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NATUURLIJK THUIS
Er zijn vanaf dag één tal van maatregelen genomen. 
“Alleen wie echt in het gebouw moet zijn om zijn werk 
te kunnen doen, is fysiek aanwezig”, vertelt Peter Drent, 
Manager Operations. “Dat betekent twee mannen in de 
meetkamer en twee mannen van het Leiding Informatie 
Centrum, waar de calls binnenkomen. Natuurlijk zo ver 
mogelijk uit elkaar gezet.” Hoewel de sociale contacten 
op de werkvloer gemist worden, gaat het werk dus zo veel 
mogelijk thuis door. “Ook de reservisten van de ploegen-
diensten zijn niet in het gebouw”, vult Drent aan. “Ze 
werken buiten of thuis, bijvoorbeeld aan stopprogramma’s 
of instructies.” Voor de ploegendiensten zijn alternatieven 
bedacht voor het geval dat een collega getroffen wordt 
door corona. 

VEILIG BLIJFT HET BELANGRIJKSTE
Daarnaast is de tweede meldkamer, die voor noodgevallen 
bestemd is, op stand-by gezet. “We kunnen binnen vijf 
minuten overschakelen naar de andere faciliteit. De regu-
liere meldkamer kan dan opnieuw in gebruik genomen 
worden als hij volledig ontsmet is.” 
Verder worden er sinds het begin van de corona-crisis 
alleen strikt noodzakelijke werkzaamheden gedaan. 
Onderhoud werd indien mogelijk uitgesteld. Langzaam 
maar zeker worden die werkzaamheden nu weer opge-
pakt. “We doen nu alleen werkzaamheden waarbij we 
afstand kunnen houden van elkaar”, vertelt Drent. “Onder-
houd waarbij twee man normaal dicht op elkaar sleutelen, 
wordt nu door één persoon gedaan. Dat duurt weliswaar 
langer, maar het is wel veiliger.” 
Het management houdt korte lijntjes met het team en 
met elkaar en de werkzaamheden in de meetkamer gaan 
gewoon door. Veiligheid is voor PPS-Pipelines ten slotte 
altijd van groot belang.

VEILIG WERKEN OP AFSTAND 

TOEZICHT BIJ GRAAFWERKZAAMHEDEN
Voor het toezicht bij graafwerkzaamheden en het inspec-
teren van het leidingtracé zijn we vaak afhankelijk van 
de maatregelen die worden getroffen door de aannemers. 
Maar ook hier geldt dat we minimaal vasthouden aan 
wettelijke en onze eigen regels! In de praktijk betekent 
dit dat deze werkzaamheden gewoon door blijven gaan 
en dat we vanaf een veilige afstand toezicht houden.   █

Niets lijkt erop dat de werkzaamheden bij PPS-Pipelines sinds de corona-crisis 
anders zijn dan normaal. De productie loopt gewoon door en de ploegendiensten 
werken hun reguliere diensten. Nee, er is toch iets zichtbaar: er staan niet zo veel 
auto’s bij het bedrijf als normaal. 

NEWSLINES

MELD GRAAFWERKZAAMHEDEN!

Door de corona-crisis is er een toename aan acti-
viteiten zoals het plaatsen van hekwerken, het aan-
leggen van zwembaden en vijvers of het veranderen 
van het maaiveld. Wij willen graag nogmaals de aan-
dacht vestigen op het feit dat grondwerken nabij onze 
leidingen een risico voor uzelf en anderen kunnen 
vormen. Stem dit soort werkzaamheden vooraf af 
met PPS-Pipelines voor een veilige uitvoering.

Indien u zelf grondwerken wenst uit te voeren, 
of wilt laten uitvoeren, houd dan rekening 
met de geldende wet- en regelgeving. 
Doe een graafmelding bij www.klic.nl 
of laat deze doen door de aannemer. 
Hierna krijgt u alle relevante informatie 
en kan er toezicht door PPS-Pipelines 
geregeld worden. Twijfelt u of u een 
melding moet doen, of de tussenkomst 
van PPS-Pipelines noodzakelijk is voor 
uw werkzaamheden? Dan kunt u uw vraag 
stellen via aan het leidinginformatiecentrum 
via TPI@PPS-Pipelines.com, of telefonisch via 
046 426 8150.
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VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Heeft u opmerkingen over deze nieuwsbrief? Of heeft u 
vragen over graven en werken in de nabijheid van onze 
pijpleidingen? De medewerkers van ons Pijpleiding 
Informatie Centrum helpen u graag verder. Wij zijn tijdens 
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kantooruren telefonisch bereikbaar op tel. 046 426 8150. 
Of stel uw vraag per e-mail: TPI@PPS-Pipelines.com. 
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen 
van graafschade, kijk dan op: www.pps-pipelines.com

WAT MOET U DOEN IN EEN NOODSITUATIE?

Heeft u een lekkage aan een pijpleiding geconstateerd, 
neem dan direct de volgende maatregelen:

Stop direct met de (graaf)werkzaamheden;
Ontruim de gevarenzone;
Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis 
noodnummer 0800 338 8000;
Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112;
Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies 
mogelijk door;
Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om;
Houd omstanders op afstand;
Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit 
de gevarenzone.

Ook beschadigingen zonder lekkage kunnen door de hoge 
druk in de leiding op korte of lange termijn een gevaar voor 
de omgeving opleveren. Neem daarom altijd de nodige 
veiligheidsmaatregelen (stap 1 t/m 3) en zet het gebied af. 
Petrochemical Pipeline Services zal de beschadiging 
vervolgens beoordelen en bepalen welke vervolgmaat-
regelen moeten worden genomen.


