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Voorwoord
Deze norm geeft in aanvulling op de NEN 3650-serie veiligheidseisen voor buisleidingen te land en gelegen in of
nabij belangrijke waterstaatswerken. Deze norm is een herziening van NEN 3651:1992. De herziening is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse normcommissie 310004 ‘Buisleidingen’.
In tegenstelling tot de vorige uitgave van de norm, die uitsluitend voor stalen leidingen geldig was, geldt deze
uitgave voor alle gebruikelijke buismaterialen voor ondergrondse toepassing. Daarmee is een heruitgave van
NEN 3652:1998, die voor niet-stalen leidingen geldt, overbodig geworden. Relevante eisen (bijv. toetsingseisen
voor kruisingen) uit NEN 3652 zijn opgenomen in deze norm. Specifieke materiaaleisen uit NEN 3652:1998 zijn
opgenomen in de delen 2 t.m. 5 van NEN 3650.

Vo

De bijlagen A, B, C en D zijn een normatief onderdeel van deze norm. Bijlage E vormt een normatief onderdeel
indien dat conform 10.5 is vereist. In alle andere gevallen vormt bijlage E een informatief onderdeel.
Nadere informatie omtrent afleidingen van of toelichtingen op gestelde eisen in de norm is opgenomen in
NPR 3659:1996 “Ondergrondse pijpleidingen – Grondslagen voor de sterkteberekening” en de aanvulling daarop in
Wijzigingsblad NPR 3659/A1:2003.

Aanpassing norm

or

Omdat de figuren in deze norm grotendeels zijn overgenomen uit de oude normen en de aanvullingen buiten NEN
zijn gemaakt, zijn de normen en redactionele regels voor het maken van technische tekeningen niet volledig
gevolgd. Dit uit zich in de schrijf- en zetwijze van bijschriften in de figuren. In het tekstgedeelte van de norm zijn de
juiste schrijf- en zetwijzen gehanteerd.

NEN 3651 is gesplitst in katernen. Jaarlijks wordt bezien of een revisie van een of meerdere katernen noodzakelijk
is. Elk katern wordt minimaal eens per vijf jaar inhoudelijk beoordeeld. Voorstellen tot wijzing moeten schriftelijk
worden ingediend bij NEN.

be

ev

Pr

Doel norm

iew

Het doel van de norm is het verkrijgen van ondergrondse buisleidingsystemen in kruisingen met belangrijke
waterstaatswerken, veilig voor mens, milieu en goederen door eisen te stellen aan het ontwerp, de aanleg en de
bedrijfsvoering en bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen, teneinde een duurzaam, effectief en doelmatig
systeem te waarborgen.
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.
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Raakvlak EN- en ISO-normen

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 1594:2000 en
ISO 13623:2000 houdt voor buisleidingen in dat tevens voldaan is aan het gestelde in NEN-EN 1594:2000 en
ISO 13623:2000.
Gebruik norm

Degenen die de norm toepassen moeten bekend zijn met de materie en daarvoor de nodige deskundigheid
bezitten.
De ontwerper, bouwer of gebruiker van buisleidingsystemen wordt erop gewezen dat deze norm geen
ontwerpspecificatie of handboek is.
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