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BODEMSANERINGSWERKEN – VOPAK ACS – DEELLOCATIE ZUID 
 
NOODSTOP WATERZUIVERINGSINSTALLATIE 
 
VGBelgium baat momenteel een installatie uit bij de vaten opslag van VOPAK ACS, Deellocatie Zuid, deze is 
geplaatst ten behoeve van een grond- en grondwatersanering.  
De installatie is uitgerust met een registratiesysteem en meetsensoren die ervoor zorgen dat de injectie en 
onttrekking veilig kunnen uitgevoerd worden. Wanneer een storing optreedt in de installatie, wordt de installatie in 
veiligheidsmodus geschakeld. De BLE-unit blijft wel actief om achterblijvende bodemgassen te onttrekken. 
 
Wanneer de installatie in veiligheidsmodus gaat, gaat een oranje storingslamp, bevestigd aan de buitenzijde van 
de container, branden. Aan de buitenzijde is ook een noodstop voorzien.  
 
De procedure die gevolgd wordt in het geval van een storing of bediening van 
de noodstop is de volgende: 

1. Een storing doet zich voor of de noodstop wordt ingeduwd 
2. Systeem gaat in veiligheidsmodus,  

oranje storingslamp gaat branden; 
automatische melding per SMS komt bij de Technische Dienst van Verhoeve Milieu (TDVM) 
binnen. 

3. Indien de noodstop door Vopak werd bediend wordt de portier van Vopak op de hoogte gebracht. 
4. TDVM neemt contact met de portier van Vopak op i.v.m. de storing;  

Indien alsnog de noodstop moet worden uitgevoerd, zal dit expliciet worden gemeld; 
TDVM laat weten wanneer een monteur langskomt om de storing te onderzoeken/ verhelpen. 

5. Een monteur komt ter plaatse, herstelt de storing en heractiveert de installatie, en voert een 
check-up uit wanneer de installatie in bedrijf is. 

6. Een melding wordt aan Vopak gericht wanneer de storing opgelost is. 
7. Aansluitend zal door de projectleider een mail verzonden worden naar Patrick Versele.  

 
 
Mocht zich ondanks dit nog een probleem/calamiteit voordoen, kunt u 24u/24 contact opnemen de storingsdienst 
van TDVM via het nummer 0031 646 23 44 15.  
 
Bij verdere vragen kunt U ons bereiken op 03 540 03 10. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Verhoeve Groep Belgium bvba 
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