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WAT MOET U DOEN IN EEN NOODSITUATIE?

PPS-PIPELINES NEEMT
MEER LEIDINGEN IN BEHEER

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

E

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 vervolgmaatregelen moeten worden genomen.
GENC
ER
Y
M

?

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.

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.
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen
van graafschade, kijk dan op: www.pps-pipelines.com
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PPS-Pipelines heeft een aantal nieuwe pijpleidingen
in beheer genomen in de Antwerpse Haven en in
Belgisch Limburg. De leidingen vervoeren stikstof en
zuurstof.
Een mooie kans, noemt Bas Chiaradia, Coördinator Third
Party Aﬀairs de uitbreiding van de beheerportefeuille
van PPS-Pipelines. In totaal gaat het om 120 kilometer
pijpleiding, eigendom van Praxair en Nitraco. De leidingen
vervoeren zuurstof en stikstof van producenten naar
verschillende afnemers. Op 14 mei nam PPS-Pipelines
het beheer over.

De medewerkers van de afdeling third party aﬀairs zien
er nauwlettend op toe dat de leidingen niet beschadigd
raken door bovengrondse of ondergrondse activiteiten.
ER SNEL BIJ
Graafwerkzaamheden boven de leidingen worden als
het goed is gemeld bij het leidinginformatiecentrum van
PPS-Pipelines. “Op zo’n zogenaamde KLIP*-melding
reageren we proactief”, zegt Chiaradia.
* Een KLIP-melding is in Nederland vergelijkbaar met een KLIC-melding.

Lees verder op pag. 2 >
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“We zijn aanwezig bij de start van de werkzaamheden en we
maken werkafspraken met de grondroerder. Indien nodig blijven
we erbij om toezicht te houden. De naleving van de meldingsplicht is heel hoog. Maar het komt ook wel eens voor dat iemand
gaat graven zonder KLIP-melding. Ook dan zijn we er snel bij.
We inspecteren deze leidingtracés namelijk vanaf de grond
en ook via de lucht met de helikopter.“
“In de haven van Antwerpen bruist het van de activiteiten, er
zijn hier altijd wel werkzaamheden. We komen daar dan ook
al regelmatig vanwege andere leidingen die we er beheren.
Bovendien hebben we goede contacten met andere leidingbeheerders en aannemers in het gebied, we zijn dus meteen
op de hoogte als er iets gebeurt. Voor dat deel hebben we
een nieuwe tracécontroller aangenomen, als versterking
van ons team. We zijn heel blij met de uitbreiding, het brengt
nieuwe energie voor onze organisatie en nieuwe uitdagingen.”
KOMT WAT OP JE AF
Voor Chiaradia was de uitdaging vooral de nieuwe leidingen
naadloos te integreren in de werkprocessen van PPSPipelines. Alle noodzakelijke informatica systemen zijn nu
goed op elkaar afgestemd waardoor we de graafmeldingen
correct kunnen afhandelen. Bij het infocentrum zal het
straks wel wat drukker worden, maar dat kunnen we goed
opvangen.”

Er komt best wat op je af, zegt Chiaradia. “Maar niks
wat we niet aankunnen. We hebben deze opdracht
natuurlijk niet zomaar gekregen. We staan hoog
aangeschreven vanwege de kwaliteit van ons werk
en onze kennis en kunde.” █

PRIVACY VERKL ARING
Petrochemical Pipeline Services neemt de
beveiliging en privacy van uw persoonlijke
gegevens zeer serieus. Voor het beheer,
onderhoud en exploitatie van onze pijplei
dingen verwerken wij persoonsgegevens.
Meer informatie over deze verwerking en
uw rechten vindt u op onze website:
www.pps-pipelines.com/over-pps-pipelines/
privacy-verklaring

NATUURBESCHERMINGSMA ATREGELEN BIJ
VERLEGGEN BUISLEIDINGEN ELSLOO
Het is er prachtig mooi, zegt Wim Evers over het
gebied waar de Hemelbeek onder het Julianakanaal
duikt. Dat maakt het verleggen van de twee door
PPS-Pipelines beheerde pijpleidingen bij Elsloo extra
bijzonder. Namens het internationale adviesbureau
Antea Group (vestiging Maastricht) coördineerde hij
het vergunningentraject. “We hebben ervoor kunnen
zorgen dat de natuur zo min mogelijk wordt verstoord”

WIST U DAT ...
... het vervoer van gassen en vloeistoffen door pijpleidingen veel voordelen kent?
Pijpleidingtransport (elektrisch verpompt) heeft ten opzichte van wegtransport als
voordelen: veiligheid, milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, en betrouwbare leversnelheid.

> Minimale uitstoot van broeikasgassen.
> Minimale gezondheidsproblemen voor
omwonenden door fijnstof (o.a. roet).
> Minimale milieuschade en gevaar voor
omwonenden bij verkeersongelukken.
> Minimale geluidsbelasting.
>  Geen last van en geen oorzaak aan fileleed.

Zelfs de Grote gele kwikstaart hupt
vrolijk rond het werkterrein

De leidingen moeten natuurlijk wel goed onderhouden
en bewaakt worden. Dit doen wij. Als het huidige transport
door pijpleidingen vervangen zou worden door wegtransport
dan zou dit de fileproblematiek enorm versterken. Zo
vervoeren we bijvoorbeeld zelf jaarlijks circa 5 miljard liter
vloeibare olieproducten van de havens van Antwerpen en
Rotterdam naar de industrie in Zuid-Limburg. Hiervoor
zouden ongeveer 125 duizend tankwagens nodig zijn (die
ook nog leeg terug zouden moeten rijden).

Onderweg van Antwerpen naar industrieterrein Chemelot
bij Geleen gaan door PPS-Pipelines beheerde pijpleidingen
bij Elsloo onder het Julianakanaal door. Dat deden ze altijd
via een zogenaamde duiker, een tunneltje waardoor ook de
Hemelbeek onder het kanaal door richting de Maas stroomt.
De tunnel is echter aan het einde van zijn levensduur en
PPS-Pipelines moest daarom de pijpen naast de duiker onder
het kanaal door leggen. Dat gebeurde in de tweede helft
van mei met een GPS-gestuurde boring. “Heel bijzonder,
en knap dat ze dat tegenwoordig kunnen”, vindt Evers.
CONSTRUCTIEF SAMENWERKEN
Maar de grootste uitdaging was nog wel om ervoor te
zorgen dat zowel mens als dier zo weinig mogelijk overlast zouden ondervinden van de werkzaamheden aan
beide kanten van het kanaal. Evers onderzocht voor de
vergunningaanvraag met name de gevolgen op het
gebied van veiligheid, geluid, bodemkwaliteit en natuur.
Evers: “Het is een heel klein gebied waar gewerkt
wordt, maar er zijn zoveel belangen op dat kleine stukje.
Dat maakt het heel interessant.”

“Het Limburgs Landschap is eigenaar van het kasteelpark
Elsloo, waar de leidingen straks net naast omhoog komen.
Het nabijgelegen Elslooërbos is van Staatsbosbeheer, en
aan de andere kant van het kanaal wordt gewerkt op
terrein van Natuurmonumenten.” En zo kan Wim nog wel
even doorgaan. “Het is een lange lijst. Met al die partijen
zijn we direct aan het begin van de planvorming om de
tafel gegaan om de hinder voor de omgeving en de
gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk te beperken.
Je merkte dat iedereen het heel erg waardeerde dat ze
al in een vroeg stadium konden meedenken en dat er
echt naar ze geluisterd werd. Daardoor hebben we heel
constructief kunnen samenwerken.”
COMPLICERENDE FACTOR
Een constructieve samenwerking was noodzakelijk, de
werkzaamheden moeten in juni afgerond zijn. Veel tijd
voor vertraging was er dus niet. Complicerende factor
was bovendien dat de werkzaamheden plaatsvinden
in het voorjaar: het broedseizoen van tal van vogels in
het gebied. In overleg met natuurorganisaties besloot
PPS-Pipelines om de begroeiing op het werkterrein al
vroeg kort te laten maaien. “Dat heeft goed gewerkt”,
constateert Evers. “De vogels broeden nu een stukje
verderop en hebben geen last van de werkzaamheden.
Rond het werkterrein zie je ganzen foerageren en je
hoort de leeuweriken zingen. Zelfs de bedreigde
Grote gele kwikstaart hebben we er gezien.” █
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