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Deze is gemaakt omdat er onlangs een incident 
gebeurde: Collega’s hebben naast een markeringspaal 
van de Gasunie gegraven. Zij wisten niet wat deze 
paal betekende en gingen, ondanks vraag zeven van 
de LMRA, aan de slag (zie achterzijde toolbox). 

Waarom staan er markeringspalen?
Een markeringspaal laat zien waar een gasleiding 
in de grond ligt. De paal staat niet altijd recht boven 
de leiding. En er kunnen ook meer leidingen liggen. 
Controleer daarom altijd de KLIC-melding. Neem ook 
contact op met de werkvoorbereiding wanneer je op 
het werk een markeringspaal ziet.

HOE HERKEN JE EEN GASUNIE-LEIDING?
In Nederland staan maar liefst 50.000 markeringspalen van de Gasunie. 
Waarom staan deze er en hoe zien deze eruit? Je leest het in deze toolbox.
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Hoe zien ze eruit?

De Gasunie gebruikt verschillende marke-

ringspalen. Hieronder laten we ze zien. 

Wat voor bijna iedere paal hetzelfde is, is 

dat het telefoonnummer van de Centrale 

Commando Post (CCP) erop staat.  

Is er al contact geweest met de toezicht-

houder van de Gasunie? Dan blijft deze 

persoon het eerste aanspreekpunt. 

Telefonisch contact is niet voldoende. 

Dit moet een schriftelijk contact zijn en 

staat in de KLIC-app bij ‘eigen bijlagen’ 

(zie afbeelding). 
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Hierboven zie je een vliegpaal. Deze worden 
gebruikt voor het uitvoeren van tracé-
controles. Deze controles worden uitge-
voerd door de Gasunie met een helikopter. 
Het nummer 130 staat gelijk aan het aantal 
kilometers vanaf het beginpunt van de gas-
leiding.

Dit zijn zinkerborden die bij waterkruisingen 
staan. Hier staat geen informatie op. 
Vaak staan er wel andere markeringspalen 
bij waar wel de informatie op staat. 

Deze markeringspalen worden niet meer gebruikt, 
maar kun je nog wel in het veld tegenkomen.

Kom je andere markeringspalen tegen? En weet je niet 
wat dit betekent? Neem dan contact op met je uitvoer-
der. Controleer altijd de KLIC-melding en een mogelijke 
Eis Voorzorgsmaatregel.

Tijdens het doen van een LMRA kom je hierachter. 
Het antwoord op vraag zeven van de LMRA: 
Vind ik de werkplek veilig voor mijzelf, de omgeving 
en derden? is dan nee. Je weet namelijk niet wat de 
markeringspaal betekent, waardoor je ook niet weet 
of de werkplek veilig is. Je mag daarom de werkzaam-
heden niet uitvoeren. 

De zeven vragen van de LMRA:
1. Ken ik de werkinstructies en houd ik mij hier aan?
2. Ken ik de werkzaamheden en begrijp ik deze?
3. Vind ik de afgesproken werkmethode veilig?
4. Is mijn werkplek goed opgeruimd?
5. Heb ik de juiste PBM’s en heb ik die nodig?
6. Heb ik het juiste en goedgekeurde gereedschap?
7. Vind ik mijn werkplek veilig voor mijzelf, 
 de omgeving en derden?


