
OPRICHTING

De N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) werd op 3 april 1958 als een
joint venture opgericht door een aantal oliemaatschappijen. Zij wilden ruwe olie
vanuit tankers en opslagtanks in het Europoort/Botlek gebied over land kunnen
vervoeren naar raffinaderijen in het Rijn-Ruhrgebied in Duitsland. Pijpleidingen zijn
hiervoor het meest efficiënte, veiligste, betrouwbaarste en meest milieu-vriendelijke
middel.

In 1960 werd het systeem voor het transport van ruwe olie in bedrijf genomen.
Nadat de Nederlandse tak van dit systeem t.b.v. noodzakelijke capaciteitsuitbreiding
door een grotere leiding (vanuit het Europoort gebied) was vervangen, werd de
bestaande leiding in 1968 in gebruik genomen voor het transport van olieproducten.

Aandeelhouders
Aandeelhouders per september 2006 zijn:

Shell Petroleum N.V. 40%
Ruhr Oel GmbH 20%
BP Mineralöl GmbH 20%
Shell Deutschland Oil GmbH 10%
Texaco Nederland B.V. 10% Shell Petroleum N.V.

Ruhr Oel GmbH

BP Mineralöl GmbH

Texaco Nederland 

Shell Deutschland
Oil GmbH

Pijpleidingen
Traject Lengte Diameter Wanddikte
Europoort-Venlo 177 km 36” (91 cm) 0.312/0.344” (7,9/8,7 mm)
Pernis-Venlo 155 km 24” (61 cm) 0.312” (7,9 mm)
Venlo-Wesel 43 km 24” (61 cm) 0.312” (7,9 mm)
Venlo-Wesseling 103 km 24” (61 cm) 0.312” (7,9 mm)

Pompstations - Ruwe olie 
Locatie Geïnstalleerd verm. Units in bedrijf Tankcapaciteit
Rozenburg 8.000 pk 3 units
Venlo 12.250 pk 7 units 212.000 m3 tankruimte

verdeeld over 11 tanks
Pompstations - Producten
Locatie Geïnstalleerd verm. Aantal units in bedrijf
Pernis 8.750 pk 5 units
Lieshout 3.500 pk 2 units

Huidige capaciteit
Ruwe-olieleidingen: Europoort/Rozenburg-Venlo > 22,0 milljoen ton/jaar

Venlo-Wesel >   6,3 milljoen ton/jaar
Venlo-Wesseling > 13,6 milljoen ton/jaar

Productenleiding: Pernis-Venlo > 12,0 milljoen ton/jaar

Verpompte hoeveelheden
Totaal verpompte hoeveelheden ruwe olie > 648 milljoen ton (1960 - 2005)
Totaal verpompte hoeveelheden olieproducten > 272 milljoen ton (1968 - 2005)
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RRP exploiteert twee pijpleiding systemen met een totale lengte van 475 km.
De hoofdleiding voor het transport van ruwe olie is een 176 km lange 36" leiding
die loopt van Europoort via Rozenburg (met een pompstation aldaar) naar Venlo.
In Venlo wordt de olie in tanks opgeslagen voordat deze verder naar de 
eindbestemmingen wordt verpompt; de capaciteit van deze tussenopslag is 
ca. 210.000 m3. De noordelijke eindbestemming is de raffinaderij van Ruhr Oel
nabij Gelsenkirchen; deze wordt bereikt via een 43 km lange 24" leiding van
Venlo naar Wesel en een daarop aansluitende 24”/16” leiding die eigendom is van
Ruhr Oel. De zuidelijke bestemming is de Rheinland raffinaderij van Shell
Deutschland Oil GmbH nabij Keulen met vestigingen in Godorf en Wesseling;
deze raffinaderij wordt bereikt via een 103 km lange 24" leiding.
Daarnaast exploiteert de RRP voor het transport van olieproducten zoals benzine,
nafta, diesel, gasolie en kerosine een 153 km lange pijpleiding van Pernis naar
de grens bij Venlo (Herungen) met een tussenpompstation in Lieshout. Dit is de
belangrijkste toevoerleiding van het pijpleidingsysteem van de Duitse pijpleiding
maatschappij Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH (RMR), welke
maatschappij de olieproducten vanaf de grens verder transporteert richting het
zuiden van Duitsland. 

In de leidingen en installaties is in de loop der jaren zo'n 
200 miljoen Euro geïnvesteerd.

PIJPLEIDING SYSTEMEN
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HET TRANSPORT VAN RUWE OLIE

De controlekamer in het kantoor in Venlo is het centrale punt voor de besturing
van het ruwe olie systeem. Van hieruit worden het pijpleidingsysteem incl. de
inname-, pomp-, afsluiter- en afleverings stations en de tanks in Venlo op
afstand bediend, bewaakt en gecontroleerd met behulp van een geavanceerd
besturingssysteem en moderne datatransmissie apparatuur.
De ruwe olie vanuit de terminals in Europoort en Rozenburg van o.a. Shell, 
TEAM en MET wordt in zogenaamde "batches" (partijen van wisselende grootte
en samenstelling) in Venlo afgeleverd en in tanks opgeslagen. Vanuit deze tanks
worden de "batches" verder getransporteerd naar hun eindbestemmingen. Door
de tussenopslag in de tanks in Venlo is het mogelijk de beide van Venlo uitgaande
24" leidingen (“Noord” en “Zuid”) onafhankelijk van elkaar, in continu bedrijf en
met een optimale pompsnelheid te benutten; dit leidt tot een optimaal gebruik
van de pompen en daardoor tot een efficiënt energieverbruik.

Het transport van olieproducten
In Pernis worden de producten in “batches” van de raffinaderijen van Shell en
Nerefco ingenomen. Vanuit de controlekamer in het kantoor in Pernis wordt het
pijpleidingsysteem incl. de inname- en pompstations en de afsluiterstations op
afstand bediend, bewaakt en gecontroleerd met behulp van een geavanceerd
besturingssysteem en moderne datatransmissie apparatuur. Afhankelijk van de
vereiste doorzet wordt het pompstation in Lieshout ingezet.
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Transportcapaciteit
De maximale capaciteit van de Nederlandse tak van het ruwe olie systeem is
3.000 m3/uur en die van het producten systeem 2.000 m3/uur. Door de ruwe olie
leiding van Europoort/Rozenburg naar Venlo kan thans jaarlijks +/- 20 miljoen ton
getransporteerd worden, door de leiding van Venlo naar Wesel +/- 6,3 miljoen ton
en door de leiding van Venlo naar Wesseling +/- 13,6 miljoen ton. De capaciteit
van de productenleiding van Pernis naar Venlo is +/-12 miljoen ton. De snelheden
in de leidingen variëren tussen 0,7 en 1,8 m per seconde; de ontwerpdruk van
het ruwe olie systeem bedraagt 42 (Nederland leiding) resp. 52 bar en van het
productensysteem 61 bar.
De capaciteit van de leidingsystemen zou verhoogd kunnen worden door aanpassing
van de door elektromotoren aangedreven pompen. De capaciteit zou eventueel nog
verder verhoogd kunnen worden door het in gebruik nemen van extra pompstations.

Tot aan het eind van 2005 werd in totaal circa 648 miljoen ton ruwe olie en 272
miljoen ton producten getransporteerd. Wat betreft het transport van ruwe olie
was 1972 voor de RRP het recordjaar met een doorzet van 19,4 miljoen ton. 
Het recordjaar voor de verpomping van producten was 1999 met een doorzet 
van bijna 9,6 miljoen ton. De laatste jaren wordt gemiddeld circa 16 miljoen 
ton ruwe olie en 8,5 miljoen ton producten getransporteerd.

Transportkosten
De transportkosten bestaan voor circa 20% uit elektriciteitskosten t.b.v. de 
aandrijving van de pompen d.m.v. electromotoren; de onderhouds- en 
reparatiekosten bedragen ook ongeveer 20% van de totale transportkosten. 
De overige kosten bestaan voor het grootste deel uit personele lasten.

Personeel
De RRP heeft circa 60 eigen mensen in dienst; 26 hiervan werken als operator 
in de continudienst.
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VEILIGHEID

Pijpleidingen: veilig en milieuvriendelijk
Pijpleidingen worden al duizenden jaren gebruikt voor het transport van vloeistoffen
en sinds het begin van de vorige eeuw ook voor het transport van gassen. Deze
transportmodaliteit biedt vele voordelen. Door een pijpleiding kunnen grote 
hoeveelheden ononderbroken in een continu proces en onafhankelijk van allerlei
omgevingsfactoren worden getransporteerd. Daar de leidingen ondergronds liggen
kan het land toch nog, zij het met een aantal beperkingen, voor allerlei doeleinden
intensief gebruikt worden. De systemen zijn volledig gesloten. Energie t.b.v. 
aandrijving van de electromotoren van de pompen wordt op een efficiënte manier
gebruikt. Uit statistische informatie (o.a. van CONCAWE) kan worden vastgesteld
dat het transport per pijpleiding zeer veilig en betrouwbaar is. 

Bediening door Proces Computers
Het ruwe olie systeem wordt bediend en bewaakt met behulp van het "Crude Oil
Supervisory and Monitoring System” (COSMOS), het producten systeem met
behulp van de “Pipeline Information Computer Assimilated Safety System
Observer” (PICASSO). Beide systemen bestaan uit twee aan elkaar gekoppelde
computers, waarvan er één constant in verbinding staat met de apparatuur
waarmee het pijpleidingsysteem wordt bediend, bewaakt en gecontroleerd. De
tweede computer staat altijd "stand by" om de taak van de actieve computer
onmiddellijk over te nemen in geval van een storing.

CD06.147_Folder RRP NL  16-10-2006  10:45  Pagina 6



Naast het uitvoeren van de normale bedrijfshandelingen (o.a. het in-/uitschakelen
van pompen, openen/sluiten van afsluiters, veranderen van afleverpunt) wordt met
deze besturingssystemen het ontoelaatbaar oplopen van de druk in dynamische
situaties verhinderd door het automatisch selectief uitschakelen van pompen.

Lekdetectiesystemen
Via COSMOS en PICASSO controleren computergestuurde (ook dynamische) 
lekdetectiesystemen het leidingnetwerk continu op eventueel opgetreden lekkages;
met een grote mate van nauwkeurig-heid kan tevens de plaats en grootte van
zo'n lekkage worden bepaald. De operator sluit in geval van een lekmelding
direct alle afsluiters in de leiding, waardoor deze in  secties wordt onderverdeeld
en er zo weinig mogelijk vloeistof zal uitstromen.

Daarnaast worden de leidingen regelmatig op kleine ondichtheden getest door
middel van een ultrasone lekdetector (USLD). De USLD is een detector die met de
olie/producten door de leiding gestuurd wordt en in staat is het ultrasone geluid
te detecteren dat ontstaat bij een kleine lekkage (corrosie-gaatje of haarscheur);
dit apparaat stelt ook met een grote mate van nauwkeurigheid de plaats van een
eventueel  lek vast.

Een calamiteitenplan is beschikbaar en al het materieel en materiaal benodigd
voor het beheersen van de situatie bij een lekkage alsmede het uitvoeren van een
reparatie staat constant gereed. Er worden regelmatig oefeningen gehouden om

er voor te zorgen dat de RRP organisatie en die van de SOS-aannemers steeds
goed getraind zijn om in geval van een calamiteit onmiddellijk adequaat op te
kunnen treden. Overigens staan langs de leiding op regelmatige afstanden en ook
bij weg- en waterkruisingen en andere specifieke punten zogenaamde markeer-
palen die niet alleen aangeven waar de leiding zich bevindt, maar ook t.b.v. derden
het telefoonnummer aangeven dat gebeld moet worden in geval van een calamiteit.

Tracécontrole
De 36” pijpleiding ligt op een minimale diepte van 1 m, de andere leidingen op een
diepte van minimaal 60 cm. Eén van de grootste bedreigingen voor een pijpleiding
is het door derden uitvoeren van onaangekondigde (graaf)werkzaamheden in het
leidingtracé die kunnen leiden tot beschadiging van de leiding. Om dit risico te
reduceren zijn vele maatregelen getroffen.

Om de graafwerkzaamheden van derden te kunnen kanaliseren is in Nederland
het KLIC opgericht. KLIC staat voor "Kabel en Leiding Informatie Centrum". 
Bij deze organisatie dienen aannemers en alle andere derden hun geplande 
activiteiten aan te melden. Indien zij dit tenminste drie werkdagen voor het begin
van de werkzaamheden doen, dan ontvangen zij van de leidingeigenaren tijdig
nauwkeurige opgave van de aanwezigheid van de kabel(s)/leiding(en) en kunnen
specifieke afspraken gemaakt worden over maatregelen om schade te voorkó-
men. Een wettelijke regeling dienaangaande is in Nederland in voorberieidng.
Ook in Duitsland bestaat, op beperkte schaal, een dergelijke organisatie (ALIZ).
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Om niet-aangemelde activiteiten van derden vast te kunnen stellen wordt het 
leidingtracé vier maal per maand vanuit een helikopter gecontroleerd. Alle werk-
zaamheden die in de nabijheid van de leidingen plaatsvinden worden genoteerd
en er wordt vastgesteld of deze werkzaamheden al dan niet gevaar kunnen 
opleveren voor de leidingen. Wanneer die niet-aangemelde werkzaamheden dicht
bij de leiding plaatsvinden landt de helikopter onmiddellijk en worden de werk-
zaamheden gestopt totdat met een deskundige van de graver ter plaatse nadere
afspraken zijn gemaakt. De waarnemer maakt voor het bepalen van de route
vanuit de lucht o.a. gebruik van de genummerde en voor iedereen herkenbare
markeerpalen.

Het leidingtracé wordt tenminste 2 x per jaar door eigen personeel over de volle
lengte gecontroleerd en geïnspecteerd. Steeds wordt daar waar in of nabij het
tracé grondwerkzaamheden of andere activiteiten plaatsvinden extra toezicht
gehouden en/of worden concrete afspraken gemaakt over maatregelen ter 
voorkoming van beschadiging van de leidingen.

Tracébeheer
RRP is als beheerder van de leidingen verantwoordelijk voor een veilige en 
ongestoorde ligging in het daarvoor gereserveerde tracé (= leidingenstrook).

De leidingen zijn in eigendommen van derden aangelegd. Deze gronden hebben 
primair een andere bestemming zoals landbouw, veeteelt of als bedrijfsterrein of
ze zijn ingericht voor infrastructuur.  Het veilige en ongestoorde transport van
ruwe olie en olieproducten kan alleen worden gerealiseerd als er aan een aantal
aspecten blijvende aandacht wordt besteed. De belangrijksten daarvan zijn het
onderhouden van contacten met de grondeigenaren (waarmee zakelijk recht 
contracten afgesloten zijn) en met de vergunningverleners zoals provincies,
gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Ook de contacten met de pachters,
de werkelijke gebruikers van de grond, dienen goed onderhouden te worden; 
zij zijn degenen die door bijv. drainage of diepwoel werkzaamheden de leidingen
zouden kunnen beschadigen. Daarnaast dienen de ontwikkelingen op het gebied
van Ruimtelijke Ordening nauwgezet gevolgd te worden en dient steeds tijdig
overlegd te worden met overheden opdat de belangen van de RRP (lees ook: kosten
van eventuele omleggingen) zo mogelijk al in de planfase meegenomen worden.
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Bescherming tegen corrosie
Pijpleidingen zijn voorzien van een speciale externe bekleding, die de stalen buis-
wand bescherming moet bieden tegen uitwendige corrosie (passieve bescherming).
De wand wordt nog eens extra beschermd door kathodische bescherming, een
beschermstroom die externe corrosie van de wand bij eventuele beschadiging
van de bekleding moet voorkómen (actieve bescherming). Om corrosie aan de
binnenkant van de stalen buiswand tegen te gaan worden de leidingen elke maand
gereinigd met een zogeheten "cleaning scraper", een uit een aantal schijven
opgebouwd apparaat, dat olie-, paraffine- en waterresten verwijdert. 

Verdere controles
Alle leidingen zijn in de laatste jaren met behulp van een ultrasone wanddikte
meter onderzocht op inwendige en uitwendige corrosie; de weinige zwakke of
“verdachte” plekken zijn direct nader onderzocht en indien nodig gerepareerd.
Normaal gesproken wordt er een periode van ruim 10 jaar gehanteerd tussen
twee inspecties; vervolgens wordt m.b.v. de risk assessment techniek bepaald of,
en zo ja  wanneer, bepaalde inspecties en/of reparaties noodzakelijk zijn. Een
apparaat dat zeer kleine haarscheuren of een begin van het ontstaan daarvan in de
stalen buiswand en de langslasnaad kan vaststellen (de “crack detector”) is reeds
met succes ingezet voor de oudste leidingen met zeer betrouwbare resultaten.
Voor het vaststellen van vormafwijkingen in pijpleidingen (deuken, plooien, ovaliteit)
wordt regelmatig geavanceerde apparatuur (de “kaliper pig”) ingezet.
Daarnaast wordt apparatuur gebruikt om de plaats en diepteligging van de 
leidingen in x,y en z richting nauwkeurig vast te stellen.
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MILIEU

Voorkomen van lekkages
Preventief onderhoud van de installaties en eventuele daarop volgende corrige-
rende maatregelen genieten een hoge prioriteit. Ruwe olie en olieproducten
mogen vanzelfsprekend onder geen beding in het grondwater of in de bodem
terecht komen. Met andere woorden: preventie staat hoog in het vaandel.
Voorbeelden van preventie zijn uitwendige bescherming tegen corrosie, leiding-
controle, selectieve pompafschakeling, regulier onderhoud en regelmatige
inspectie. Een goed functionerende onderhoudsorganisatie en duidelijke onder-
houdsplannen zijn daarvoor een vereiste.

Opvangbakken
De RRP heeft op alle pompstations onder de afsluiters, pompen, flensverbindingen
en alle andere punten waar mogelijk lekkage kan optreden betonnen opvangbakken
gebouwd. Bij onderhoudswerk en i.g.v. een eventuele lekkage wordt de vloeistof
hierin opgevangen, waarmee wordt verhinderd dat de vloeistof onbedoeld in de
bodem en in het grondwater terecht komt.

Tankvoorzieningen
De tanks in Venlo zijn uitgevoerd met drijvende daken, die zijn voorzien van een
goede afdichting langs de wand waardoor het ontsnappen van koolwaterstoffen
wordt beperkt. De tanks staan in zogenaamde tankputten die groot genoeg zijn
om in het geval van een calamiteit de gehele tankinhoud op te vangen. In een
betonnen goot rond de tanks wordt het regenwater van de drijvende daken opge-

vangen; dit water wordt vervolgens verzameld in een betonnen put met een olie-
waterscheider, gecontroleerd op eventuele oliesporen en daarna afgepompt.

Geluidshinder voorkomen
De pompunits voor het transport van ruwe olie en producten bestaan uit centri-
fugaalpompen met elektromotoren. Het vermogen van deze pompunits varieert
van 750 tot 2600 kW en het toerental van 1500 tot 3000 omwentelingen per
minuut. Zowel de centrifugaalpompen als de elektromotoren zouden zonder spe-
ciale maatregelen lawaaioverlast kunnen veroorzaken. In verband hiermede zijn
de pompunits op de stations in de omgeving van woongebieden voorzien van
geluidskappen. Daarnaast zijn de bovengrondse delen van de leidingen waar dat
nodig is i.v.m. hinder voor de omgeving voorzien van een geluidsisolerende
bekleding. Deze maatregelen moeten er voor zorgdragen dat het in die gebieden
toegestane geluidsniveau niet overschreden wordt.

Brandbestrijding
Op de pompstations zijn brandblusvoorzieningen aanwezig om, indien nodig, zo
snel mogelijk met het blussen te kunnen starten. Op het pompstation Venlo is in
verband met de tussenopslag van de ruwe olie en de grootte van het station 
specifiek additioneel  materieel aanwezig, incl. een eigen blusvoorziening voor
het bestrijden van een tankbrand.
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CONTACT

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij

Locatie Pernis
Bezoekadres: Butaanweg 215, 3196 KC  Rotterdam 
Havennummer: 3045
Postadres: postbus 490, 3190 AK  Hoogvliet
Telefoon: 010-2958444
Telefax: 010-2958499
Alarmnummer: 0800-RRPWEST (0800-7779378)
Email: info@RRPweb.nl

Locatie Venlo
Bezoekadres: Manegeweg 9, 5916 NB  Venlo
Postadres: Postbus 179, 5900 AD  Venlo
Telefoon: 077-3201555
Telefax: 077-3201599
Alarmnummer: 0800-RRPOOST (0800-7776678)
Email: info@RRPweb.nl

Website: www.rrpweb.nl

CD06.147_Folder RRP NL  16-10-2006  10:45  Pagina 12



www.rrpweb.nl
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DE RUWE OLIE EN PRODUCTEN PIJPLEIDING SYSTEMEN VAN DE RRP
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www.rrpweb.nl
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THE HAGUE

ROTTERDAM
PERNIS

ROZENBURG

EUROPOORT

BREDA

TILBURG

EINDHOVEN

LIESHOUT

VENLO

WESEL

DUISBURG

DÜSSELDORF

COLONGNE

BONN

ESSEN

GELSENKIRCHEN

SCHOLVEN
HORST

M. GLADBACH

GODORF
WESSELING

ANTWERP

BRUSSELS

NETHERLANDS

BELGIUM

GERMANY

PUMPSTATION
GAHLEN

RRP - PIJPLEIDING / PIPELINES / FERNLEITUNGEN

RRP - POMPSTATIONS / PUMPING STATIONS /
PUMPSTATION 

PIJPLEIDING / PIPELINES / FERNLEITUNGEN

AFLEVERINGSPUNTEN / DELIVERY POINTS /
BESTIMMUNGSORT

36” Ruwe olie / Crude oil / Rohöl

24” Producten / Products / Produkten

24” Ruwe olie / Crude oil / Rohöl

16” Ruhr Oel pijpleiding / Ruhr Oel pipeline

Ruhr Oel Fernleitung

Rhein-Main-pijpleiding / 

Rhein-Main-pipeline / 

Rhein-Main-Fernleitung

Pompstation / Pumping station / Pumpstation

Pompstation (met opslagtanks) /

Pumping station (with tankfarm) /

Pumpstation (mit tanks)

Raffinaderij / Refinery / Raffinerie

103 KM

43 KM

153 KM
176 KM

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
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