BODEMSANERINGSWERKEN – VOPAK ACS – DEELLOCATIE ZUID
PROCEDURE VULLING FILTERS
Op de locatie zijn enkele filters aanwezig gevuld met actieve kool/zand die in functie van de tijd dienen gecleand
en vervolgens hervuld te worden met kool/zand. Deze werken zullen uitgevoerd worden met een kraanwagen van
een leverancier. Onderstaand protocol omschrijft deze leverancierswerken:

1.

Hervulling van filter dient uitgevoerd te worden (noodzakelijk na cleaningswerken)

2.

De actieve kool/zand wordt besteld, de planning tbv deze werken wordt doorgegeven aan Vopak
(er is geen werkvergunning vereist voor deze werken)

3.

Aanmelden thv Operations VOPAK (type actie melden + locatie te vullen filter)
! Deze leverancierwerken zullen steeds uitgevoerd worden onder begeleiding van een
medewerker van Verhoeve met een opleiding van VOPAK. Op deze wijze dient de leverancier zelf
geen opleiding te hebben en voert hij deze werken uit onder leiding en toezicht van de
medewerker van Verhoeve

4.

De kraanwagen zal opgesteld worden parallel aan de wand van de vatenopslag (zo dicht mogelijk
tegen het te vullen filter). Indicatie van de opstelplaats zoals onderstaand aangegeven op de
tekening in het rood.

5.

De betreffende filter wordt geopend door de monteur (de mogelijk te vullen filters zijn aangeduid
in het blauw)

6.

De ladder, aanwezig op de locatie, wordt gebruikt om de betreffende filters te openen en de
loswerken te begeleiden

7.

De bigbag met kool/zand wordt mbv een kraanwagen gelost thv het filter
Tijdens de loswerken wordt door de werknemers in de omgeving van de vulling een stofmasker
gedragen

8.

De ladder, aanwezig op de locatie, wordt gebruikt om de betreffende filters te sluiten
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9.

Controle op deze leverancierwerken gebeurt door een medewerker van Verhoeve

10. Bij beëindiging van de werken afmelden thv Operations (VOPAK)

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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