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WELKOM BIJ RRP

De N.V. Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij is opgericht in 1958 voor het transport van ruwe
olie van Rotterdam naar raffinaderijen in het westen van Duitsland. Op dit moment is RRP is
eigenaar en van twee buisleidingsystemen (ruwe olie en olie producten) met een totale lengte van
457 km. De huidige aandeelhouders zijn Shell, ROG (Ruhr Öl GmbH) en BP.
De ruwe olie wordt getransporteerd in een 36” buisleiding van Rotterdam - Europoort naar Venlo
waar kortstondige bufferopslag plaatsvindt in het tankenpark bestaande uit 11 tanks met in totaal
maximaal 211.000 m3 opslagcapaciteit. Van hieruit vindt verdere verpomping plaats enerzijds via
de Noordleiding naar de raffinaderij van BP in Gelsenkirchen en anderzijds via de Zuidleiding naar
de raffinaderij van Shell in Wesseling.
De 24“ buisleiding met olieproducten (naphta, benzine, kerosine, diesel) loopt vanaf Rotterdam –
Pernis tot in Duitsland waarbij het Nederlandse deel (tot Venlo) eigendom is van RRP.
Deze leiding wordt geopereerd door de zuster fa. RMR (Rhein Main Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.) in Duitsland (Keulen).
2.

CONTACTGEGEVENS

Versienummer: 1.0
3.

Postadres:
Telefoon:
Email:

Butaanweg 215
3196 KC Rotterdam
Havennummer: 3045
Postbus 490
3190 AK Hoogvliet
+31 (0)10 295 8444
info@rrpweb.nl

RRP – LOCATIE VENLO:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Email:

Manegeweg 9 / 20
5916 NB Venlo
Postbus 179
5900 AD Venlo
+31 (0) 77 320 1555
info@rrpweb.nl
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bedrijf, namelijk de verpomping en opslag van ruwe olie en de verpomping van aardolieproducten.
3.
UW BEZOEK AAN RRP
U zult begrijpen dat de aanwezigheid van dergelijke gevaarlijke producten huis- en gedragsregels
met zich meebrengen. Deze “Huis- en gedragsregels” betreffen veiligheids-, gezondheids- en
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RRP – LOCATIE PERNIS:
Bezoekadres:
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Uw bezoek aan onze locaties is geheel op eigen risico. RRP kan niet aansprakelijk gesteld worden
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voor eventuele schade of verlies, voortvloeiend uit uw verblijf op ons bedrijf.
Voor vragen of opmerkingen over deze huis- en gedragsregels of andere aspecten betreffende
gezondheid, veiligheid, security of milieu kunt u zich wenden tot de afdeling QHSSE (Quality,
Health, Safety, Security & Environment), E-mail: qhsse@rrpweb.nl.

Iemand wordt beschouwd als “bezoeker” vanaf het moment dat hij/zij zich registreert en gedurende enige tijd
aanwezig is op een locatie van RRP voor overleg, werkzaamheden of dienstverlening. Een leverancier die uitsluitend
goederen aflevert/ophaalt en slechts kort aanwezig is wordt niet als bezoeker geregistreerd.
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4.2 Ontvangst en registratie
DOC1601a Huis- en gedragsregels RRP
RRP behoudt zich het recht voor om de toegang tot een locatie van RRP te weigeren aan iedere
Versienummer:
1.0
Pagina
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Pernis
of Venlo
RRP behoudt
zich bezoeker
het recht voor
om de
toegang
tot een locatie van RRP te weigeren aan iedere
Wanneer
eenwie
RRP
medewerker
een bezoeker
verwacht
eendat
bezoek
aan het
in Pernis
persoon van
het
de aanwezigheid
ongewenst
acht,voor
zonder
hiervoor
eenkantoor
rechtvaardiging
of
Venlo, moet
wordtworden.
deze vooraf aangemeld door diens contactpersoon bij RRP. 2
gegeven
Bij aankomst van de (vooraf aangemelde) bezoeker verleent de receptie (Pernis) / permit desk
(Venlo)
toegang enbezoeker
controleert
de aanmelding
legitimatie van de bezoeker.
4.2.1 Aanmelden
kantoor
Pernis ofenVenlo
Indien
deze
akkoord
zijn ontvangt
debezoeker
bezoeker:verwacht voor een bezoek aan het kantoor in Pernis
Wanneer
een
RRP medewerker
een
➢ Een
individuele
toegangsbadge
met diens
toegangsrechten
tot bij
deRRP.
algemene
ruimten in het
2
of Venlo,
wordt
deze vooraf
aangemeld door
contactpersoon
kantoorgebouw.
Bij aankomst
van de (vooraf aangemelde) bezoeker verleent de receptie (Pernis) / permit desk
➢ Instructiekaart
met huis-de
enaanmelding
gedragsregels
RRP en plattegrond
van de locatie.
(Venlo)
toegang en controleert
en legitimatie
van de bezoeker.

Indien deze akkoord zijn ontvangt de bezoeker:
De bezoeker
wordt gedurende
zijn verblijfmet
bij RRP
begeleid doortot
zijn/haar
RRP contactpersoon.
➢ Een individuele
toegangsbadge
toegangsrechten
de algemene
ruimten in het
Bij vertrek
wordt
de
toegangsbadge
ingeleverd
bij
de
receptie.
kantoorgebouw.
➢ Instructiekaart met huis- en gedragsregels RRP en plattegrond van de locatie.
4.2.2 Aanmelden contractor Pernis of Venlo
Contractors,
RRP
bezoekenzijn
voor
het uitvoeren
van werkzaamheden,
dienen
zich vooraf aan
De bezoeker die
wordt
gedurende
verblijf
bij RRP begeleid
door zijn/haar RRP
contactpersoon.
3
te
te registreren
en de veiligheidsintroductie
van RRP te volgen.
Bijmelden
vertrek en
wordt
de toegangsbadge
ingeleverd bij de receptie.
Bij aankomst van de (vooraf aangemelde) contractor verleent de receptie (Pernis) / permit desk
(Venlo)
toegang en
controleert
de aanmelding
4.2.2 Aanmelden
contractor
Pernis
of Venlo en legitimatie van de contractor. Indien deze
akkoord
zijn ontvangt
contractor:
Contractors,
die RRP de
bezoeken
voor het uitvoeren van werkzaamheden, dienen zich vooraf aan
➢ Eenenindividuele
toegangsbadge
met toegangsrechten
tot detealgemene
3
te melden
te registreren
en de veiligheidsintroductie
van RRP
volgen. ruimten en toegang
risicogebied
lijn metaangemelde)
toegangsbeleid
Bij aankomst
van dein(vooraf
contractor verleent de receptie (Pernis) / permit desk
➢ Instructiekaart
met huis- en
RRP
en plattegrond
vancontractor.
de locatie.Indien deze
(Venlo)
toegang en controleert
degedragsregels
aanmelding en
legitimatie
van de
Vervolgens
wordt de
en evt. aanvullende middelen verstrekt door de
akkoord zijn ontvangt
de werkvergunning
contractor:
contactpersoon
van RRP.
➢ Een individuele
toegangsbadge met toegangsrechten tot de algemene ruimten en toegang
risicogebied in lijn met toegangsbeleid
De contactpersoon
vanmet
RRP
zorgt
nodig voor
begeleiding
van devan
contractor,
toezicht tijdens
➢ Instructiekaart
huisenindien
gedragsregels
RRP
en plattegrond
de locatie.
de
werkzaamheden
en
afmelden
van
de
werkvergunning.
Vervolgens wordt de werkvergunning en evt. aanvullende middelen verstrekt door de
Bij
vertrek wordtvan
de toegangsbadge
terug ingeleverd bij de receptie.
contactpersoon
RRP.
4.2.3
Bezoeker / contractor
overige
stations
De contactpersoon
van RRP zorgt
indien
nodig voor begeleiding van de contractor, toezicht tijdens
Voor
de andere locaties
van RRP van
(Europoort,
Rozenburg, Lieshout, Oosteind) geldt dat bezoekers
de werkzaamheden
en afmelden
de werkvergunning.
/Bij
contractors
deze
alleen onder
begeleiding
een
RRP medewerker mogen betreden.
vertrek wordt
delocaties
toegangsbadge
terug
ingeleverdvan
bij de
receptie.
De
RRP
medewerker
zorgt bijoverige
ontvangst
van de bezoeker / contractor voor:
4.2.3
Bezoeker
/ contractor
stations
4
➢
Registratie
aanwezigheid
d.m.v.
FOR5501b
(of met
toegangsregistratiesysteem)
Voor de andere locaties van RRP (Europoort, Rozenburg,
Lieshout,
Oosteind) geldt dat bezoekers
➢
Een
toegangsbadge
met
toegangsrechten
tot
de
toegangspoort
/ contractors deze locaties alleen onder begeleiding van een RRP medewerker mogen betreden.
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Registratie aanwezigheid d.m.v. FOR5501b (of met toegangsregistratiesysteem)4
Een toegangsbadge met toegangsrechten tot de toegangspoort
Instructiekaart met huis- en gedragsregels RRP en plattegrond van de locatie.
Geldige werkvergunning (voor contractors - zie hoofdstuk 5)

Vooraf aanmelden, registreren en evt. volgen van veiligheidsintroductie via portal internet of bij receptie
Pernis: Veiligheidsintroductie nog te implementeren
4
Onbemande locaties nog te implementeren
2
3

6

2
3

Vooraf aanmelden, registreren en evt. volgen van veiligheidsintroductie via portal internet of bij receptie
Pernis: Veiligheidsintroductie nog te implementeren
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Roken en open vuur
➢ Het is streng verboden te roken op alle terreinen en in alle gebouwen van
RRP. Er mag alleen worden gerookt op speciaal daarvoor aangewezen
locaties. Dit geldt tevens voor elektronische sigaretten met en zonder
nicotine en het roken van bestaande en toekomstige dampwaren en
aanverwante producten.
➢ Het gebruik van “open vuur” is verboden op alle terreinen en in alle
gebouwen van RRP. Indien voor het verrichten van werkzaamheden het
gebruik van open vuur noodzakelijk is, dan moet hiervoor toestemming
worden verkregen via een werkvergunning. (zie ook 5.3)

4.4

Fotograferen en filmen
➢ Het is verboden voor bezoekers / derden om te fotograferen of videoopnames te maken op alle locaties van RRP.
➢ Enkel met toestemming van directie / management mogen er foto- of
video opnames worden gemaakt op de kantoor locaties van RRP.

4.6

Versienummer: 1.0

Gedrag op trappen
➢ Vallen of struikelen wanneer je een trap op- of afloopt is een reëel risico
met kans op (ernstig) letsel. Gebruik daarom altijd de trapleuning wanneer
je op een trap loopt.
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4.7 Verkeer en parkeren
4.7.1 Verkeer
Op de RRP-terreinen zijn alle eisen en regels van de Wegen Verkeerswet (de
WVW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (de RVV) van
toepassing en is men verplicht om deze regels op te volgen.
Aanvullende/afwijkende verkeersregels zijn:
➢ De maximumsnelheid bedraagt 15 km/uur voor zover geen
verdergaande beperkingen zijn aangegeven;
➢ Men dient zich strikt te houden aan wegafzettingen;
➢ Het voeren van verlichting is op de terreinwegen van zonsondergang tot
zonsopgang van toepassing voor alle voertuigen die deelnemen aan het
verkeer.
4.7.2 Parkeren
Bij het verlaten van het voertuig moet de motor altijd worden uitgeschakeld;
➢ Parkeer alleen in parkeervakken;
➢ Parkeer nooit op, voor of nabij:
• Brandwaterhydranten, brandblussers enz.;
• Brandmelders;
• In- en uitgangen en nooduitgangen
• Rolpoorten en garagedeuren;
• Afzettingen bij wegwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden.

Alcohol, drugs en/of medicijn gebruik
➢ Het in bezit hebben, gebruiken en/of het onder invloed zijn van alcohol en
drugs is verboden. Bij het constateren van alcohol of drugs gebruik wordt
de toegang tot de locatie permanent ontzegd.
➢ Indien medicijnen worden gebruikt die van invloed kunnen zijn op het
gedrag en het reactievermogen, dient dit gemeld te worden. Het is
verplicht om medicijn gebruik en ziektes die van invloed kunnen zijn op
eerste hulp verlening te melden.

4.5
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4.2.4 Cameratoezicht
➢ Op de locaties van RRP vindt cameratoezicht plaats. Het is mogelijk dat
videobeelden worden gebruikt ten behoeve van veiligheids- of
beveiligingsdoeleinden.
4.3

BBS
Safety, Health and Environment

4.8

Orde, netheid en hygiëne
➢ Orde en netheid zijn van groot belang op de stations en locaties van RRP.
Speciale aandacht dient te worden besteed aan het vrijhouden van de
wegen, doorgangen en trappen zodat evt. hulpdiensten niet in hun werk
belemmerd kunnen worden.
➢ Om hygiënische redenen is het verboden om te eten of te drinken op de
terreinen en installaties.
➢ Hanteer altijd de elementaire hygiëne regels (handen wassen en vuile
kleding uittrekken) alvorens een maaltijd te gebruiken.
➢ De sanitaire voorzieningen zoals toiletten, douches, en kleedkamers die
zich in het kantoorgebouw van RRP bevinden, zijn primair bedoeld voor
het RRP personeel. In overleg met de contactpersoon van RRP kan
hiervan in beperkte mate gebruik gemaakt worden.
➢ Contractors die bij RRP met meer dan 3 personen en/of gedurende meer
dan 3 dagen werkzaamheden gaan uitvoeren op één van de RRP locaties,
dienen zelf voor sanitaire voorzieningen te zorgen op de werkplek.

8
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Milieu
➢ Eenieder die een locatie van RRP betreedt dient het maximale te doen ter
bescherming van de omgeving en het milieu. In het bijzonder zijn
maatregelen vereist ter voorkoming van bodem-, water-, en
luchtverontreiniging.
➢ Bijzondere maatregelen zijn verplicht bij werkzaamheden waarbij
producten gemorst kunnen worden of in het riool of de werkomgeving
terecht kunnen komen. In geval van dergelijke risico’s dient vooraf overleg
te worden gepleegd met de RRP contactpersoon m.b.t. de te nemen
preventieve maatregelen.
➢ Mocht er ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen toch vervuiling
optreden dan dient dit direct aan het RRP personeel te worden gemeld.
Wanneer men verzuimt een vervuiling te melden zal hiertegen worden
opgetreden.
➢ Afval en/of verpakkingsmateriaal dient te worden behandeld en verwijderd
conform de wettelijke voorschriften en in overleg met RRP.
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4.10 Noodsituaties
4.10.1 RRP noodorganisatie
RRP beschikt over een noodorganisatie, welke te allen tijde beschikbaar is om in
geval van een noodsituatie de eerste hulpverlening in te zetten en/of externe
hulpverlening in te schakelen.
In geval van een klein incident op één van de stations – niet zijnde in risicogebied
– kan door elke RRP medewerker die is opgeleid tot BHV-er eerste hulp worden
verleend. Bij grotere incidenten kan direct worden opgeschaald naar externe
hulpdiensten. In Pernis verloopt dit tijdens kantooruren via de receptie en in Venlo
verloopt dit via de controlekamer.
Buiten kantooruren is de controlekamer in Venlo 24 uur per dag bereikbaar.
Pernis – Receptie:

Venlo – Controlekamer:

Intern:

444

Intern:

555

Extern:

+31 10 29 58 444

Extern:

+31 77 351 57 53

4.10.2 Melden van een ongeval of incident
Als bezoeker / derde meldt u zich in geval van een incident direct bij uw RRP
contactpersoon, hij/zij draagt zorg voor de eerste hulpverlening of schakelt de
noodorganisatie in conform het bedrijfsnoodplan.
Neem in urgente situaties zelf direct contact op met receptie Pernis of
controlekamer Venlo.
4.10.3 Hoe te handelen in een noodsituatie
Handel in geval van een noodsituatie (bv. ongeval, lekkage of brand) als volgt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stop onmiddellijk alle werkzaamheden op een veilige manier.
Lokaliseer plaats en de oorzaak van het incident en licht RRP personeel in.
Meld kort en duidelijk je naam en type en plaats van het incident.
Waarschuw iedereen in je directe omgeving.
Maak onmiddellijk de weg vrij voor brandweer en ambulances.
Begeef je naar de verzamelplaats.
Volg de instructies op van de RRP noodorganisatie.

Handel als bezoeker of contractor bij het horen van het alarm als volgt:
➢ Stop onmiddellijk alle werkzaamheden op een veilige manier.
➢ Indien je in een voertuig rijdt – parkeer onmiddellijk aan de rechterkant van
de weg, motor afzetten, handrem aantrekken de sleutel op het contact laten
zitten.
➢ Begeef je naar de verzamelplaats.
➢ Volg de instructies op van de RRP noodorganisatie.
Het alarmsignaal wordt elke 1e maandag van de maand getest om 12.30 uur.
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AANVULLENDE GEDRAGSREGELS OP (AFSLUITER) STATIONS

5.1 Aanduiding risicogebied
Voor de stationslocaties Europoort, Rozenburg, Pernis, Oosteind, Lieshout en Venlo en alle
afsluiterstations in de leidingtracé ’s wordt onderscheid gemaakt tussen:
Risicogebied:
➢ Dit zijn de zones binnen de gele lijnen (zie voorbeeld onder) – Hier gelden extra
maatregelen ten aanzien van PBM’s en het gebruik van gereedschap en apparatuur. Op
elke station zijn deze “risicogebieden” door middel van gele belijning en/of borden
aangegeven.
➢ Hoogspanningsruimtes
➢ Besloten ruimtes
Niet-Risicogebied:
Alle overige ruimtes en terreinen.

Versienummer: 1.0
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5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen
5.2.1 PBM in werkplaatsen
In werkplaatsen bij werkzaamheden (ook door derden), met uitzondering van het
gebruik maken en bereiken van sanitaire voorzieningen, keukenblokken en
kleedruimten zijn verplicht:
➢ Brandvertragende en antistatische werkkleding (armen en benen geheel
bedekkend)
➢ Werkschoenen
De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in
DOC1603a Specificatie PBM’s.
Indien aanvullende PBM’s vereist zijn voor het bedienen van bepaalde machines
/ gereedschappen (bv. boormachine), dan wordt dit ter plaatse aangeduid met
een pictogram.
5.2.2 Standaard PBM in risicogebied
De volgende PBM’s zijn voorgeschreven op de RRP locaties binnen de gebieden
die met gele lijnen of met specifieke borden (zoals op afsluiter stations) zijn
aangeduid:
➢ Veiligheidshelm
➢ Veiligheidsbril (een veiligheidsbril op sterkte altijd met beschermkapjes)
➢ Veiligheidsschoenen

Deze regels zijn tevens van toepassing bij werkzaamheden op afsluiter stations.
Naast de hiervoor genoemde gedragsregels (hoofdstuk 1 t/m 4) gelden op (afsluiter) stations de
volgende aanvullende regels voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten.

➢ Brandvertragende en antistatische werkkleding (armen en benen geheel
bedekkend)
➢ Persoonlijke gasdetectie ingesteld voor het meten van Ox, Ex en TOX
(H2S)
De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in
DOC1603a Specificatie PBM’s.
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5.2.3 Aanvullende PBM in risicogebied
Naast bovengenoemde PBM zijn – afhankelijk van de risico’s – aanvullende PBM vereist. Dit wordt
aangegeven door middel van specifieke borden of op de werkvergunning.
De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in DOC1603a Specificatie
PBM’s.
Betreden tankdaken:
➢ Werkhandschoenen
➢ Vluchtmasker (ABEK)

Openen installatiedelen:
Aanvullend bij het openen installatiedelen (bijvoorbeeld inzetten en uithalen van BiDi’s, ballen en USLD’s, controles niveaus van de tanks) zijn nodig:
➢ Chemische bestendige handschoenen
➢ Minimaal volgelaatsmasker met ABEK of A2B2 filters
Opmerking: Indien bij de voorbereiding van de werkzaamheden en het opstellen
van de TRA blijkt dat een filtermasker niet voldoende bescherming biedt, dienen
de werkzaamheden te worden uitgevoerd met onafhankelijke adembescherming
(door derden).
Elektrotechnische werkzaamheden:
Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spanning voerende delen
zijn de volgende aanvullende PBM verplicht:
➢ Veiligheidskleding voor bescherming tegen vlambogen
➢ Gelaatsscherm ter bescherming tegen vlambogen
➢ Isolerende matten/dekens
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De contractor dient zijn personeel in te lichten en hun de nodige instructies ter beschikking te stellen
m.b.t. de aanwezige gevaarlijke producten op de locaties van RRP, en de door hem te gebruiken
(gevaarlijke) producten.
Alle (gevaarlijke) producten moeten verpakt en geëtiketteerd zijn conform de wettelijke bepalingen.
Het opslaan van (gevaarlijke) producten en verwijderen ervan dient te gebeuren volgens de van
toepassing zijnde wetgeving en in overleg met RRP, beschreven in WI1606a Opslag van
gevaarlijke stoffen.
5.5.1 Ontstekingsbronnen
➢ Ontstekingsbronnen, zoals lucifers en aanstekers, en niet-explosieveilig
materiaal, zoals camera’s, rekenmachines en andere toestellen op
batterijen, mogen niet gebruikt worden in het risicogebied.
➢ Indien voor werkzaamheden gereedschap of apparatuur noodzakelijk is
dient dit te voldoen aan de ATEX-vereisten in de zone waarin deze wordt
gebruikt. Voor derden dient dit te worden geautoriseerd middels een
werkvergunning.
5.5.2 Fotograferen en filmen
➢ Het is verboden voor bezoekers / derden om te fotograferen of videoopnames te maken op alle locaties van RRP.
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➢ Enkel met toestemming van directie / management mogen er foto- of video
opnames worden gemaakt op de kantoor locaties van RRP.
➢ Mits met toestemming mag binnen de gele lijnen op de stations (zg.
“risicogebied”) alleen gefotografeerd worden met een ATEX-camera.
5.5.3 Communicatie
➢ Binnen de gele lijnen EN afgezette werkgebieden mag
gecommuniceerd worden met door RRP verstrekte portofoons.

enkel

➢ Het is VERBODEN om een mobiele telefoon mee te nemen binnen een
risicogebied EN afgezette werkgebieden. Dit geldt ook binnen de behuizing
van de afsluiterstations.
➢ Indien voor werkzaamheden een mobiele telefoon noodzakelijk is dient
deze te voldoen aan de ATEX-vereisten in de zone waarin deze wordt
gebruikt. Voor derden dient dit te worden geautoriseerd middels een
werkvergunning.

Controlekamer Venlo voor locaties Europoort, Rozenburg, Venlo, Controlekamer RMR voor locaties Pernis en
Lieshout
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of met specifieke borden aangeduid:
➢ Veiligheidshelm
➢ Veiligheidshelm
➢ Veiligheidshelm
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veiligheidsbril (een veiligheidsbril op sterkte altijd met beschermkapjes)
Veiligheidsbril (een veiligheidsbril op sterkte altijd met beschermkapjes)
Veiligheidsbril (een veiligheidsbril op sterkte altijd met beschermkapjes)
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen
Veiligheidsschoenen

Brandvertragende en antistatische werkkleding (armen en benen geheel
Brandvertragende
en antistatische werkkleding (armen en benen geheel
bedekkend)
Brandvertragende
en antistatische werkkleding (armen en benen geheel
bedekkend)
bedekkend)
➢ Persoonlijke gasdetectie ingesteld voor het meten van Ox, Ex en TOX
➢ Persoonlijke
gasdetectie ingesteld voor het meten van Ox, Ex en TOX
(H2S)
➢ Persoonlijke
gasdetectie ingesteld voor het meten van Ox, Ex en TOX
(H2S)
(H2S)
De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in
De
specificaties
waaraan
deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in
DOC1603a
Specificatie
PBM’s.
De specificaties
waaraan
deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in
DOC1603a
Specificatie
PBM’s.
DOC1603a Specificatie PBM’s.
➢
➢
➢
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WELKOM BIJ RRP

De N.V. Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij is opgericht in 1958 voor het transport van ruwe
olie van Rotterdam naar raffinaderijen in het westen van Duitsland. Op dit moment is RRP is
eigenaar en van twee buisleidingsystemen (ruwe olie en olie producten) met een totale lengte van
457 km. De huidige aandeelhouders zijn Shell, ROG (Ruhr Öl GmbH) en BP.
De ruwe olie wordt getransporteerd in een 36” buisleiding van Rotterdam - Europoort naar Venlo
waar kortstondige bufferopslag plaatsvindt in het tankenpark bestaande uit 11 tanks met in totaal
maximaal 211.000 m3 opslagcapaciteit. Van hieruit vindt verdere verpomping plaats enerzijds via
de Noordleiding naar de raffinaderij van BP in Gelsenkirchen en anderzijds via de Zuidleiding naar
de raffinaderij van Shell in Wesseling.
De 24“ buisleiding met olieproducten (naphta, benzine, kerosine, diesel) loopt vanaf Rotterdam –
Pernis tot in Duitsland waarbij het Nederlandse deel (tot Venlo) eigendom is van RRP.
Deze leiding wordt geopereerd door de zuster fa. RMR (Rhein Main Rohrleitungstransportgesellschaft m.b.H.) in Duitsland (Keulen).
2.

CONTACTGEGEVENS

RRP – LOCATIE PERNIS:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Email:

Butaanweg 215
3196 KC Rotterdam
Havennummer: 3045
Postbus 490
3190 AK Hoogvliet
+31 (0)10 295 8444
info@rrpweb.nl

RRP – LOCATIE VENLO:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Email:

Manegeweg 9 / 20
5916 NB Venlo
Postbus 179
5900 AD Venlo
+31 (0) 77 320 1555
info@rrpweb.nl
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