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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 kantooruren telefonisch
bereikbaar op tel. 046 426 81 50. Of stel uw vraag per e-mail:
TPI@PPS-PIPELINES.COM.

Meer weten?
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen van
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BLOEMENTAPIJT DOOR HET BRABANTSE LANDSCHAP

‘BEHEER PIJPLEIDINGTRACÉ
DOOR PLATTELANDSVERENIGING
IS WIN-WIN’

PPS-Pipelines
Postbus 200
6160 AE Geleen
TPI@PPS-Pipelines.com

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:

1
1.

Stop direct met de (graaf)werkzaamheden.

2
2.

Ontruim de gevarenzone.

3
3.

Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis noodnummer 0800-3388000.

4
4.

Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112.

5.
5

Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies mogelijk door.

6.
6

Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om.

7.
7

Houd omstanders op afstand.

8.
8

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

Als een bloementapijt loopt
het pijpleidingtracé van PPS-
Pipelines ter hoogte van
Leende door het B
 rabantse
landschap. Het perceel wordt
beheerddoor de Plattelands
vereniging Hei, Heg & Hoogeind.
De vlinders en kikkers zijn er
blij mee.

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 vervolgmaatregelen moeten worden genomen.
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HOE INSPECTEER JE EEN PIJPLEIDING
DIEP ONDER DE GROND? STUUR DE PIGS!
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