aansluitleiding 
drukloos gemaakt moet worden. Alle 
technieken voor drukloos maken zijn 
daarmee onder de VWI G-14 toe te  
passen. 

Als het ‘afkoppelen’ van de aansluitbocht 
noodzakelijk is, kan dit onder de VWI  
G-16 uitgevoerd worden. Conform de 
VWI G-16 is werken aan gaszadels en af-
takpunten met gasuitstroming toegestaan 
mits er onder 10% LEL gewerkt wordt. 
Met aftakpunten zijn bedoeld: construc-
ties zoals stalen T-stukken, knieën, boch-
ten, die vergelijkbaar zijn met gaszadels. 
De praktijk leert ons dat voor het verwij-
deren van de aansluitbocht een ruime 
werkput gegraven moet worden, omdat 
anders de gasconcentratie niet onder de 
10% LEL blijft. De beschreven gereed-
schappen zijn daarom vooral geschikt 
voor het snel afsluiten van metalen 
aansluitleidingen in geval van storin-
gen en voor saneringsprojecten waarbij 
naast sanering van de aansluitleidingen, 
gelijktijdig of op zeer korte termijn ook de 
hoofdleiding gesaneerd wordt.
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Conclusie
Elke getoonde beschikbare techniek voor 
het afsluiten van aansluitleidingen heeft 
zijn mogelijkheden, maar ook zijn beper-
kingen. Ter plaatse is pas echt te beoorde-
len welk alternatief het best toe te passen 
is. In het uiterste geval kunnen of moeten 
blazen in de hoofdleiding gezet worden. 

Samengevat geldt dat er twee situaties 
zijn, waarbij afknellen van de aansluit-
leiding tot verbeterde efficiëntie in de 
uitvoering kan leiden:
1. Bij constructies waarbij meerdere 

aansluitleidingen in de grond op één 
aftakking  zitten (‘hark’-constructies): 
de techniek is hier in te zetten om  
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Leidingdiameter allen 1” - 3” ¾”-2½” ¾”-1½” ¾”-1½” ¾”-1½”

Werkingsprincipe blaas stop stop blaas stop afknellen

Tijdsduur1 voor 
plaatsen en druk-
loos maken

enkele 
uren2 20 min. 20 min. 20 min. 20 min. 4 min.

Materiaalkosten 
(meerkosten t.o.v. 
afdoppen van de 
leiding)

n.v.t. ca. € 40 ca. € 40 ca. € 20 ca. € 20 n.v.t.

Toepassing 
inpandig

n.v.t. ja ja3 nee nee4 nee

Toepassing  
uitpandig

n.v.t. ja ja ja ja ja

Bypass mogelijk nee ja
ja, met extra 

boringen
nee

ja, met extra 
boringen

nee

Aandachtspunt niet alle 
gangbare 
diameters

minder goed 
toepasbaar 

op leidingen 
met veel  
corrosie

minder goed 
toepasbaar 

op leidingen 
met veel  
corrosie

minder goed 
toepasbaar 

op leidingen 
met veel  
corrosie

kans op 
bruislek bij 
verkeerde 
hoek t.o.v. 

lasnaad

1 De hier genoemde tijden zijn indicatief en moeten niet worden gezien als normtijden.
2 Dit is inclusief het benodigde graafwerk. Bij de overige technieken is alleen de montagetijd vermeld omdat bij het vervan-

gen van de aansluitleiding deze toch moet worden opgegraven en geen extra graafwerk hoeft te worden verricht.
3 Kleiss kan bij hetzelfde zadel twee soorten pakkingen leveren: rubber (standaard) en grafiet (op aanvraag)
4 Zadels van IPCO voldoen niet aan eisen voor brandwerendheid en mogen daarom niet inpandig achterblijven.
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woning voor woning de aansluitleiding 
te vervangen, om vervolgens de reste-
rende aansluitbocht op de hoofdleiding 
volgens de gebruikelijke werkwijze met 
twee gasblazen van de hoofdleiding los 
te koppelen.

2. Bij vervangen van aansluitleidingen 
waarbij ook de hoofdleiding (lopende 
het project of op korte termijn) ver-
vangen wordt en dus de resterende 
aansluitbocht niet van de hoofdleiding 
verwijderd hoeft te worden. 

Het gebruik van een systeem met blaas of 
stop is met name geschikt voor aansluit-
leidingen die na de werkzaamheden in 
bedrijf blijven. De te kiezen techniek zal 
in die gevallen vooral afhankelijk zijn van 
de basisgereedschappen die aanwezig zijn 
op het werk; elke leverancier heeft een 
range van producten die met zijn eigen 
basisgereedschap toe te passen is.
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