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1 INLEIDING 
In 2000 werd het Protocol en Achtergronddocument Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart 
opgeleverd  [1]. Daar het daarop volgende consequentieonderzoek  [2] nooit officieel is afgerond 
en geaccordeerd, is het Protocol nooit vrijgegeven door het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Tussen de jaren 2000 en 2010 is het Protocol, inclusief het energiemodel, gebruikt bij 
risicoanalyses op de Westerschelde rivier ( [3], [4]). Tijdens de risicoanalyses op de Westerschelde 
rivier zijn er diverse aanpassingen en aanvulling op het in 2000 opgestelde Protocol en 
Achtergronddocument Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart gemaakt.  

 

Dit Achtergronddocument bevat de deelonderzoeken die in 2000 zijn uitgevoerd in het kader van 
het Protocol en Achtergronddocument Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de studie naar de tankgrootte verdeling, welke in hoofdstuk 4 van dit 
Achtergronddocument is opgenomen. Daarnaast bevat het Achtergronddocument verschillende 
nieuwe onderzoeken.  
Tijdens een door DNV uitgevoerd onderzoek is er een analyse gemaakt van de aanpassingen op 
het Protocol die tijdens de risicoanalyses op de Westerschelde rivier zijn gemaakt. Tijdens dit 
onderzoek is er gekeken wat de relevantie is van de aanpassingen en of de aanpassingen die zijn 
gemaakt ook van toepassing zijn op andere vaarwegen met meer dan 10% zeevaart. Het resultaat 
van dit onderzoek is vooral terug te vinden in hoofdstuk  5 van het Achtergronddocument.  

Naast een analyse van de aanpassingen op het Protocol die tijdens de risicoanalyses op de 
Westerschelde rivier zijn gemaakt bevat dit Achtergronddocument een nieuwe analyse van de 
kritische energieniveaus. In deze analyse zijn kritische energieniveaus voor gaten op en onder de 
waterlijn bepaald en zijn de nog ontbrekende scheepstypes toegevoegd, waaronder diverse 
olietankers en een nieuwe categorie voor LNG tankers. Het resultaat van dit onderzoek is terug te 
vinden in Hoofdstuk  2 van het Achtergronddocument.  

Om in lijn te blijven met de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is er in hoofdstuk  6 
van het Achtergronddocument een onderzoek uitgevoerd naar het invloedsgebied van zeevaart-
binnenvaart en zeevaart-zeevaart aanvaringen. 

Daarnaast is er een onderzoek verricht om de vast te stellen om de hoeveel jaar het protocol door 
gerekend zou moeten worden. Dit onderzoek is opgenomen in Hoofdstuk 7 van het 
Achtergronddocument. Hoofdstuk 8 bevat een studie naar de haalbaarheid om het Protocol te 
gebruiken voor binnenvaart aanvaringen.  
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2 AFLEIDING ENERGIENIVEAU’S 

2.1 Inleiding 
Bij een aanvaring treedt vervorming van het aangevaren schip op. Als de vervorming groter is 
dan de rekgrens van het constructiemateriaal, dan bezwijkt het materiaal. Op deze wijze kunnen 
achtereenvolgens de scheepswand en de ladingtanks bezwijken. Hoe groter de vervorming is, hoe 
groter het resulterende gat kan worden. De energie die nodig is voor deze vervorming is 
afkomstig van de omzetting van de kinetische energie van de bij de aanvaring betrokken 
objecten. De minimale energie waarbij het materiaal bezwijkt heet de kritische energie. Voor het 
Protocol zijn drie energieniveaus van belang: 
 

• E0: De energie vereist voor schade aan de buitenwand van het schip 
• E1: De energie vereist voor een klein gat in de ladingtank 
• E2: De energie vereist voor een groot gat in de ladingtank 

 
In dit hoofdstuk van het Achtergronddocument wordt uitgewerkt wat de energieniveaus zijn voor 
de diverse scheepstypen die in het Protocol beschouwd worden. Opgemerkt wordt dat 
onderstaande uitwerking een vereenvoudigde, pragmatische werkwijze voorstelt die voor het 
beoogde doel toereikend is. Daarnaast zijn zeer gespecialiseerde onderzoeken mogelijk waarbij 
per schip en voor diverse aanvaringshoeken nauwkeurig specifieke kritische energieën worden 
bepaald met behulp van numerieke en analytische hulpmiddelen. In het kader van dit Protocol is 
een dergelijke benadering te omvangrijk. 

 
In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke bestaande studies gebruikt zijn om voor alle 
voorkomende scheepstypen zo betrouwbaar mogelijke energieniveaus af te leiden. 
Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij: 

- basisstudies op grond van Minorsky-concept (zie paragraaf 2.2); 
- specifieke nautische studies voor een specifieke LPG tanker en een specifieke LNG tanker 

en een aantal Roll On Roll Off (RoRo) schepen (zie paragraaf 2.3); 
- generalisatie uit bovengenoemde studies door nautische experts van DNV Noorwegen 

(paragraaf 2.4) 
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2.2 Basisstudie 
In Lees  [18] wordt een op Minorsky  [19] gebaseerde afleiding gegeven van de kritische energieën 
en snelheden op basis van de impuls- en energiebalans van de bij de aanvaring betrokken 
schepen. De detail afleiding van de impuls- en energiebalans is gegeven in paragraaf  5.2 van het 
Achtergronddocument. De uiteindelijke formule van de hoeveelheid energie die vrijkomt wordt 
gegeven door: 
 

( )
2

1
21

21

)(2
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mm
mmE
+

=  

 
Waarin: 

 E  de hoeveelheid energie die bij een aanvaring vrijkomt en beschikbaar is voor de 
vervorming van de schepen [Nm]; 

m1 de effectieve massa van het aanvarende schip [kg] ;  
m2 de effectieve massa van het aangevaren schip [kg];  
v1 de snelheid van het aanvarende schip [m/s];. 

 
De effectieve massa van het aangevaren schip wordt bij de Minorsky methode gelijk gesteld aan 
1,4 maal de waterverplaatsing van het aangevaren schip om de invloed van het water achter het 
schip dat mee verplaatst wordt in rekening te brengen. Daarmee wordt de formule: 
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Uit bovenstaande formule kunnen kritische snelheden worden afgeleid welke leiden tot het 
vrijkomen van bepaalde hoeveelheden (kritische) energie (energieniveaus). Omgekeerd kan 
vanuit de kritische snelheid (zoals gepresenteerd in  [18] en in  
 
Figuur 1 overgenomen) worden bepaald welk energieniveau vereist is voor een kritieke schade 
voor de verschillende scheepstypen. Omdat de studies  [19]  [23] resultaten geven voor 
verschillende groottes van aanvarende schepen kan de afhankelijkheid van de grootte van het 
aanvarende schip op de benodigde energie voor een bepaalde schade worden afgeleid. 
 
 
Figuur 1 kan gebruikt worden bij het afleiden van de energieniveaus voor de scenario’s ‘aanvaring 
met varende schepen’ en ‘aanvaring afgemeerde schepen’. Het moge duidelijk zijn dat in deze 
figuur het gebied boven de curven staat voor lekkagesituaties, onder de curve is er geen 
uitstroming. 
 
Figuur 1 Relatie verplaatsing en kritische snelheid aanvarende schip 
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2.2.1 Aanvaring met varende schepen 
Op het gebied van aanvaring met varende schepen zijn in het verleden diverse specifieke studies 
uitgevoerd, voor het merendeel gebaseerd op het werk van Minorsky  [19]. Minorsky beschouwde 
de schade van een aantal goed gedocumenteerde scheepsaanvaringen en leidde op basis hiervan 
empirische relaties af. Deze relaties zijn vervolgens door een aantal andere onderzoekers verder 
gebruikt en hier en daar aangepast om analyse voor de verschillende scheepstypen mogelijk te 
maken  [20],  [21],  [22],  [23]. Een belangrijk deel van het werk is uitgevoerd voor grote 
koelschepen, waarbij enkel het type ladingtanks varieerde. 

 
Uit de aangehaalde referenties blijkt ook dat de meeste onderzoeken zich hebben gericht op het 
vervoer van tot vloeistof verdichte of tot vloeistof gekoelde gassen. LPG en LNG zijn hiervan de 
meest sprekende voorbeelden. Doordat er een belangrijk verschil bestaat tussen ladingtanks in 
een drukschip en in een LNG-koelschip bleek nader onderzoek vereist naar drukschepen  [25]. 
 
Wanneer de curves zoals neergelegd in Lees  [18] worden bewerkt met de energierelatie zoals 
eerder afgeleid, kan de relatie tussen de scheepsgrootte van het aanvarende schip en de 
vrijkomende energie worden aangegeven. Dit wordt in Figuur 2 getoond. 
 
Uit deze figuur kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• De kritische energie is bijna onafhankelijk van de grootte van het aanvarende schip (vrijwel 

horizontale lijnen) 
• De kritische energie is bijna onafhankelijk van de grootte van het aangevaren schip (lijnen 

voor LPG schepen vallen bijna samen) 
• De kritische energie verschilt substantieel voor verschillende scheepstypen 
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Deze bevinding ondersteunt de toepasbaarheid van de energiebenadering. 
 
Op basis van Figuur 2 kunnen referentiewaarden worden afgeleid voor het energieniveau dat 
nodig is om een bepaald scheepstype lek te kunnen varen. Volgens de eerder genoemde 
energieniveaus is het scenario dat hiermee het meest overeenkomt het optreden van een groot gat 
in de tank, voorgesteld door E2. Als referentiewaarde voor LPG schepen wordt uit de figuur een 
E2 waarde van 15 MNm afgelezen; voor de LNG schepen een E2 waarde van 80 MNm. 
 
In de paragrafen 2.3 en 2.4 van het Achtergronddocument wordt nader geanalyseerd in hoeverre 
deze waarden representatief zijn voor alle schepen van dit scheepstype. 
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Figuur 2 Kritische energie voor het scenario ‘aanvaring met varende schepen’ 
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2.2.2 Aanvaring met afgemeerde schepen 
Op een identieke wijze als hierboven kan ook voor het scenario ‘aanvaring met afgemeerde 
schepen’ het verband tussen de geabsorbeerde energie en de verplaatsing van het aanvarende 
schip worden afgeleid uit de figuur uit Lees Error! Reference source not found.. Dit resulteert 
in Figuur 3. Ook hier geldt dat de kritische energie vrijwel onafhankelijk is van de grootte van het 
aanvarende schip en van de grootte van het aangevaren schip. Wel is het scheepstype bepalend 
voor de grootte van deze energie. 
 
De volgende referentiewaarden worden afgelezen uit Figuur 3: 
Voor LPG-schepen: E2 = 8 MNm 
Voor LNG-schepen: E2 = 65 MNm 
 
Duidelijk wordt dat de benodigde energie voor het lekvaren van een scheepstype kleiner is voor 
aanvaringssituaties waarbij het schip afgemeerd is dan voor situaties waarbij het schip vaart. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het aangevaren schip vast ligt en daardoor alle botsingsenergie in de 
vervorming wordt opgenomen. 
 
In de paragrafen 3.3 en 3.4 van het Achtergronddocument wordt nader geanalyseerd in hoeverre 
deze waarden bruikbaar en representatief zijn voor alle schepen van dit scheepstype. 
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Figuur 3 Kritische energie voor scenario ‘aanvaring’ 
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2.3 Specifieke nautische studies 
Hoewel aan de hand van de figuur in Lees  [18] een aardig beeld kan worden verkregen van het 
minimale energieniveau dat leidt tot een lekvaren, is het sterkte-onderzoek uitgebreid met een 
nadere analyse van die zeeschipspecifieke aspecten die een rol spelen bij aanvaringen. Doel 
hiervan is om een betere keuze en onderbouwing te geven van de energiewaarden E0, E1 en E2 en 
hun onderlinge relaties. 
 
Het lekvaren van een ladingtank vereist het optreden van twee opeenvolgende gebeurtenissen. 
Ten eerste moet een gat in de buitenwand van het schip worden gevaren, en ten tweede moet ook 
de binnentank het te begeven onder de belasting. Op beide aspecten wordt nader ingegaan. Zoals 
zal blijken is de indeuking een belangrijke parameter bij het bepalen welke energieniveaus nodig 
zijn om een bepaalde gatgrootte te realiseren. 
 
Buitenwandpenetratie 
In  [17] wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de fenomenen die een rol spelen bij het indeuken 
c.q. penetreren van de buitenwand van een zeeschip. De volgende aannamen worden uit deze 
studie afgeleid:. 
• De energie benodigd voor het maken van een gat in de buitenwand hangt nauwelijks af van de 

grootte van het aanvarende schip. 
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• De energie benodigd voor het maken van een gat in de buitenwand hangt nauwelijks af van de 
grootte van het aangevaren schip. 

• Er is een duidelijke relatie tussen de grootte van het gat in de buitenwand en de indringdiepte. 
In de volgende paragraaf worden deze aannamen verder uitgewerkt. 
 
Hoewel deze studie specifiek ingaat op het penetreren van (enkelwandige) Roll on Roll off 
(RoRo) schepen, wordt verwacht dat de resultaten met betrekking tot de buitenwandpenetratie in 
beginsel ook bruikbaar zijn voor andere scheepstypen omdat de sterkte van de buitenwand van 
alle zeeschepen vergelijkbaar is. Voor niet-enkelwandige schepen geldt dit eveneens tot aan de 
vervorming van de binnenwand. Het vervormen van de boeg wordt in de geanalyseerde 
specifieke studies verwaarloosd ten opzichte van de vervorming van de buitenwand. 
 
Op basis van de gegevens in  [26] kan het verband tussen indringdiepte en gatgrootte in de 
buitenwand worden afgeleid. Tot een indringdiepte van ca. 80 cm blijkt de buitenwand niet lek te 
geraken. Daarna neemt de gatgrootte snel toe met een groter wordende indringdiepte (zie Figuur 
4). 
 
Figuur 4 Gatgrootte in de buitenwand  als functie van de indringdiepte 
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In het kader van dit onderzoek gaat de belangstelling met name uit naar de energie die nodig is 
om een gat in de buitenwand te krijgen. Hiervoor wordt uit  [26] een verband gehaald tussen de 
geabsorbeerde energie en de indringdiepte. Er blijkt 7 MNm per meter indeuking te worden 
verbruikt (zie Figuur 5), gebaseerd op de aangehaalde referentie. 
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Figuur 5 Geabsorbeerde energie door de buitenwand als functie van de indringdiepte 
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Het combineren van Figuur 4 en Figuur 5 levert het beeld op dat voor het penetreren van de 
buitenwand van een zeeschip 6 MNm nodig is. 
 
Cargotankpenetratie 
Teneinde een voorspelling te doen over de benodigde energie voor het penetreren van een 
ladingtank is een studie geraadpleegd waarin met name LPG schepen uitvoerig zijn 
geanalyseerd  [27]. Tevens wordt in deze studie een vergelijk gemaakt met analyses van 
sferische LNG-schepen van het Moss-Rosenberg ontwerp. Uit deze studie worden de volgende 
aannamen afgeleid: 
• LNG schepen lijken in eerste instantie een apart verhaal te vormen in vergelijking met 

andere schepen. Op basis van de aangehaalde referentie blijkt voor elke meter 
indringdiepte van een LNG schip ruim 100 MNm nodig te zijn. Het lekraken van de 
ladingtank vindt volgens appendix D van  [27] plaats bij zo’n 700 MNm. Een nadere 
analyse van dit onderzoek levert echter op dat het meest uitstekende deel van de boeg de 
bodem van het schip raakt, die juist extra versterkt is. Een andere aanvaringssituatie zou 
hier dus tot lagere energieniveaus hebben geleid. 

• Het bepalen van de penetratie(energie) van een ladingtank gebeurt anders dan voor de 
buitenwand, doordat een extra weerstand overbrugd dient te worden die wordt veroorzaakt 
door niet-indrukbare vloeistof in de tank. Dit impliceert dat Figuur 5 niet toepasbaar is 
voor ladingtankindeuking, maar alleen voor buitenwandindeuking. 

 
De studie toont voor één LPG-schip (4.836 ton) de relatie zoals gegeven in Figuur 6. Op basis 
van deze specifieke studie blijkt tot aan een indeuking van 0,9 meter de geabsorbeerde energie 
weinig relevant; er vindt zoals eerder al aangegeven nog geen penetratie plaats van de 
buitenwand, enkel vervorming (zie ook Figuur 4). De studie geeft aan dat voor het indeuken 
van de buitenwand tot 0,9 meter 1,5 MNm nodig is. 
 
Voor het verder indeuken van het LPG-schip neemt de energie wel beduidend toe, doordat dan 
ook de ladingtank zal worden ingedrukt. De toename van totaal ingebrachte energie bedraagt 
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ca. 15 MNm om nog een extra meter indringing te bewerkstelligen. Dit is ongeveer 2x zo hoog 
als met de gegevens uit  [26] voor de buitenwand werd berekend.  
 
Wanneer Figuur 4 wordt gecombineerd met deze energietoename, blijkt penetratie van de 
ladingtank voor deze specifieke situatie op te treden vanaf 14 MNm. 

 
Figuur 6 Benodigde energie voor de penetratie van een LPG schip (4.836 ton) 
 

Aanvaring LPG schip

0

2

4

6
8

10
12

14

16
18

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Indeuking [m]

Energie [MNm]/
Uitstroom-

opening [m2/10]

E geabsorbeerd
door aangevaren
schip

E totaal
Uitstroom-
opening

 
 
 

De relatie tussen de gatgrootte en de indringdiepte kan voor de ladingtankpenetratie gelijk 
worden gesteld met die van de buitenwandpenetratie. Immers, er is sprake van identieke 
materiaalsoorten en een vergelijkbare constructie. Dat betekent dat Figuur 6 ook voor penetratie 
van de ladingtank bruikbaar is. Hieruit kan vervolgens voor de scenario’s groot en klein gat in de 
ladingtank het benodigde energieniveau worden afgeleid. 
 
Met de volgende aanpak kunnen de energieniveaus worden afgeleid. Daarbij wordt opgemerkt 
dat de resultaten moeten worden gezien in het licht van de specifieke studies waaruit ze zijn 
verkregen. In de volgende paragraaf (2.4) wordt nader geanalyseerd in hoeverre deze waarden 
representatief zijn voor alle schepen van dit scheepstype. 
 
• De benodigde energie voor het penetreren van de buitenwand (E0) kan uit Figuur 4 of Figuur 

6 worden gehaald. Uit de laatste resulteert voor aanvaring 1,5 MNm als waarde. Uit de RoRo-
studie (Figuur 4) volgt daarentegen de waarde van 6 MNm. Deze waarden worden zowel 
toepasbaar geacht voor gas carriers als voor vloeistof tankers 

 
• De waarde voor E1 (zijnde de energie benodigd voor het maken van een klein – 0,05 m2  - gat  

in een ladingtank) kan worden afgeleid uit het creëren van een indeuking van ca. 1 meter in 
de binnentank. Om deze indeuking in de binnentank  te krijgen zal de buitenwand 1 + 0,9 = 
1,9 meter moeten worden ingedeukt, hetgeen 16 MNm aan energie blijkt te vergen (zie Figuur 
6). 
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• De waarde voor E2 (een groot gat van 1 m2) kan op analoge wijze worden afgeleid. Hiervoor 

dient de ladingtank 1,7 meter te worden binnengedrongen en de buitenwand dus 2,6 meter, 
hetgeen op grond van Figuur 6 ca. 24 MNm aan energie vraagt.  

 
In de volgende paragraaf (2.4) wordt nader geanalyseerd in hoeverre deze waarden representatief 
zijn voor alle schepen van dit scheepstype. 

 

2.4 Generalisatie 
In de voorgaande paragrafen is aangegeven op welke wijze de energieniveaus afgeleid kunnen 
worden voor enkele specifieke voorbeeldschepen. Omdat de energie-effecten bij een aanvaring 
soms zeer specifiek zijn, is het zaak zo betrouwbaar mogelijk de stap naar een bredere toepassing 
te zetten. De volgende twee voorbeelden illustreren de fenomenen waarmee rekening gehouden 
dient te worden bij deze generalisatiestap. 
• Voor het hierboven beschouwde LNG-schip bijvoorbeeld blijkt het hoge energieniveau 

veroorzaakt te worden door het feit dat het meest uitstekende deel van de boeg de bodem van 
het schip raakt, die juist extra versterkt is. Een andere aanvaringssituatie zou hier dus tot 
lagere energieniveaus hebben geleid.  

• Het beschouwde LPG-schip in  [27] blijkt één van de kleinste schepen te zijn waarmee LPG 
vervoerd kan worden. De eerder afgeleide relaties en energieniveaus zijn derhalve gebaseerd 
op relatief korte afstanden tussen de buitenwand en de binnentank. Voor grotere LPG-
schepen (met grotere afstanden tussen de buitenwand en de binnentank) zal het aanvarende 
schip derhalve dieper moeten binnendringen om de gedefinieerde gatgrootten op te leveren. 
Omdat de indringdiepte een belangrijke parameter is bij het afleiden van de energieniveaus, 
resulteert dit in (substantieel) hogere energieniveaus. 

 
In samenwerking met nautisch deskundigen van DNV Oslo is vervolgens nader onderzoek 
gedaan naar de toepasbaarheid en verdere uitwerking van de methode zoals in de voorgaande 
paragrafen uiteengezet voor alle relevante scheepstypen. Op basis van deze nadere analyse zijn de 
volgende uitgangspunten vastgesteld en vervolgens voor de default scheepsgrootteverdelingen 
(zoals gegeven in hoofdstuk  4) uitgewerkt. 
 
− De energie die nodig is om een gat in een ladingtank te varen wordt hoofdzakelijk bepaald 

door de vervorming van de buitenwand. Hoe groter de afstand tussen de ladingtank en de 
buitenwand, des te groter de vervorming van de buitenwand moet zijn om penetratie van een 
ladingtank mogelijk te maken. 

 
− De sterkte van schepen (oftewel de energie die nodig is om een schip lek te varen) is niet 

helemaal onafhankelijk van de scheepsgrootte. De buitenwanddikte hangt namelijk af van de 
lengte van het schip. De wanddikte verandert ongeveer met de tweedemachtswortel van de 
scheepslengte, en de scheepslengte verandert ongeveer met de derdemachtswortel van de 
waterverplaatsing. De sterkte van de buitenwand is derhalve evenredig met de 
zesdemachtswortel uit de scheepsgrootte (waterverplaatsing) in ton. 

Voorbeeld: Uit Tabel 1 blijkt dat voor het indeuken van de buitenwand van een LPG-
schip van 10.000 ton met prismatische tanks 1 MNm nodig is. Voor eenzelfde schip van 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

  MANAGING RISK 
Achtergronddocument Protocol Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 12  

 

60.000 ton is 6(1/6)  x 1 = 1,3 MNm vereist voor eenzelfde indeuking. 
 

− De benodigde energie om de buitenwand zover binnen te dringen dat penetratie van een 
ladingtank kan optreden is sterk afhankelijk van de te overbruggen afstand tussen buitenwand 
en ladingtank. De eerder afgeleide relatie van 7 MNm per meter indringdiepte voor de 
buitenwand is een goede gemiddelde benadering. Voor grotere schepen zal de benodigde 
energie per meter iets groter zijn.  

Voorbeeld: Uit Tabel 1 blijkt voor de kleinste LPG-schepen een gradiënt van 6 MNm per 
meter indeuking (19,9 MNm voor 3,4 meter). Voor de referentiegrootte van 60.000 ton 
bedraagt deze gradiënt ruim 8 MNm. 
 

Tabel 1 Afleiding kritische energieniveaus voor een LPG tanker 
Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau 

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Te 
overbruge
n afstand 
[m] 

Gradient 
[MN per 
m] 

Energie 
buitenwan
d  [MNm] 

Totaal 
[MNm] 

Gas, 
druk 
klein    
(c) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0  1,0 1,0 
E1 3,0 0,4 3.4 6 19,9 22,2 

E2 3,0 0,9 3.9 6 23,2 30,6 
Gas, 
druk 
middel 
(c) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0  1,1 1,1 
E1 4,0 0,6 4.6 7 32,3 36,8 

E2 4,0 1,4 5.4 7 38,4 51,8 
Gas 
druk 
groot    
(c) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0  1,3 1,3 
E1 6,5 1,0 7.5 8.4 62,9 72,5 

E2 6,5 2,5 9 8.4 76,0 103,6 
 

− Voor vlakke wanden (buitenwand en tankwand van atmosferische schepen - deze tanks 
worden prismatisch genoemd -) is de aanname van indringdiepten van  
0,5 meter (voor een klein gat) en 1 meter (voor een groot gat) – onafhankelijk van de grootte 
van de ladingtank - een redelijke aanname. Deze waarden zijn gebaseerd op gedetailleerde 
sterke-analyses van flank aanvaring door DNV Oslo en zijn wat kleiner dan de hiervoor uit 
 [26] afgeleide indringdiepten (van 0,9 respectievelijk 1,8 meter). Dit verschil wordt verklaard 
doordat RoRo-schepen anders zijn geconstrueerd dan schepen met ladingtanks. Onder andere 
door de aanwezigheid van meerdere dekken (die voor extra versteviging zorgen) zullen 
RoRo-schepen wat dieper moeten worden binnen gedrongen dan tankschepen voordat een gat 
ontstaat. 
Voorbeeld: In Tabel 3 kunnen de afstanden van 0,5 en 1 meter voor alle schepen met 
prismatische ladingtanks worden afgelezen, als ook voor de IBC1 en IBC2-type schepen. 

 
− Type 1 en 2 gastankers zijn uitgerust met zowel prismatische als cilindrische tanks 

afhankelijk van de vervoerde lading 
 

− Voor de sterkte van prismatische ladingtanks stellen DNV nautische experts voor om uit te 
gaan van 80% van de sterkte van de buitenwand, omdat de versteviging van de ladingtank 
over het algemeen wat kleiner is dan die van de buitenwand. 

Voorbeeld: Uit Tabel 7 blijkt dat 0,9 MNm benodigd is om de buitenwand van een klein 
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LNG-schip (met prismatische tanks) 0,5 meter in te deuken. Voor eenzelfde indeuking in 
de binnenwand wordt gerekend met 0,80 x 0,9 = 0,7 MNm (zie één regel lager in de 
tabel). 
Ook voor de LPG-schepen wordt deze relatie eenvoudig in de tabel teruggevonden. 
 

− Voor cilindrische en sferische tanks is de relatieve indringdiepte tot schade. De waarden van 
40 cm en 90 cm als benodigde indringdiepten voor een klein respectievelijk groot gat in de 
ladingtank gelden voor een tank met diameter van 7 meter en zijn gebaseerd op gedetailleerde 
sterkte-analyses van DNV Oslo. Voor grotere tanks gelden evenredig grotere indringdiepten. 

Voorbeeld: Uit Tabel 1 blijkt dat de indringdiepten van 0,4 en 0,9 meter worden 
teruggevonden bij de kleinste LPG-scheepsklasse (10.000 ton). Voor LPG-schepen van 
60.000 ton is respectievelijk 1 en 2,5 meter indeuking vereist van de ladingtank.  
 

− De energie de nodig is om sferische ladingtanks van LNG-schepen te penetreren is lastiger 
uit de beschikbare simulaties en gedetailleerde sterkte-analyses te extraheren, omdat het hier 
aluminium tanks betreft. DNV nautische experts stellen dat een vaste waarde van 10 MNm 
(voor zowel een klein als een groot gat) redelijk is. 

 
− De afstand van de buitenwand tot de scheepstank is voor IBC type 1 schepen gelijk aan 1/6e 

van de scheepsbreedte (met een minimum van 76 cm). Dit leidt tot verschillende 
indringdiepten voor verschillende scheepsgrootten om tot lekkage te komen. 

 
− IBC type 3 schepen zijn enkelwandig, zodat een gat in de romp direct lekkage veroorzaakt. 
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2.4.1 Uitwerking voor een type 2 gastanker 
In de vorige paragrafen is aangetoond dat er een lineair verband bestaat tussen de te overbruggen afstand 
tussen de buitenwand en de ladingtank en de daarvoor benodigde energie. Op basis van deze vaststelling 
werd een gradiënt gedefinieerd die de vereiste energie per meter indringdiepte weergeeft. Voor een type 2 
gastanker resulteerde dit in de volgende gradiënten: 

• Een kleine gastanker heeft een gradiënt van 6 MNm per meter indeuking 
• Een middelgrote gastanker heeft een gradiënt van 7 MNm per meter indeuking 
• Een grote gastanker heeft een gradiënt van ruim 8 MNm per meter indeuking 

 
De afstand tussen de buitenwand en de ladingtank voor de verschillende soorten schepen zijn in de 
voorschriften (IGC-code  [28]) opgezocht en daarna geverifieerd aan de hand van scheepstekeningen.  
 
Voor een middelgrote type 2 gastanker met cilindrische ladingtanks is de afstand tussen de buitenwand en 
de ladingtank op de waterlijn is volgens de voorschriften 4 meter en 6 meter op een diepte van 6 meter 
onder de waterlijn. Ter verificatie is gebruik gemaakt van een schip1 met een water verplaatsing van 8.669 
ton, 118 meter lang en 18,8 meter breed. De afstand tussen de buitenwand en de ladingtank op de waterlijn 
voor dit schip is 3,5 meter en 6 meter onder de waterlijn is een afstand gemeten van 6 meter.  
 
Voor een grote type 2 gastanker met prismatische ladingtanks is de afstand tussen de buitenwand en de 
ladingtank op de waterlijn is volgens de voorschriften 1 meter en 6 meter op een diepte van 3 meter onder 
de waterlijn. Ter verificatie is gebruik gemaakt van verschillende ammoniakschepen. De afstand tussen de 
buitenwand en de ladingtank op de waterlijn voor deze schepen is 1 meter en 6 meter onder de waterlijn is 
een afstand gemeten van 2,5 meter.  
 
De afstanden die zijn vastgesteld door nautisch experts op grond van de IGC-code blijken goed overeen te 
komen met de onderzochte scheepsontwerpen. Wanneer de afstanden tussen de buitenwand en de 
ladingtank van de middelgrote type 2 gastanker met cilindrische ladingtanks worden gecombineerd met de 
energie die nodig is per meter indeuking, kan de benodigde energie voor de vorming van een klein 
en groot gat berekend worden. Voor gastankers onder druk dient daarbij ook de interne druk in de 
tanks te worden meegenomen. In het algemeen geldt dat voor drukschepen kan worden uitgegaan 
van een gemiddelde dampspanning van 5 barg. Voor vloeistoftankers wordt de interne druk veroorzaakt 
door de hydrostatische druk, welke gemiddeld 0,5 barg bedraagt. De interne druk werkt over het 
ingedeukte oppervlak. Uit  [27] blijkt dat deze oppervlakte circa 10 m2 per meter indeuking bedraagt. 
 
In onderstaande tekst zal de extra energie t.g.v. de interne druk die nodig is voor de vervorming van de 
ladingtank van een type 2 gastanker worden uitgewerkt. Voor een type 2 gastanker kan in Tabel 2 worden 
afgelezen dat de ladingtank 0.6 meter ingedeukt dient te worden voordat er een klein gat gevormd 
wordt. In bovenstaande tekst in aangetoont dat het ingedeukt oppervlakte circa 10 m2 per meter 
indeuking bedraagt. Voor klein gat in een type 2 gastanker betekent dit dat het ingedeukte oppervlakte 0.6 
* 10 = 6 m2 bedraagd. De interne druk in een ladingtank van een type 2 gastanker, veroorzaakt door de 
dampspanning, is gemiddeld 5 barg. De extra kracht die nodig is om een klein gat in een ladingtank van 
een type 2 gastanker te veroorzaken is 5 barg * 6 m2 = 3 MN. 
 
Tabel 2 geeft de waarden voor de berekening van de totale energie die nodig is voor het verkrijgen 
van een klein en groot gat in een ladingtank van een middelgrote type 2 gastanker. 

                                                
1Omdat de scheepsinformatie in de DNV database vertrouwelijk is worden alleen de eigenschappen van het schip omschreven en 

wordt de echte naam niet vermeldt. 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

  MANAGING RISK 
Achtergronddocument Protocol Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 15  

 

 
Tabel 2 Inputwaarden voor de berekening van totale energie nodig voor een klein of groot 
gat in een middelgrote type 2 gastanker met cilindrische ladingtank 

Scheep
stype 

Lek-
locatie 

afstand 
tussen 
romp - 

ladingtan
k [m] 

Indeuking 
tank [m] 

Indeuking 
buiten-

wand [m]  

gradient  
buiten 
wand  

[MNm/
m] 

Energie 
tank 

[MNm] 

Energie 
buiten 
wand  

[MNm]  

Inwendige 
druk 

bijdrage 
MNm] 

Totaal 
[MN
m] 

Gas, 
druk 

middel 
(c) 

op de 
waterlijn 

 0 0,5  0 1,1 0 1,1 
4 0,6 4,6 7 1,5 32,2 3 36,7 

4 1,4 5,4 7 6,4 37,8 7 51,2 
Gas, 
druk 

middel 
(c) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

 0 0,5  0 1,1 0 1,1 
6 0,6 6,6 7 1,5 46,2 3 50,7 
6 1,4 7,4 7 6,4 51,8 7 65,2 

 

2.4.2 Kritische energieniveaus voor de vorming van een gat 
De berekening van de kritische energieniveaus voor de overige type schepen is op dezelfde manier 
uitgevoerd als voor een middelgrote type 2 gastanker in paragraaf  2.4.1. Tabel 3 t/m Tabel 7 geven de 
verschillende afstanden tussen de buitenwand en de landingtank, de indeukafstand die nodig is voor een 
klein of groot lek en de bijbehorende energieën (E0 = gat in buitenwand; E1 = klein gat ladingtank; E2 = 
groot gat ladingtank) voor de verschillende scheepstypes.  
 
Tabel 3 Kritische energieniveaus Chemicalien tankers 

Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk 
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

Chemicaliën tanker 
IBC1 
klein  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 2,0 0,5 14,6 0,8 0,3 15,7 
E2 2,0 1,0 17,9 3,4 0,5 21,8 

IBC1 
middel 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 3,0 0,5 24,5 0,9 0,3 25,7 
E2 3,0 1,0 28,2 4,0 0,5 32,7 

IBC1 
groot 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
E1 3,0 0,5 26,2 1,0 0,3 27,5 
E2 3,0 1,0 30,1 4,2 0,5 34,8 

IBC1 
klein  

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

E1 2,0 0,5 14,6 0,8 0,3 15,7 
E2 2,0 1,0 17,9 3,4 0,5 21,8 

IBC1 
middel 

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 

E1 3,0 0,5 24,5 0,9 0,3 25,7 
E2 3,0 1,0 28,2 4,0 0,5 32,7 
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Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk 
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

IBC1 
groot 

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 

E1 3,0 0,5 26,2 1,0 0,3 27,5 
E2 3,0 1,0 30,1 4,2 0,5 34,8 

IBC2 
klein  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 1,0 0,5 7,5 0,8 0,3 8,6 
E2 1,0 1,0 10,8 3,4 0,5 14,7 

IBC2 
middel 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 1,5 0,5 12,5 0,9 0,3 13,7 
E2 1,5 1,0 16,3 4,0 0,5 20,8 

IBC2 
groot  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
E1 2,0 0,5 17,3 1,0 0,3 18,6 
E2 2,0 1,0 21,3 4,2 0,5 26,0 

IBC2 
klein  

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

E1 1,0 0,5 7,5 0,8 0,3 8,6 
E2 1,0 1,0 10,8 3,4 0,5 14,7 

IBC2 
middel 

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 

E1 1,5 0,5 12,5 0,9 0,3 13,7 
E2 1,5 1,0 16,3 4,0 0,5 20,8 

IBC2 
groot  

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 

E1 2,0 0,5 17,3 1,0 0,3 18,6 
E2 2,0 1,0 21,3 4,2 0,5 26,0 

IBC3 
klein  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E1 0,5 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E2 0,5 0,0 2,1 0,0 0,5 2,6 

IBC3 
middel 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E1 0,5 0,0 1,1 0,0 0,3 1,4 
E2 0,5 0,0 2,5 0,0 0,5 3,0 

IBC3 
groot  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 1,5 
E1 0,5 0,0 1,2 0,0 0,3 1,5 
E2 0,5 0,0 2,6 0,0 0,5 3,1 

IBC3 
klein  

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 

E1 0,5 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E2 0,5 0,0 2,1 0,0 0,5 2,6 

IBC3 
middel 

6 meter 
onder de 
waterlijn E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 

E1 0,5 0,0 1,1 0,0 0,3 1,4 
E2 0,5 0,0 2,5 0,0 0,5 3,0 

IBC3 
groot  

6 meter 
onder de E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 1,5 
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Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk 
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

waterlijn E1 0,5 0,0 1,2 0,0 0,3 1,5 
E2 0,5 0,0 2,6 0,0 0,5 3,1 

 
Tabel 4 Kritische energieniveaus olietankers 

Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm]  

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk 
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

Olietankers 
Olie 
klein  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E1 2,0 0,0 4,0 0,0 0,3 4,3 
E2 2,0 0,0 8,4 0,0 0,5 8,9 

Olie 
middel 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E1 3,0 0,0 6,6 0,0 0,3 6,9 
E2 3,0 0,0 14,7 0,0 0,5 15,2 

Olie 
groot  

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 1,5 
E1 3,5 0,0 8,4 0,0 0,3 8,7 
E2 3,5 0,0 18,2 0,0 0,5 18,7 

Olie 
klein  

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E1 2,0 0,0 4,0 0,0 0,3 4,3 
E2 2,0 0,0 8,4 0,0 0,5 8,9 

Olie 
middel 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 1,3 
E1 3,0 0,0 6,6 0,0 0,3 6,9 
E2 3,0 0,0 14,7 0,0 0,5 15,2 

Olie 
groot  

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 1,5 
E1 3,5 0,0 8,4 0,0 0,3 8,7 
E2 3,5 0,0 18,2 0,0 0,5 18,7 
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Tabel 5 Kritische energieniveaus type 1 gastanker 
Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau 

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk 
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

Gas, 
druk 
klein    
(c) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 3,0 0,4 19,9 0,3 2,0 22,2 

E2 3,0 0,9 23,2 2,9 4,5 30,6 
Gas, 
druk 
middel 
(c) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 4,0 0,6 32,3 1,5 3,0 36,8 

E2 4,0 1,4 38,4 6,4 7,0 51,8 
Gas 
druk 
groot    
(c) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 
E1 6,5 1,0 62,9 4,6 5,0 72,5 

E2 6,5 2,5 76,0 15,1 12,5 103,6 
Gas, 
druk 
klein    
(c) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 5,0 0,4 19,9 0,3 2,0 22,2 

E2 5,0 0,9 23,2 2,9 4,5 30,6 
Gas, 
druk 
middel 
(c) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 6,0 0,6 32,3 1,5 3,0 36,8 

E2 6,0 1,4 38,4 6,4 7,0 51,8 
Gas 
druk 
groot    
(c) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 
E1 8,5 1,0 62,9 4,6 5,0 72,5 

E2 8,5 2,5 76,0 15,1 12,5 103,6 
Gas, 
atmosf 
klein    
(p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 3,0 0,5 20,5 0,8 0,3 21,6 

E2 3,0 1,0 23,8 3,4 0,5 27,7 
Gas 
atmosf  
middel 
(p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 4,0 0,5 31,5 0,9 0,3 32,7 

E2 4,0 1,0 35,3 4,0 0,5 39,8 
Gas 
atmosf 
groot    
(p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 
E1 6,5 0,5 58,5 1,1 0,3 59,9 

E2 6,5 1,0 62,9 4,6 0,5 68,0 
Gas, 
atmosf 
klein    
(p) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 4,5 0,5 29,3 0,8 0,3 30,4 

E2 4,5 1,0 32,7 3,4 0,5 36,6 
Gas 
atmosf  
middel 
(p) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 5,5 0,5 42,0 0,9 0,3 43,2 

E2 5,5 1,0 45,9 4,0 0,5 50,4 
Gas 
atmosf 
groot    
(p) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 
E1 8,0 0,5 71,0 1,1 0,3 72,4 

E2 8,0 1,0 75,5 4,6 0,5 80,6 
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Tabel 6 Kritische energieniveaus type 2 gastanker 
Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk 
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

Gas tanker type 2 
Gas, druk 
klein (c) 

op de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 3,0 0,4 20,4 0,3 2,0 22,7 
E2 3,0 0,9 23,4 2,9 4,5 30,8 

Gas, druk 
middel (c) 

op de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 4,0 0,6 32,2 1,5 3,0 36,7 
E2 4,0 1,4 37,8 6,4 7,0 51,2 

Gas, druk 
groot   (c) 

op de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 
E1 6,5 1,0 60,0 4,6 5,0 69,6 
E2 6,5 2,5 72,0 15,1 12,5 99,6 

Gas, druk 
klein   (c) 

6 meter 
onder 

de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 
E1 5,0 0,4 32,4 0,3 2,0 34,7 

E2 5,0 0,9 35,4 2,9 4,5 42,8 
Gas, druk 
middel (c) 

6 meter 
onder 

de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 
E1 6,0 0,6 46,2 1,5 3,0 50,7 

E2 6,0 1,4 51,8 6,4 7,0 65,2 
Gas druk 
groot   (c) 

6 meter 
onder 

de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E1 8,5 1,0 76,0 4,6 5,0 85,6 

E2 8,5 2,5 88,0 15,1 12,5 115,6 
Gas, 
atmosferis
ch klein   
(p) 

op de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
E1 1,0 0,5 0,0 0,8 0,3 10,1 

E2 1,0 1,0 0,0 3,4 0,5 15,9 
Gas 
atmosferis
ch middel 
(p) 

op de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
E1 1,0 0,5 0,0 0,9 0,3 11,7 

E2 1,0 1,0 0,0 4,0 0,5 18,5 
Gas 
atmosferis
ch groot 
(p) 

op de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
E1 1,0 0,5 0,0 1,1 0,3 13,4 

E2 1,0 1,0 0,0 4,6 0,5 21,1 
Gas, 
atmosferis
ch klein   
(p) 

6 meter 
onder 

de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
E1 2,5 0,5 0,0 0,8 0,3 19,1 

E2 2,5 1,0 0,0 3,4 0,5 24,9 
Gas 
atmosferis
ch middel 
(p) 

6 meter 
onder 

de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
E1 2,5 0,5 0,0 0,9 0,3 22,2 

E2 2,5 1,0 0,0 4,0 0,5 30,0 
Gas 
atmosferis
ch groot 
(p) 

6 meter 
onder 

de 
waterlij

n 

E0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
E1 2,5 0,5 0,0 1,1 0,3 25,4 

E2 2,5 1,0 0,0 4,6 0,5 33,1 
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Tabel 7 Kritische energieniveaus LNG tankers 

Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk  
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

LNG tanker 
LNG 
klein   
(s) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
E1 2,5 0,8 17,1 10,0 0,4 27,5 
E2 2,5 1,0 18,3 10,0 0,5 28,8 

LNG 
middel 
(s) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
E1 4,5 1,5 45,4 10,0 0,8 56,2 
E2 4,5 2,0 49,4 10,0 1,0 60,4 

LNG 
groot   
(s) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
E1 7,5 2,5 88,0 10,0 1,3 99,3 
E2 7,5 3,0 92,6 10,0 1,5 104,1 

LNG 
klein   
(s) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
E1 6,0 0,8 35,2 10,0 0,4 45,6 
E2 6,0 1,0 36,6 10,0 0,5 47,1 

LNG 
middel 
(s) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
E1 7,0 1,5 64,3 10,0 0,8 75,1 
E2 7,0 2,0 68,4 10,0 1,0 79,4 

LNG 
groot   
(s) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
E1 9,0 2,5 101,2 10,0 1,3 112,5 
E2 9,0 3,0 105,8 10,0 1,5 117,3 

LNG 
klein   
(p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
E1 2,5 0,5 15,4 0,7 0,3 16,4 
E2 2,5 1,0 18,3 3,0 0,5 21,8 

LNG 
middel(
p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
E1 4,5 0,5 37,4 1,0 0,3 38,7 
E2 4,5 1,0 41,4 4,2 0,5 46,1 

LNG 
groot   
(p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
E1 7,5 0,5 69,8 1,1 2,5 73,4 
E2 7,5 1,0 74,4 4,7 5,0 84,1 

LNG 
extra 
groot   
(p) 

op de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
E1 10,0 0,5 91,6 1,1 2,5 95,2 

E2 10,0 1,0 96,3 4,7 5,0 106,0 
LNG 
klein   
(p) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,9 
E1 3,5 0,5 20,5 0,7 0,3 21,5 
E2 3,5 1,0 23,5 3,0 0,5 27,0 

LNG 
middel(
p) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 
E1 5,5 0,5 44,9 1,0 0,3 46,2 
E2 5,5 1,0 48,9 4,2 0,5 53,6 

LNG 
groot   
(p) 

6 meter 
onder de 
waterlijn 

E0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
E1 8,5 0,5 78,5 1,1 2,5 82,1 
E2 8,5 1,0 83,2 4,7 5,0 92,9 

LNG 6 meter E0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 1,4 
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Scheep 
stype 

Locatie 
gat 

Kritisch 
energie 
niveau  

afstand 
tussen romp 
- ladingtank 
[m] 

Indeuking 
tank [m] 

Energie 
buitenwand  
[MNm] 

Energie 
tank 
[MNm] 

Bijdrage 
inwendige 
druk  
[MNm] 

Totaal 
[MNm] 

extra 
groot   
(p) 

onder de 
waterlijn 

E1 11,0 0,5 100,3 1,1 2,5 103,9 

E2 11,0 1,0 105,0 4,7 5,0 114,7 
 
* Opmerking: 
Eerder is al aangegeven dat de bepaling van de afstand tussen de buitenwand en de landingtank 
berust op de kennis van Nautische experts van DNV. Bij de bepaling van deze afstand zijn de 
nautische experts uitgegaan van de IBC en IGC voorschriften voor de vrije ruimte tussen de 
buitenwand en de ladingtank van B/6, waarbij B de breedte van het schip is. De breedte van de 
schepen afhankelijk van de massa van het schip. Figuur 7 geeft de relatie weer tussen de massa 
van een schip en de vrijeruimte tussen de scheepshuid en de ladingtank uitgaande van de 
bovengenoemde voorschriften. 

 
Figuur 7 Minimale vrije ruimte voor de scheepsgrootte 
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Steekproefsgewijs zijn de afstanden tussen de buitenwand en de landingtank geverifieerd met 
ontwerptekeningen van schepen. Waarnodig zijn deze afstand in Tabel 3 tot en met Tabel 7 
aangepast, zodat zo realistische mogelijke waarden voor de werkelijke kritische energieniveaus 
zijn verkregen.  
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3 KEUZE VOORBEELDSTOFFEN 
Er is voor gekozen om de voorbeeldstoffen voor de stofcategorieën zoals deze in RBM II versie 
1.3, build 247 zijn opgenomen te hanteren. Voor de stofcategorie GF3 is op basis van de 
risicoanalyse voor de Westerschelde rivier  [4] de extra, tweede, voorbeeldstof ethyleen 
opgenomen. Deze extra voorbeeldstof is in deze studie geïntroduceerd omdat het aandeel 
ethyleen binnen de stofcategorie GF3 significant was (circa 28%), en omdat er dermate 
significante verschillen zijn in de effectafstanden van ethyleen en propaan, de gebruikelijke 
voorbeeldstof van stofcategorie GF3, dat anders te hoge risico’s voor de Westerschelde berekend 
zouden worden. Tijdens de studie  [4] waren de GF3 uitstromingen bepalend voor de hoogte van 
het risico en bleken de effectafstanden van overeenkomende uitstromingen van ethyleen en 
propaan tot 35% te kunnen oplopen 

Er is ervoor gekozen om deze “opsplitsing” van de stofcategorie GF3 voor alle andere vaarwegen 
met meer dan 10% zeevaart over te nemen, daar verwacht wordt dat deze stofcategorie ook voor 
die vaarwegen veelal risicobepalend zal zijn. 
 
Tabel 8 Voorbeeldstoffen per stofcategorie 

Stofcategorie Voorbeeldstof VN-nummer 

Brandbare gassen (GF) 
GF0 
GF1 
GF2 
GF3 

 
Waterstof 
Ethyleenoxide 
n-Butaan 
Propaan 
Ethyleen 

 
- 

1040 
1011 
1978 
1962 

Toxische gassen (GT) 
GT0 
GT2 
GT3 
GT4 

 
Koolmonoxide 
Methylmercaptaan 
Ammoniak 
Chloor 

 
1016 
1064 
1005 
1017 

Brandbare vloeistoffen (LF) 
LF1 
LF2 

 
Heptaan 
Pentaan 

 
1206 
1207 

Toxische vloeistoffen (LT) 
LT1 
LT2 
LT3 
LT4 

 
Acrylnitril 
Propylamine 
Acroleïne 
Methylisocyanaat 

 
1093 
1277 
1092 
2480 
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4 TANKGROOTTE INDELING 
Voor een risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen per zeeschip is de hoeveelheid 
gevaarlijke stof die vrij kan komen en dus de grootte van de ladingtank één van de 
risicobepalende factoren. Wanneer deze gegevens op een vaarweg niet beschikbaar zijn, kunnen 
generieke gegevens worden gebruikt. De indeling van de generieke tankgroottes in klassen is in 
dit hoofdstuk nader uitgewerkt. 

 

Voor de generieke gegevens van de grootte van verschillende typen zeeschepen zijn twee 
bronnen nader onderzocht:. 

 
• Een overzicht van de onder Nederlandse vlag varende gas- en chemicaliën tankers;  
• Een overzicht van de door DNV gecertificeerde gas- en chemicaliëntankers.  
 

De generieke klasseindeling van de tankgroottes geeft een indruk van het soort schepen dat bij de 
risicoanalyse een rol speelt en geeft een basis voor de voorbeeldschepen welke in de 
energiebenadering gehanteerd kunnen worden. 
 
Onder Nederlandse vlag varende gas- en chemicaliën tankers 
Het overzicht van de onder Nederlandse vlag varende gas- en chemicaliën tankers omvat alle in 
1995 bij DGSM geregistreerde schepen welke onder de werking van de toenmalige AVR regeling 
zouden kunnen vallen. Van de in totaal 125 schepen die gevaarlijke stoffen in de zin van het 
AVR kunnen vervoeren zijn 18 schepen een gastanker en 28 schepen een chemicaliëntanker. 
Figuur 8 geeft een overzicht van de grootte van de onder de Nederlandse vlag varende gas- en 
chemicaliën tankers. Figuur 9 geeft een overzicht van de grootte van de ladingtanks. 

 
Figuur 8 Grootte van de zeeschepen die gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren onder de 
Nederlandse vlag 
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Figuur 9 Maximale grootte van de ladingtanks van de Nederlandse zeeschepen die 
gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren 
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Op basis van beschikbare bestanden van onder Nederlandse vlag varende zeeschepen, die 
gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren – zoals in voorgaande figuren grafisch weergegeven – kan 
de volgende indeling in representatieve tankgroottes worden afgeleid. 

 
Tabel 9 Representatieve tankgrootte van zeeschepen die gevaarlijke stoffen kunnen 
vervoeren onder Nederlandse vlag 

Scheepstype & 
Ladingtank-
categorie  [ton] 

Scheepsmaat Representatieve 
tankgrootte [m3] 

Chemicaliëntankers 
<= 1.000 Klein 500 
1.000 - 2.500 Middel 1.500 
=> 2.500 Groot 3.000 
Gastankers 
<= 1.000 Klein 500 
1.000 - 2.500 Middel 2.250 
=> 2.500 Groot 3.000 
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DNV gecertificeerde gas- en chemicaliëntankers 
Uit de lijst van door DNV gecertificeerde schepen is voor de verschillende typen zeeschepen die 
gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren een overzicht van de scheepsgroottes gemaakt. Dit 
overzicht is gegeven in Figuur 10. DNV certificeert ongeveer 15% van de schepen. 

 
Figuur 10 Grootte van door DNV geclassificeerde zeeschepen die gevaarlijke stoffen 
kunnen vervoeren  
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Op basis van de lijst van door DNV geclassificeerde zeeschepen die gevaarlijke stoffen kunnen 
vervoeren – zoals in voorgaande figuur grafisch weergegeven – kan de volgende 
scheepsgrootteverdeling worden afgeleid. De grootte van ladingtanks wordt in het DNV bestand 
niet vermeld.  

De representatieve grootte van lading tanks van chemicaliëntankers zal voor de Nederlandse en 
DNV schepen vergelijkbaar zijn. Grote ladingtanks voor chemicaliëntankers zijn economisch 
gezien niet rendabel, omdat meestal relatief kleine hoeveelheden chemicaliën vervoerd worden. 

Voor gastankers geldt dat in het algemeen een tot twee tanks op de kleine schepen voorkomen; 
vier tot zes tanks op middelgrote schepen en acht tanks op grote schepen. 

De representatieve ladingtank grootte voor DNV tankers is samengevat in onderstaande tabel. 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

  MANAGING RISK 
Achtergronddocument Protocol Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 26  

 

 
Tabel 10 Representatieve tankgrootte van schepen onder DNV classificatie die gevaarlijke 
stoffen kunnen vervoeren 

Scheepstype & 
Ladingtank-
categorie  [ton] 

Scheepsmaat Waterverplaatsing 
[ton] 

Representatieve  
Capaciteit [ton] 

Representatieve 
tankgrootte 

[ton] 
Chemicaliën tankers  
<= 10.000 Klein 12.000 10.000 500 

10.000 - 25.000 Middel 30.000 25.000 1.500 

25.000 – 40.000 Groot 42.000 35.000 3.000 

Gas tankers  
<= 10.000 Klein 12.000 10.000 5.000 

10.000 – 45.000 Middel 30.000 25.000 5.000 

45.000 – 65.000 Groot 72.000 60.000 7.500 

Olietankers 

< 40.000 Klein 48.000 40.000 3.000 

40.000 - 100.000 Middel 84.000 70.000 10.000 

100.000 - 300.000 Groot 240.000 200.000 21.000 

LNG tankers  

<= 20.000 Klein 6.000 5.000 5.000 

20.000 - 60.000 Middel 42.000 35.000 7.000 

60.000 - 95.000 Groot 90.000 75.000 10.000 

95.000 - 165.000 Extra groot 162.000 135.000 21.000 
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5 ONDERBOUWING SPECIFIEKE AANNAMES  
In dit hoofdstuk worden de keuzes van specifieke aannames die in het energiemodel gemaakt zijn 
onderbouwd door middel van een samenvatting van verricht onderzoek of door een 
gevoeligheidsanalyse. De aannames die achtereenvolgens behandeld worden zijn: 
 

• Keuze van de massa- en snelheidsklassen 
• Afleiding van de energie beschikbaar voor vervorming 
• Verhouding van aanvaringen op en onder de waterlijn 
• Scenario-uitwerking voor uitstroming uit een zeeschip 
• Oplosbaarheid van stoffen in water 
• Keuze voor NE0 voor de berekening van de scheepsschadefrequentie 
• Onderbouwing van correctiefactoren 
• Keuze van de Probitfunctie voor ammoniak voor de Westerschelde 

 
Voor de onderbouwing van veel aannames is gebruik gemaakt van de risicoanalyse van de 
Westerschelde rivier  [4] en de daarbij reeds uitgebreid gerapporteerde argumentatie. 
 

5.1 Invloed van klasseverdeling op energiespectrum 
Teneinde de invloed na te gaan van het aantal beschouwde massa- en snelheidsklassen op de 
risicoresultaten’ is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op het risicomodel van de 
Westerschelde. Geanalyseerd is in welke mate het berekende energiespectrum (en bijgevolg ook 
de scheepsschadefrequentie) voor het segment Rede-Vlissingen verschilt wanneer overgegaan 
wordt van 13 naar 4 massaklassen en van 8 naar 3 snelheidsklassen. Daarbij werd uitgegaan van 
volgende massa- en snelheidsklassen voor de vereenvoudigde situatie: 
 
Tabel 11 Vereenvoudiging van de massaklassen 

Massa-
klasse 

Bereik massa’s 
[ton] 

Representatieve 
massa [ton] 

1 0-1500 750 
2 1500-10000 5750 
3 10000-60000 35000 
4 >60000 75000 

 
 
Tabel 12 Vereenvoudiging van de snelheidsklassen 

Snelheids- 
klasse 

Bereik 
snelheden [m/s] 

Representatieve 
snelheid [m/s] 

1 0-4 2 
2 4-10 7 
3 >10 15 
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Figuur 11 Energiespectra Rede-Vlissingen op basis  van de massa- en 
snelheidsklassenindelingen van de gevoeligheidsanalyse 
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De hierboven weergegeven figuur vergelijkt de verkregen energiespectra: 
 
- gebruik makend van 13 massaklassen en 8 snelheidsklassen (blauwe lijn) 
- gebruik makend van 4 massaklassen en 3 snelheidsklassen (zwarte lijn) 
 
Het energiespectrum is opgebouwd op basis van de cumulatieve scheepsaantallen per jaar; een 
punt op de curve geeft het totaal aantal schepen per jaar weer dat een impactenergie heeft dat 
gelijk of groter is dan de bij dit punt behorende energiewaarde.  
 
Uit Figuur 11 kunnen volgende zaken geconcludeerd worden: 
1) voor lage impactenergieën (<10 MNm) wijken de curven weinig van elkaar af en kan 
geconcludeerd worden dat de nadere onderverdeling van schepen in meer snelheids- en 
massaklassen niet tot andere waarden leidt. 
2) voor grote en middelgrote impactenergieën (>10 MNm) kan een significante afwijking tussen 
de twee indelingen worden waargenomen. De minder gedetailleerde indeling (zwarte lijn) geeft 
aanleiding tot een gekartelder verloop van het energiespectrum en veelal hogere waarden van de 
impactenergie. Des te meer snelheids- en massaklassen worden gebruikt, des te vloeiender ziet de 
curve er uit en des te realistischer zijn de impactenergieën die berekend worden. 
 
Op basis van het energiespectrum van alle zeeschepen wordt in stap 1 van het Protocol zoals 
aangewend in de Westerscheldestudie  [4] de scheepsschadefrequentie (f4+5) bepaald met behulp 
van: 
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 f4+5 = N4+5 / NE0* 
 
waarin N4+5 het aantal ongevallen per jaar met schade in schadeklasse 4 of 5 is en NE0* het totaal 
aantal zeeschepen dat in staat is bij impact een energie groter dan E0 (1 MNm) te realiseren. 
 
Ter illustratie is uitgewerkt welke invloed de indeling in massa- en snelheidsklassen op de  
berekende scheepsschadefrequentie heeft 2:  
- Westerschelde  [4] (13 massa- en 8 snelheidsklassen, blauwe lijn): f4+5 = 6.64 10-6 

- Vereenvoudigde analyse (4 massa- en 3 snelheidsklassen, zwarte lijn): f4+5 = 6.02 10-6 
 
De gedetailleerdere indeling in massa- en snelheidsklassen leidt dus tot een 10% hogere 
scheepsschadefrequentie. Dit verschil wordt veroorzaakt door de hogere waarde die voor NE0* 
worden verkregen in het energiespectrum op basis van 4 massaklassen en 3 snelheidsklassen.  
 
Concluderend kan gezegd worden dat: 
 
- Aangezien de kinetische energie van de schepen de bepalende parameter is bij de bepaling van 
scheepsschade- en uitstroomfrequenties spelen zowel de massa als de snelheid een belangrijke 
rol. Hoe nauwkeuriger deze worden onderverdeeld, des te nauwkeuriger zullen de verkregen 
resultaten zijn. Dat vraagt uiteraard wel dat deze gegevens ook in een afdoende onderverdeling 
beschikbaar zijn. En dat hangt weer af van hoe de registraties op de verschillende vaarwegen in 
Nederland plaats vinden. 
 
- Het merendeel van de kritische energieniveaus (E0, E1 en E2, zie ook Tabel 2 tot en met Tabel 7) 
ligt tussen de 10 en 40 MNm, hetgeen juist het deel van het energiespectrum is waar een minder 
gedetailleerde indeling in massa- en snelheidsklassen tot hogere waarden leidt. Dus voor een 
correcte afleiding van het aantal schepen met deze kritische energieniveaus moet een zo 
gedetailleerd mogelijke indeling in massa- en snelheidsklassen gebruikt worden.  
 
- Een verdere uitbreiding van het aantal massa- en snelheidsklassen dan de 13 en 8 die nu in het 
Protocol worden aanbevolen, zal slechts een zeer beperkte invloed hebben op de berekende 
schadefrequenties (op basis van 13 massa- en 8 snelheidsklassen wordt al een vrijwel vloeiend 
energiespectrum opgesteld) maar wel tot veel meer werk bij het opstellen van het 
energiepsectrum leiden.  
 
Op basis van bovenstaande argumentering wordt aanbevolen de berekeningen uit te voeren met 
13 massa- en 8 snelheidsklassen. Mochten er echter onvoldoende detail gegevens beschikbaar 
zijn waardoor deze verdeling niet mogelijk is kan men er voor kiezen om minder massa- en 
snelheidsklassen te gebruiken, hetgeen wat ten kosten gaat van de nauwkeurigheid van de 
berekening 
 

                                                
2 Merk op dat de scheepsschadefrequentie een invloed heeft op de te berekenen uitstroomfrequenties, maar dat ook in 

stap 9 van het Protocol het energiespectrum bij die laatste nog een rol speelt. De hieronder beschreven 
interpretatie heeft dus louter betrekking op de scheepsschadefrequentie. 
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5.2 Afleiding van de energie beschikbaar voor vervorming 

5.2.1 Afleiding van de correctiefactor voor de vervormingsenergie 
De kritische energieën en snelheden van botsende schepen kunnen worden afgeleid op basis van de 
impuls- en energiebalans van de bij de aanvaring betrokken schepen  [19]. Figuur 12 geeft een 
schematische weergave van de aanvaring van twee schepen. 
 
Figuur 12  Schematische weergave van de aanvaring 

 
 
De impulsbalans van twee aanvarende schepen is gelijk aan: 

Vmmvmvm ttt )( 111 +=+  
Waarin: 

• m1 = effectieve massa van het aanvarende schip [kg]; 
• v1 = snelheid van het aanvarende schip [m/s]; 
• mt = effectieve massa van het aangevaren schip [kg]; 
• vt = snelheid van het aangevaren schip [m/s]; 
• V   = de resulteerde snelheid van beide schepen na de aanvaring [m/s]; 

De afleiding van Minorsky  [19] gaat uit van 0=

→

tv  en een loodrechte aanvaring in het midden van het 
schip. Hieruit volgt voor de eindsnelheid V na de aanvaring: 
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De energiebalans voor de aanvaring is dan gelijk aan : 
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Waarin E de hoeveelheid energie is die bij de aanvaring vrijkomt en beschikbaar is voor de vervorming 
van de schepen .De omschrijving van de bovenstaande formule naar E en het invullen van V levert de 
volgende vergelijking 
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De effectieve massa van het aangevaren schip wordt bij de Minorsky methode  [19] gelijk gesteld aan 1,4 
maal de waterverplaatsing van het aangevaren schip, waarmee de invloed van het water achter het schip 
dat mee verplaatst wordt in rekening wordt gebracht. Daarmee komt de formule van de beschikbare 
energie voor de vervorming van de schepen op: 

( )
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1
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mm
mmE

t

t

+
=  

 
De kinetische energie van het aanvarende schip bedraagt 

2
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Als de beschikbare energie voor de vervorming van de schepen gedeeld wordt door de kinetische energie 
van het aanvarende schip wordt de correctiefactor voor de vervormingsenergie verkregen. Deze 
correctiefactor is 

)4,1(
4,1

..
1 t

t

mm
mFE

+
=  

 
Het vermenigvuldigen van de correctiefactor voor de vervormingsenergie met de kinetische energie van 
het aanvarende schip levert de beschikbare energie voor de vervorming van de schepen.  
 

5.2.2 Invloed van de vervormingsenergie 
Om een idee te krijgen van het deel van de beschikbare energie dat verloren gaat als vervormingenergie is 
een voorbeeld uitgewerkt waarbij een gastanker van 18.500 ton wordt aangevaren door een zeeschip van 
75.000 ton.  
 
De effectieve massa van de gastanker bedraagt 1.,4 x 18.500 ton  
De effectieve massa van zeeschip bedraagt 75.000 ton 
 
Het invullen van de correctiefactor, E.F,. geeft: 
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Dit betekent dat voor de situatie waarbij het aanvarende schip ca. 4 maal groter is dan het aangevaren 
schip 26% van de beschikbare energie bij een aanvaring in vervormingsenergie wordt omgezet en niet 
beschikbaar is voor de penetratie van de scheepshuid. 
 
Een ander voorbeeld waaruit de invloed van de beschikbare energie dat verloren gaat als 
vervormingsenergie blijkt is gebaseerd op het energiespectrum van het traject Terneuzen - Hansweert 
van de Westerschelde rivier  [4]. De effect van de correctiefactor voor vervormingsenergie op het 
energiespectrum van de vaarwegen is in Figuur 13 gegeven. In deze figuur geeft de rode lijn het 
energiespectrum zonder de correctiefactor voor de vervormingsenergie weer en de zwarte lijn het 
energiespectrum met de correctiefactor voor de vervormingsenergie.  
 
Uit hoofdstuk  2 van het Achtergronddocument is gebleken dat de kritische energieniveaus om penetratie te 
veroorzaken zich in de range van 1 tot 100 MNm bevinden. Uit Figuur 13 blijkt dat er vanaf 10 MNm 
significante verschillen beginnen te ontstaan tussen het energiespectrum met en zonder de correctiefactor 
voor de vervormingsenergie factor. Hieruit blijkt dat de noodzaak om deze correctiefactor zeker mee te 
nemen in de risicoanalyse van vaarwegen met meer dan 10% zeevaart. 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

  MANAGING RISK 
Achtergronddocument Protocol Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 32  

 

 
Figuur 13 Voorbeeld van het energiespectrum van het traject Terneuzen – Hansweert met 
en zonder de correctiefactor voor de vervormingsenergie 
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5.3 Verhouding van aanvaringen op en onder de waterlijn 
Voor de risicoanalyse op de Westerschelde  [4] heeft DNV een onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van een bulbsteven. De bulbsteven is een torpedovormig onderdeel onderaan de 
boeg van een schip, zie Figuur 14, dat bij een aanvaring het aangevaren schip als eerste zal raken. 
De bulbsteven kan zich onder of op de waterlijn bevinden afhankelijk van de diepteligging van 
het schip (geladen of leeg). De linker en rechterzijde van Figuur 14 geven een voorbeeld van een 
schip met een bulbsteven op en onder de waterlijn.  
 
Figuur 14 Zeeschepen op de Westerschelde, links een zeeschip met de bulbsteven op de 
waterlijn, rechts een zeeschip met de bulbsteven onder de waterlijn (bron foto J.Riemens) 

  
 
Onderzoek van DNV heeft aangetoond dat de meerderheid (>80%) van de zeevaartschepen is 
uitgerust met een bulbsteven. Naar aanleiding van dit onderzoek is conservatief aangenomen dat 
alle zeeschepen op de Nederlandse binnenwateren zijn uitgerust met een bulbsteven. 
 
Op basis van een discussie met maritieme deskundigen is ingeschat dat op de Westerschelde 70 
procent van de vrachtschepen geladen vaart en 30 procent leeg. Bij een geladen zeeschip bevindt 
de bulbsteven zich onder de waterlijn en zal bij een botsing dan ook een gat in de buitenwand 
en/of tank van het aangevaren schip onder de waterlijn ontstaan. Een leeg zeeschip ligt minder 
diep in het water met als gevolg dat de bulbsteven zich op de waterlijn bevindt en  een botsing tot 
een gat in het aangevaren schip op de waterlijn kan leiden. 
 
Er is, wat zeeschepen betreft, in de Westerschelde studie  [4] een onderscheid gemaakt tussen 
gaten op en onder de waterlijn, omdat zaken als het uitstroomdebiet en de totale uitgestroomde 
massa in beide gevallen significant verschillen. Dit leidt ook tot andere effectafstanden en, 
bijgevolg, risico’s voor uitstromingen op en onder de waterlijn. 
 
Om bovenstaande nader te illustreren zijn de verhoudingen van het uitstroomdebiet en de 
effectafstanden voor gaten onder en boven de waterlijn uit de Westerschelde studie  [4] 
opgenomen in Tabel 13 en Tabel 14. 
 
Tabel 13 geeft de verhoudingen voor een ammoniak uitstroming onder en boven de waterlijn. Uit 
de tabel blijkt dat de effectafstanden van een ammoniak uitstroming onder de waterlijn tussen de 
30 en 40 % lager zijn dan die van een ammoniak uitstroming boven de waterlijn. 
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Hetzelfde effect treedt op bij een uitstroming van brandbaar gas, hetgeen weergegeven is in Tabel 
14. 
 
Tabel 13 Percentage van het massadebiet en de effectafstand van een ammoniak 
uitstroming onder de waterlijn ten opzichte van dezelfde uitstroming op de waterlijn 

Scenario3 

percentage onder t.o.v. op de 
waterlijn 

Uitstroom 
debiet 
[kg/s] 

Effectafstand [m]4  

D5 LC1 
F1,5 
LC1 

SCR-250-NH3 45% 66% 63% 
SCR-1100-NH3 46% 66% 59% 
LPR-250-NH3 45% 70% 70% 
LPR-1100-NH3 46% 67% 60% 

 
Tabel 14 Percentage van het massadebiet en de effectafstand van een brandbaar gas 
uitstroming onder de waterlijn ten opzichte van dezelfde uitstroming op de waterlijn 

Scenario3 

percentage onder t.o.v. op de 
waterlijn 

uitstroom 
debiet 
[kg/s] 

Effectafstand [m]4 

D5 LC1 
F1,5 
LC1 

MPR-250-C4 52% 73% 70% 
MPR-1100-C4 52% 61% 60% 
LPR-250-C3 47% 69% 66% 
LPR-1100-C3 47% 66% 54% 

 
In bovenstaande tekst is aangetoond dat de onderverdeling van uitstromingen onder en boven de 
waterlijn een groot effect hebben op zowel de effecten als de risico’s van het transport van 
gevaarlijke stoffen per zeeschip en dus meegenomen moeten worden in risicoanalyses. Deze in 
het kader van de Westerschelde studie  [4] gehanteerde argumenten voor de noodzaak tot een 
onderverdeling van uitstromingen op en onder de waterlijn gelden ook voor de overige 
vaarwegen met meer dan 10% zeevaart in Nederland. 
 

 

                                                
3 Voorbeelden van de in de Westerschelde studie gehanteerde codering van  de uitstromingen uit  zeeschepen zijn: ·MPR-WL-
250-C3 en SCP-B-1100-C2 
 

• De eerste letter representeert de scheepsmaat van het schip (S, M or L) 
• De tweede letter staat voor het type opslagtank (Prismatisch of Cylindrisch) 
• De derde letter staat voor de wijze van opslag (Prismatisch  = atmosferisch of Refrigerated, dus gekoeld) 
• De vierde (en vijfde) letter staat voor de plaats van lekkage (WaterLine of Bottom) 
• De getallen 250 of 1100 representeren respectievelijk een klein en een groot gat 
• Het alfanumerieke deel is een label voor de gemodelleerde stof in kwestie (C2, C3, C4 of NH3) 

 
4 De effectafstanden van de LC1 waarde zijn gegeven. De LC1 waarde staat voor de waarde waarbij 1% van de blootgestelde 

mensen overlijdt. 
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5.4 Scenario-uitwerking voor uitstroming uit een zeeschip 
In deze paragraaf wordt de basis van de uitstroomscenario’s uit zeeschepen uitgewerkt. In eerste 
instantie wordt ingegaan op de manier waarop de lading uit de ladingtank stroomt. Daarna wordt 
afgeleid hoeveel lading uitstroomt en met welke snelheid en debiet deze uitstroming plaatsvindt. 
Doel van deze uitwerking is om eenduidig vast te leggen welke uitstroomscenario’s (en maximale 
uitstroomhoeveelheden) de risicoanalist moet modelleren om het risico van het transport van 
gevaarlijke stoffen per zeeschip te berekenen. 
 
5.4.1 Uitstroming 
Indien een gat op of onder de waterlijn ontstaat zal een gedeelte van de inhoud uit de ladingtank 
stromen. De uitstroomhoeveelheid is afhankelijk van de positie van het gat en de hoeveelheid 
lading die zich boven het gat bevindt. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf  5.4.2. 
 
In het geval dat het gat zich onder de waterlijn bevindt, zal de lading uitstromen tot er een 
hydrostatisch evenwicht is ontstaan tussen de vloeistof in de tank en het water van de rivier  [7]. 
Na het ontstaan van het hydrostatisch evenwicht kan nog tweede uitstroming ontstaan doordat 
water met de golfbewegingen van het water de ladingtank instroomt. Daar de dichtheid van water 
hoger is dan de dichtheid van tot vloeistof verdichte gassen, zoals ammoniak, zal het water naar 
de bodem van de tank zakken, waarbij het tot vloeistof verdichte gas in de tank naar boven 
beweegt en als 2 fase vloeistof uitstroomt. Dit proces kan doorgaan totdat de gehele inhoud van 
de ladingtank is uitgestroomt. 
Het uitstroomdebiet van deze tweede uitstroming is echter veel lager dan de initiële uitstroming, 
omdat de hoogte van de vloeistof kolom als drijvende kracht is verdwenen. Uitgaande van een 
atmosferische uitstroming kan het uitstroomdebiet Q [kg/s] van de tweede uitstroming aan de 
hand van de Bernouli vergelijking berekend worden:  [10] 
 
Q = ρ x Cd x A x (2gh) x 0,.5 
 
Waarin: 

• ρ = dichtheid [kg/m3]; 
• Cd = uitstroomcoëfficiënt [-] 
• A = oppervlakte van het gat [m2]; 
• g = zwaartekrachtversnelling [m/s²]; 
• h = vloeistofniveau boven het gat [m]; 

 
Voordat vloeistof uit de ladingtank kan stromen, moet eerst water de tank instromen. Dit betekent 
dat van het totale uitstroomdebiet door het gat in de tank voor 50% bestaat uit uitstroming van 
vloeistof uit de ladingtank en voor 50% uit water dat de ladingtank instroomt.  
De tweede uitstroming van ammoniak uit een groot gat (A = 1 m2) kan berekend worden met de 
bovenstaande formule. Indien de hoogte van het vloeistofniveau boven het gat 5,5 meter 
bedraagt, stroomt ammoniak met een debiet van 451 kg/s uit de tank. Als gecorrigeerd wordt 
voor de 80% ammoniak die oplost in het water  [7] zal 90 kg/s een vloeistofplas vormen en 
kunnen verdampen hetgeen tot een 1% letaliteitafstand van 1097 meter leidt. Het initiële 
uitstroomdebiet van ammoniak uit een groot gat is in de Westerschelde studie  [4] berekend en 
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bedraagt 813 kg/s, waarbij de 1% letaliteitafstand 2333 meter bedraagt. Als deze beide 
effectafstanden vergeleken worden blijkt dat de tweede uitstroming verwaarloosbaar is ten 
opzichte van de eerste uitstroming. 
 
De tweede uitstroming van butaan (GF2) uit een groot gat (A = 1 m2) in een atmosferische 
opslagtank kan ook berekend worden met de bovenstaande formule. Indien de hoogte van het 
vloeistofniveau boven het gat 5,5 meter bedraagt, stroomt butaan uit de tank met een debiet van 
399 kg/s. De 1% letaliteitafstand voor de butaan plasbrand bedraagt 219 meter. Het initiële 
uitstroomdebiet van een butaan uitstroming uit een groot gat in een atmosferische ladingtank is in 
de Westerschelde studie  [4] berekend en bedraagt 3567 kg/s. De 1% letaliteitafstand voor dit 
scenario bedraagt 565 meter. Ook hier blijkt dat de gevolgen van de tweede uitstroming op basis 
van de effectafstanden verwaarloosd kunnen worden ten opzichte van de initiële uitstroming. 
 
Tabel 15 tot en met Tabel 17 geven een samenvatting van het bovenstaande waaruit ook blijkt dat 
de tweede uitstroming verwaarloosd kan worden ten opzichte van de initiële uitstroming.  
�

Tabel 15 Initiële en tweede uistroming van ammoniak uit een groot gat in een ladingtank 
Type uitstroming 
ammoniak 

Tank 
Volume 

[m3] 

Massa voor 
verdamping 

[ton] 

Uitstroom 
debiet [kg/s] 

Uitstroom 
tijd [min] 

1% 
letaliteitafstand 

F1,5 [m] 
Initiële uitstroming 6.000 359,6 813 7,37 2333 
Tweede 
uitstroming 

6.000 457,6 90 84,7 1097 

 
Tabel 16 Initiële en tweede uistroming van GF2 (butaan) uit een groot gat in een 
atmosferische  ladingtank 

Type uitstroming 
GF2 atmosferische 
opslag 

Tank 
Volume 

[m3] 

Massa voor 
verdamping 

[ton] 

Uitstroom 
debiet [kg/s] 

Uitstroom 
tijd [min] 

1% 
letaliteitafstand 

D5 / F1,5 [m] 
Initiële uitstroming 8.000 2.123 3.567 9,9 565 / 510  
Tweede uitstroming 8.000 2.654 399 111 219 / 179  

 
Tabel 17 Initiële en tweede uistroming van GF2  (butaan) uit een groot gat in een  tank 
onder druk 

Type uitstroming 
GF2 opslag onder 
druk 

Tank 
Volume 

[m3] 

Massa voor 
verdamping 

[ton] 

Uitstroom 
debiet [kg/s] 

Uitstroom 
tijd [min] 

1% 
letaliteitafstand 

D5 / F1.5 [m] 
Initiële uitstroming 2.500 644 6.391 1,7 668 / 597  
Tweede uitstroming 2.500 805 399 33,6 219 / 179  
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5.4.2 Uitstroomhoeveelheden 
De berekening van de uitstroomhoeveelheden is afhankelijk van het type opslag, atmosferisch of 
onder druk, en de plaats van de uitstroming, op of onder de waterlijn. 
 

5.4.2.1 Atmosferische opslag 

Voor de uitstroming van vloeistoffen en tot vloeistof verdichte gassen moet er onderscheid 
gemaakt worden tussen uitstroming op en onder de waterlijn. Figuur 15 geeft een voorbeeld van 
een typische ladingtank in een zeeschip waarbij alle variabelen die van invloed zijn op de 
uitstroming zijn weergegeven. 
 
Figuur 15 Geometrie ladingtank en positionering gat 

 
 
A. Uitstroming op de waterlijn 
 
Voor het uitstromen van alle vloeistoffen die onder atmosferische druk zijn opgeslagen kan de 
volgende formule worden gebruikt om de maximale hoeveelheid die kan uitstromen te bepalen 
indien de lekopening zich op de waterlijn bevindt: 

t
t

l
uitstroom V

h
hV ⋅=  

Waarin: 
• Vuitstroom = de maximaal uitstromende hoeveelheid gevaarlijke stof [m3]; 
• hl = vloeistofhoogte in de ladingtank boven het gat [m]; 
• ht = totale vloeistofhoogte in ladingtank [m]; 
• Vt = het vloeistofvolume in de ladingtank [m3]. 

 
Deze formule kan begrepen worden op basis van Figuur 15 waarbij hw=0 (aangezien hier een gat 
op de waterlijn beschouwd wordt). De drijvende kracht achter de  uitstroming is de 
vloeistofkolom die zich boven de onderzijde van het gat bevindt. De fractie van de totale 
tankinhoud die kan uitstromen wordt gegeven door de verhouding van de hoogte van de 
vloeistofkolom boven het gat tot de totale hoogte van de vloeistofkolom in de ladingtank.  
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De hoogte van de ladingtank ht is vastgesteld op 12,5 meter op basis van specifieke 
constructiekarakteristieken van tankers die gekoeld ammoniak transporteren  [4]. Daarbij is de 
hoogte van de vloeistofkolom boven het gat hl vastgesteld op 5,5 meter op basis van de 
combinatie van de constructiekarakteristieken van de tankers en het gedeelte van de tanker dat 
zich onder water bevindt. Deze aannames met betrekking tot de hoogtes zijn doorgetrokken voor 
alle andere type schepen. Voor alle type schepen  resulteerde dit in een maximaal 
uitstroomvolume dat 44% van de totale tankinhoud bedraagt.  
 
B. Uitstromingen onder de waterlijn 
 
Voor de uitstroming van onder atmosferische druk opgeslagen vloeistoffen kan de volgende 
formule gebruikt worden indien het gat zich onder de waterlijn  [4] bevindt: 
 

t
t

l

wwll

uitstroom V
h

g
ghgh

V ⋅

−

=
ρ

ρρ

 

Waarin: 
• Vuitstroom = de maximaal uitstromende hoeveelheid gevaarlijke stof [m3]; 
• ρ = dichtheid [kg/m3]; 
• g = zwaartekrachtversnelling [m/s²]; 
• hl = vloeistofniveau in de ladingtank boven het gat [m]; 
• hw = vloeistofniveau van het water boven het gat[m] 
• ht = totale vloeistofniveau in de ladingtank [m]; 
• Vt = het vloeistofvolume in de ladingtank [m3]. 

 
Deze formule kan op een gelijkwaardige manier geïnterpreteerd worden als die voor 
uitstromingen op de waterlijn. Alleen is in dit geval de drijvende kracht voor de uitstroming niet 
louter de vloeistofkolom in de tank boven het gat aangezien het water buiten de ladingtank een 
tegendruk realiseert. Daardoor is in dit geval het hydrostatische evenwicht tussen het water en de 
vloeistof in de tank bepalend voor het volumepercentage dat uitstroomt.  
Een belangrijke variabele in de totstandkoming van het hydrostatische evenwicht is de dichtheid 
van het product in de ladingtank. De dichtheid van de verschillende voorbeeldstoffen verschilt 
waardoor het volumepercentage van de ladingtank dat kan uitstromen ook verschillend zal zijn. 
Dit kan duidelijk gezien worden in Tabel 18, waar het maximaal uitstromende volume 
weergegeven wordt. Voor de in Tabel 18 gerapporteerde waarden werd hl gelijk aan 5,5 meter 
verondersteld en hw gelijk aan 6 meter.  
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Tabel 18 Volumepercentage van een atmosferisch opgeslagen stof die vrijkomt via een gat 
onder de waterlijn 

Stof Equivalent 
product 

kolom [m]5 

Maximale 
uitstroomhoeveelheid    

[% van de tankinhoud] 
Brandbare gassen 
GF2 – R (Butaan) 1,5 12,4  

GF3 – R (Propaan) 1,2 9,7 
GF3 – R (Ethyleen) 1 7,7 
Toxische gassen 
GT3 2,7 21,5 
GT4 7,7 61 
Brandbare vloeistoffen 
LF1 (Octaan) 3 24 
LF2 (Hexaan) 2,4 19 

Toxische vloeistoffen 
LT1 4,1 33 
LT3 4 32 

R staat voor gekoelde opslagtanks (Refrigerated) 

                                                
5 De equivalent product kolom is de netto product vloeistof kolom die na het evenwicht tussen de druk van de product 

vloeistofdrukkolom en druk van het water berekend kan worden. 
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5.4.2.2 Opslag onder druk 
Voor de uitstroming van tot vloeistof verdichte gassen moet er ook onderscheid gemaakt worden 
tussen uitstromingen op en onder de waterlijn. Het verschil met atmosferisch opgeslagen gassen 
is dat er hier een dampspanning met een “hoge” druk boven de vloeistof heerst die tijdens 
uitstroming als drijvende kracht dient. 
 
A. Uitstroming op de waterlijn 
 
Voor de uitstroming uit een opslag onder druk op de waterlijn wordt aangenomen dat de 
hoeveelheid die instantaan kan uitstromen gegeven wordt door de hoeveelheid vloeistof die zich 
boven het gat bevindt, naar analogie met de atmosferische opslag  [4]. 
 
Ook hier geldt dat deze initiële uitstroming dominant is op de tweede uitstroming; op het moment 
dat het vloeistofniveau in de tank het gat bereikt zal de druk in de opslagtank immers  gelijk zijn 
aan de atmosferische druk.  
 
B. Uitstroming onder de waterlijn 
 
Voor schepen waar de lading onder druk wordt opgeslagen kan worden aangenomen dat de 
volledige ladingtank zal uitstromen wanneer het gat zich onder de waterlijn bevindt.  
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5.4.3 Uitstroomdebiet 
De brontermen voor de uitstroming van de verschillende voorbeeldstoffen zijn berekend met het 
DNV software pakket Phast Risk. Voor het berekenen van de bronterm is gebruik gemaakt van 
een twee stappenmethode.  
 
Eerste uitstroming 
Eerst is een voorlopige berekening uitgevoerd waarin de druk de drijvende kracht achter de 
uitstroming is.  
 
De drijvende kracht achter de uitstroming is afhankelijk van de opslagcondities in de ladingtank 
en de positie van het gat t.o.v. de waterlijn. In het geval de lading is opgeslagen in een 
atmosferische ladingtank wordt de drijvende kracht veroorzaakt door de hoogte van de 
vloeistofkolom die zich boven de onderzijde van het gatbevindt. In formulevorm levert dit  
 

ll ghp ρ=  
• p = druk beschikbaar voor uitstoot van het product uit de ladingtank [bar]; 
• ρ = dichtheid [kg/m3] 
• g = zwaartekrachtversnelling [m/s²]; 
• hl = vloeistofhoogte in de ladingtank boven het gat [m]; 

 
Wanneer het gas onder druk is opgeslagen is de drijvende kracht om de vloeistof uit te laten 
uitstromen enerzijds de dampdruk boven de vloeistof in de ladingtank (pinitieel) en anderzijds de 
vloeistofkolom boven de lekopening (ρlghl).   
 

llinitieel ghpp ρ+=  
• p = druk beschikbaar voor uitstoot van het product uit de ladingtank [bar]; 
• pinitieel= druk heersend in de ladingtank [bar]; 
• ρ = dichtheid [kg/m3]; 
• g = zwaartekrachtversnelling [m/s²]; 
• hl = vloeistofhoogte in de ladingtank boven het gat [m]; 

 
Indien de uitstroming onder de waterlijn plaatsvindt zal de drijvende kracht van de uitstroming 
verminderd worden door de tegenwerkende waterdruk. In het geval de vloeistof onder 
atmosferische condities is opgeslagen is de beschikbare drijvende kracht achter de uitstroming 
gelijk aan de vloeistofkolom boven de lekopening (ρlghl) verminderd met de tegendruk van de 
waterkolom (ρwghw). In formule vormt levert dit: 
 
 

wwll ghghp ρρ −=  
• p = druk beschikbaar voor uitstoot van het product uit de ladingtank [bar]; 
• ρ = dichtheid [kg/m3]; 
• g = zwaartekrachtversnelling [m/s²]; 
• hl = vloeistofhoogte in de ladingtank boven het gat [m]; 
• hw = vloeistofhoogte van het water boven het gat [m] 
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Wanneer de vloeistof onder druk is opgeslagen is de drijvende kracht achter de uitstroming 
enerzijds de dampdruk boven de vloeistof in de ladingtank (pinitieel) en anderzijds de 
vloeistofkolom boven het gat (ρlghl) verminderd met de tegendruk van de waterkolom (ρwghw).. 
In formule vormt levert dit: 
 

wwllinitieel ghghpp ρρ −+=  
• p = druk beschikbaar voor uitstoot van het product uit de ladingtank [bar]; 
• pinitieel= druk heersend in de ladingtank [bar]; 
• ρ = dichtheid [kg/m3]; 
• g = zwaartekrachtversnelling [m/s²]; 
• hl = vloeistofhoogte in de ladingtank boven het gat [m]; 
• hw = vloeistofhoogte van het water boven het gat [m] 

 
Tweede stap in uitstroming (invloed water) 
Om de uitstroming van een vloeistof zo realistisch mogelijk te modelleren is er een tweede stap 
toegevoegd, waarbij de snelheid van de uitstroming verlaagd werd tot minder dan 5 m/s. Het 
invoeren van deze tweede stap is gebaseerd op de studie die is uitgevoerd op de Westerschelde 
 [4]. In het software pakket Phast Risk is dit bereikt door de druk op 0.2 mbar en de 
gastemperatuur 1 graad boven de gekoelde vloeistoftemperatuur te kiezen. De grootte van het 
verdampings “window” (hole size) is vervolgens zo ingesteld dat de vereiste 
plasverdampingssnelheid werd verkregen. Deze varieerde tussen 5 en 50 meter, afhankelijk van 
de berekende verdampingssnelheid. 
   
Tabel 19 laat de resultaten van de 2 stappen methode zien voor een propaan uitstroming. De 
berekening is uitgevoerd voor twee verschillende gatgroottes, 250 en 1100 mm.  
 
Tabel 19 Eerste en tweede stap in de uitstroming 

Scenario Stap 1 Stap 2 (invloed van water) 
 Uitstroomdebiet 

[kg/s] 
Snelheid 

[m/s] 
Uitstroomdebiet 

[kg/s] 
Snelheid 

[m/s] 
250 mm C3 -40°C 179 12,5 179 4,1 
1100 mm C3 -40°C 3.470 12,5 3.470 4,1 

 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitstroomdebieten en snelheden voor de 
verschillende Loss of contaniment scenario (LOC’s) voor de voorbeeldstoffen. De genoemde 
uitstroomdebieten en -snelheden zijn het resultaat van de hierboven beschreven 2 stappen 
methode,  
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Tabel 20 Uitstroomdebieten en snelheden 
Scheepstype Uit-

stroming 
Op de waterlijn Onder de waterlijn 

Uitstroom-
debiet 
[kg/ s] 

Uitstroom-
debiet 
[m3/ s] 

Uitstroom-
snelheid 

[m/s] 

Uitstroom-
debiet 
[kg/ s] 

Uitstroom-
debiet 
[m3/ s] 

Uitstroom-
snelheid 

[m/s] 
Brandbare gassen 

GF2 – R 
(Butaan) 

Klein lek 183 0,3 3,8 97 0,16 3,8 
Groot lek 3.576 5,9 3,8 1.868 0,3 3,8 

GF3 – R 
(Propaan) 

Klein lek 179 0,3 4,1 84 0,14 4,1 
Groot lek 3.470 6 4,1 1.620 2,8 4,1 

GF3 – R 
(Ethyleen) 

Klein lek 174 0,3 4,4 74 0,13 4,4 
Groot lek 3.172 5,6 4,4 1.435 2,5 4,4 

GF2 – P 
(Butaan) 

Klein lek 327 0,6 4 29 0,05 4 
Groot lek 6.630 10,8 4 5.613 0,6 4 

GF3 – P 
(Propaan) 

Klein lek 767 1,5 4 755 1,5 4,6 
Groot lek 9.912 19,6 4 9.912 19,6 4,6 

Toxische gassen 
GT3 Klein lek 235 0,3 4,7 165 0,24 4,7 
 Groot lek 4.560 6,7 4,7 3.195 4,7 4,7 
GT4 Klein lek 494 0,3 4,7 582 0,4 4,7 
 Groot lek 9.557 6,1 4,7 11.276 7,2 4,7 

Toxische vloeistoffen 
LT1 Klein lek 308 0,4 0,3 172 0,24 0,3 

Groot lek 5.971 7,4 0,3 3.327 4,7 0,3 
LT3 Klein lek 297 0,4 0,3 140 0,2 0,3 

Groot lek 3.744 7,2 0,3 2.710 4,1 0,3 
Brandbare vloeistoffen 

LF1 (Octaan) Klein lek 233 0,3 0,3 172 0,2 0,3 
Groot lek 4.512 6,4 0,3 2.710 4,1 0,3 

LF2 (Hexaan) Klein lek 214 0,3 0,3 140 0,24 0,3 
Groot lek 4.144 6,3 0,3 2.710 4,7 0,3 
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5.5 Oplosbaarheid van stoffen in het water 

5.5.1 Oplosbaarheid van toxische stoffen 

Voor de verschillende toxische voorbeeldstoffen in de stofcategorieën  (ammoniak, chloor, 
koolmonoxide en methylmercaptaam) is nagegaan in hoeverre deze oplosbaar zijn in water. 
De hoeveelheid stof die vrij kan komen in de atmosfeer bij een uitstroming onder de waterlijn 
kan immers mogelijk significant minder zijn indien een gedeelte ervan oplost in water. 

De oplosbaarheden van de hierboven vermelde representatieve toxische stoffen in water  
worden hieronder weergegeven  [12]:  

• Ammoniak: 52 g/100ml 

• Chloor: 0,7 g/100ml 

• Methylmercaptaan: 2,3 g/100ml 

• Koolmonoxide: niet oplosbaar 
Op basis van bovenstaande gegevens kan duidelijk geconcludeerd worden dat de 
oplosbaarheid van ammoniak in water significant groter is dan die van de andere 
voorbeeldstoffen. Om deze reden is de oplosbaarheid van ammoniak verder geanalyseerd in 
een door TNO uitgevoerde studie  [7] en meegenomen in de risicoanalyse van de 
Westerschelde  [4]. Het meenemen van de oplosbaarheid van ammoniak kan alleen in het 
geval dat de stofcategorie GT3 voor vrijwel 100% uit het transport van ammoniak bestaat. 
Wanneer de andere vervoerde stoffen in de stofcategorie GT niet in water oplossen kan het 
oplossen niet of in mindere mate inrekening gebracht. 

In de volgende paragraaf worden de bevindingen van deze studie samengevat, deze 
bevindingen gelden voor alle vaarwegen met meer dan 10% zeevaart. Voor de overige stoffen 
wordt vastgesteld dat de oplosbaarheid in water dermate beperkt is dat het effect verwaarloosd 
kan worden in de risicoberekening. 

 

5.5.2 Ammoniak 

In de bovenstaande tekst is de noodzaak van het verder analyseren van de oplosbaarheid van 
ammoniak uitgelegd. De gedetailleerde studie van de oplosbaarheid van ammoniak  [7] maakt 
onderscheid tussen het vrijzetten van ammoniak op en onder de waterlijn.  

 

Uitstroming op de waterlijn 
Uit de door de TNO uitgevoerde studie  [7] blijkt dat de frequentie en hoogte van de golven de 
enige parameters in de oplosbaarheid van ammoniak zijn die van het type vaarweg afhangt. 
Bij een specifieke combinatie van de hoogte van de golf en de golffrequentie kan er een 
ijslaag op het water optreden, welke de oplosbaarheid van het ammoniak in het water 
beïnvloedt. De aanname kan gemaakt worden dat de golffrequentie en hoogte van de golven 
voor alle Nederlandse vaarwegen met meer dan 10 % zeevaart zodanig is dat er geen ijslaag 
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op het water ontstaat als gevolg van de uitstroming van ammoniak. Daarmee kan de 
oplosbaarheid van ammoniak hetzelfde worden verondersteld voor alle vaarwegen met meer 
dan 10% zeevaart.  

Uit de door TNO uitgevoerde studie  [7] blijkt dat tijdens de vorming van een ammoniakplas 
80% van het uitgestroomde ammoniak oplost in het water. De overige 20% zal uit de 
ammoniakplas op het wateroppervlak verdampen en een gaswolk vormen. 

 

Uitstroming onder de waterlijn 
Indien ammoniak vrijkomt uit een gat onder de waterlijn zal het ammoniak in een pluim naar 
het wateroppervlak stromen. Hierbij zal interactie plaatsvinden tussen het ammoniak en het 
water waardoor een gedeelte van de uitgestroomde ammoniak oplost in het water. Uit de door 
TNO uitgevoerde studie  [7] blijkt dat 35% van het uitgestroomde ammoniak oplost voordat 
het wateroppervlak bereikt. Nadat het ammoniak het wateroppervlak heeft bereikt vormt het 
een plas op het water. Bij de vorming van de plas zal, net als in het geval de uitstroming op de 
waterlijn plaats vindt, 80% van het ammoniak uit de plas oplossen in het water.  

Uiteindelijk zal dan dus 65% x 20% = 13% van de totale uitgestroomde hoeveelheid 
ammoniak beschikbaar zijn voor de vorming van een gaswolk. 
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5.6 Keuze voor NE0 voor de berekening van de scheepsschadefrequentie  

5.6.1 Zeevaart-zeevaart aanvaringen 

Voor de berekening van de scheepsschadefrequentie moet het aantal aanvaringen dat 
resulteert in een schadeklasse 4+5 gedeeld worden door het aantal schepen dat voldoende 
energie heeft om een schadeklasse 4+5 aanvaring te veroorzaken (NE0). Een alternatief voor 
de berekening van de scheepschadefrequentie is om het aantal aanvaringen dat resulteert in 
een schadeklasse 4+5 te delen door het totale aantal zeeschepen op de vaarweg (Izv). 
Hieronder wordt uitgelegd waarom het van belang is dat er tijdens de berekening van de 
scheepsschadefrequentie gedeeld wordt NE0 en niet door Izv. 

 

Indien de term NE0 in de berekening van de uitstroomfrequenties van een specifiek schip dat 
gevaarlijke stoffen transporteert als uitgangpunt wordt genomen volgt de volgende formule 
voor een groot lek: 

fu,2 = N  × (N4+5 / NE0*  ) ×  (NE2/ I zv ) × pl × pg  
 
Indien de term IZV gebruikt wordt volgt de volgende formule voor hetzelfde lek: 

fu,2 = N  × (N4+5 / Izv) × (NE2/ NE0) × pl × pg  
 

In bovenstaande vergelijkingen zijn: 

fu,2: frequentie groot lek [jaar-1] 

N: aantal schepen dat gevaarlijke goederen transporteert (specifiek) [-] 

N4+5: aantal schepen dat gevaarlijke goederen transporteert met schadegevallen binnen 
schadeklasse 4+5 [jaar-1] 

NE0*: aantal zeeschepen (ongeacht of het gevaarlijke stoffen transporteert of niet) met 
voldoende energie om een gat in de buitenwand van het schip te veroorzaken [jaar-1] 

NE2: aantal zeeschepen die voldoende energie hebben om bij impact met een specifiek 
schip dat gevaarlijke stoffen transporteert een groot lek te veroorzaken [jaar-1] 

NE0: aantal zeeschepen die voldoende energie hebben om bij impact met een schip dat 
gevaarlijke stoffen transporteert een gat in de buitenwand te veroorzaken [jaar-1] 

Izv: totale zeevaartintensiteit [jaar-1] 

pl: fractie van de scheepslengte waar ladingtanks aanwezig zijn [-]. 

pg: fractie van gaten op de waterlijn [-]. 
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Uit bovenstaande vergelijkingen kan worden opgemaakt dat op 2 locaties in de procedure van 
het energiemodel veranderingen optreden: 

- Stap 8 A van het paarse blok uit Figuur 16: berekening van de scheepsschadefrequentie f4+5 

- Stap 8 B van het oranje blok uit Figuur 16: berekening van de uitstroomfrequentie per 
massaklasse 

 
Figuur 16 Stappen van het energiemodel 
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Figuur 16 geeft de twee stappen aan waar de veranderingen van het energiemodel optreden. 

De eerste verandering, stap 8A in het paarse blok, is gebaseerd op het feit dat de 
scheepsschadefrequentie f4+5 (f4+5  =  N4+5 / Izv of f4+5 =  N4+5 / NE0*) verkregen moet worden 
door de verhouding te nemen van  

- een experimenteel waargenomen aantal ongevallen met schade binnen schadeklasse 4 en 5 
(uit de ongevallendatabases)  

tot  

- een berekend totaal aantal mogelijke aanvaringen die resulteren in een schadeklasse 4+5. Dit 
aantal wordt berekend door het energiespectrum van alle zeeschepen binnen het beschouwde 
vaarwegsegment te bepalen en daaruit af te leiden hoeveel schepen voldoende impactenergie 
bezitten om een scheepsschade binnen schadeklasse 4+5 te veroorzaken. 

Het product van het aantal zeeschepen dat gevaarlijke stoffen vervoert (N) en de 
scheepsschadefrequentie (f4+5) levert aldus het totaal aantal schepen dat gevaarlijke stoffen 
vervoert en betrokken kan worden in een aanvaring met een schade in schadeklasse 4+5 tot 
gevolg. Vanuit die optiek is het dus enkel correct om de scheepsschadefrequentie (f4+5) te 
bepalen door de verhouding van N4+5 en NE0* te berekenen. Hierin is NE0* immers het aantal 
ongevallen tussen zeeschepen waarbij een impactenergie betrokken is die dusdanig is dat een 
schade in klasse 4 of hoger kan optreden (oftewel een gat in de buitenwand of tank kan 
optreden).  

 

De in stap 8B (van de berekening van de uitstroomfrequentie, het oranje blok) berekende 
fracties cf,1 en cf,2 geven aan welke fractie van alle zeeschepen voldoende energie hebben om 
bij een aanvaring tot een klein, respectievelijk een groot gat te leiden. Deze fracties 
verschillen naargelang het type schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, aangezien de 
constructiekarakteristieken (en dus ook de kritische energieniveaus E1 en E2) wijzigen van 
type schip tot type schip.  

Op die manier hebben we in stap 8B de fractie van het aantal schepen dat bij een relevante 
aanvaring, oftewel het ontstaan van een gat in de ladingtank, betrokken kunnen zijn. In stap 
8A (van de berekening van de scheepsschadefrequentie f4+5, het paarse blok) daarentegen 
hebben we berekend hoeveel relevante aanvaringspartners er zijn. Door beiden met elkaar te 
combineren en te vermenigvuldigen met het aantal schepen dat gevaarlijke goederen vervoerd 
krijgen we een de uitstroomfrequentie. 

 

De wijziging in stap 8B (van de berekening van de uitstroomfrequentie) dient dus samen met 
deze in stap 8A (van de berekening van de scheepsschadefrequentie f4+5) gezien te worden. 
Om duidelijk te maken hoe deze wijzigingen geïnterpreteerd moeten worden en hun noodzaak 
aan te geven wordt de structuur van de formule nogmaals onder woorden gebracht: 
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De uitstroomfrequentie wordt bepaald door  

- het totaal aantal schepen te berekenen dat, op basis van historische gegevens en op basis van 
specifieke karakteristieken van het vaarwegsegment waarin het schip zich bevindt, betrokken 
kan zijn bij een aanvaring met een schade binnen schadeklasse 4+5. Dit aantal kunnen we 
verkrijgen door het aantal zeeschepen dat gevaarlijke stoffen vervoert te vermenigvuldigen 
met de scheepsschadefrequentie. De aldus verkregen grootheid is als het ware het totale aantal 
zeeschepen dat gevaarlijke stoffen vervoert én betrokken kan zijn in een aanvaring met schade 
in schadeklasse 4+5 tot gevolg. 

- vervolgens wordt dit aantal vermenigvuldigd met de grootheid die een maat is voor het 
aantal mogelijke aanvaringspartners, zijnde de fractie van alle zeeschepen die voldoende 
energie hebben om een groot lek te veroorzaken.  

 

5.6.2 Zeevaart - binnenvaart aanvaringen 
In tegenstelling tot zeevaart – zeevaart aanvaringen wordt het energiemodel niet toegepast op 
zeevaart – binnenvaart aanvaringen, oftewel aanvaringen tussenzeevaart en binnenvaart 
waarbij een uitstroming optreedt uit het binnenvaartschip. Het aantal schepen dat genoeg 
energie heeft om een gat in de huid van een binnenvaartschip te varen, NE0, is onbekend. 
Hierdoor wordt er bij de bepaling van vervolgkans op lekkage voor zeevaart – 
binnenvaartschepen niet gedeeld door NE0 maar door het totale aantal zeeschepen op de 
vaarweg, Izv. Dit wordt nog nader uitgewerkt en onderbouwt in hoofdstuk  8 vanhet 
Achtergronddocument. 
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5.7 Onderbouwing van de correctiefactoren 
In het huidige Protocol zijn drie verschillende correctiefactoren, afkomstig uit de 
Westerschelde studie  [4], opgenomen welke in de onderstaande paragraaf worden 
onderbouwd.  
 

5.7.1 Correctiefactor mist 
Voor gastankers die gevaarlijke stoffen vervoeren op de Westerschelde geldt een vaarverbod 
zodra het zicht minder bedraagt dan 2000 meter (bijvoorbeeld in mist). AVIV heeft in een 
analyse  [13] aangetoond dat 32% van de ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrij kwam 
plaatsvonden bij omstandigheden met een beperkte zichtbaarheid. Aangezien gastankers die 
gevaarlijke stoffen vervoeren bij deze omstandigheden de Westerschelde niet mogen 
binnenvaren is het gerechtvaardigd een reductie van 32% op de uitstroomfrequenties in 
rekening te brengen. Dit betekent dat het aantal berekende ongevallen voor zeeschepen dat 
gevaarlijke stoffen vervoert op de Westerschelde voor gastankers met een factor (1 - 0,32 = ) 
0,68 gecorrigeerd moet worden. 
 
Op alle andere vaarwegen met meer dan 10% zeevaart gelden ook speciale regels indien er 
slecht zicht optreedt door bijvoorbeeld mist. Alleen op deze vaarwegen blijkt dat de speciale 
regels onafhankelijk zijn van het type schip  [15],  [16]. Dit betekent dat er op alle andere 
vaarwegen met meer dan 10% zeevaart (m.u.v. de Westerschelde) geen reductiefactor op het 
aantal ongevallen met gastankers mag worden toegepast.  
 

5.7.2 Correctiefactor internationale ongevallen 

DNV heeft in de Westerschelde studie  [4] gevonden dat de uitstroomfrequenties op basis van 
het energiemodel niet corresponderen met de wereldwijde ongevalsdata. Daarom is de 
Westerschelde data zodanig aangepast dat deze in lijn kwamen met de wereldwijde 
ongevalsdata. Dit werd gerealiseerd door gebruik te maken van de Bayesiaanse benadering. 
Voor een beschrijving van Bayesiaanse methode wordt verwezen naar technical note 2  [10] 
horend bij de Westerschelde studie  [4].  
  
De Bayesiaanse benadering biedt de mogelijkheid de kans op een gat in een ladingtank te 
berekenen indien er een significante (schadeklasse 4+5) aanvaring plaats vindt. Om de 
wereldwijde ongevalsdata te kunnen vergelijken met de Westerschelde studie is gebruik 
gemaakt van de uitstroomfrequentie die rechtstreeks uit het energiemodel (dus niet 
gecorrigeerd voor de mistregel beschreven hierboven) verkregen is. Het is namelijk 
onduidelijk of de mistregel over de hele wereld wordt toegepast.  
Met de Bayesiaanse methode is de kans op een uitstroming in geval van een schadeklasse 4+5 
berekend op 2,6%. De berekende waarde van het niet gecorrigeerde energiemodel is 18,9%. 
De verhouding tussen deze gevonden waarde (2,6 / 18,9) resulteerde in de correctie factor 
0,14. 
 
Het is belangrijk om hierbij op te merken dat deze calibratie éénmalig uitgevoerd wordt voor 
alle berekende uitstroomfrequenties en dat de gehanteerde calibratiefactor voor alle type 
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schepen gelijk is. Op die manier wordt overeenstemming verkregen met internationale 
ongevalsdata maar wordt tegelijkertijd de essentie van het energiemodel, namelijk het 
relatieve belang van uitstromingen t.g.v. aanvaringen bij verschillende scheepstypes- en 
groottes naargelang hun beschikbare energie, behouden.  
 
De factor 0,14 is specifiek bepaald om de in de Westerschelde studie berekende 
uitstroomfrequenties in lijn te krijgen met de internationale data. Deze factor 0,14 is daarom 
niet voor andere vaarwegen te gebruiken, maar zal op vergelijkbare wijze voor de andere 
vaarwegen met meer dan 10% zeevaart moeten worden afgeleid op basis van de internationale 
ongevalsdata. 
 

5.7.3 Correctie factor ongevallen gastanker 
 
De algemene aanvaringsfrequenties voor schepen in QRA’s zijn opgenomen in Tabel 21. 
Deze tabel – die binnen DNV wereldwijd wordt toegepast voor het uitvoeren van generieke 
risicoanalysestudies van schepen - laat zien dat de aanvaringsfrequentie met een schade 
binnen schadeklasse 4+5 voor een gastanker 2 maal kleiner is dan voor andere schepen. Deze 
correctie staat los van de correctie om overeenstemming met de wereldwijde 
ongevallendatabases te verkrijgen welke in paragraaf  5.7.2 is toegelicht. De reden hiervoor is 
dat de correctiefactor ongevallen gastanker van 0,5 specifiek voor gastankers die gevaarlijke 
stoffen transporteren is, terwijl de correctiefactor internationale ongevallen  toegespitst is op 
zeeschepen in het algemeen. 
 
Tabel 21 Generieke aanvaringsfrequenties schepen 

Type Schip Aanvaringsfrequentie  [4] 

Gas tanker 1,8 x10-3 

Bulk carrier 3,6 x10-3 

Container schip 3,4 x10-3 
 
Deze correctiefactor is geldig voor alle type gastankers en toepasbaar voor alle vaarwegen 
met meer dan 10% zeevaart. 
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5.8 Keuze van de probit functie voor ammoniak voor de Westerschelde 
In het kader van de Westerschelde studie  [4] is afgeweken van de standaard probitfunctie voor 
ammoniak die in Nederland gebruikt wordt. Hiervoor is gekozen omdat de (Wester)Schelde 
deels door Nederlands en deels door Belgisch grondgebied loopt, en de Vlaamse autoriteiten 
destijds niet wensten om zo maar de Nederlandse probit-functie te hanteren. Deze composiet-
probitfunctie is gebaseerd op de Vlaamse, de Nederlandse, de DNV en de UK HSE 
probitfuncties van ammoniak. Dit resulteerde in: 
 
Pr= -22,83 + 1,296 ln (c².t) 
 
Met : 

c= concentratie toxisch gas [ppm]; 
t= blootstellingsduur [minuten]. 
 

Deze probit is verkregen door het geometrisch gemiddelde te bepalen van de LC1 en LC90 
toxische concentraties verkregen volgens de 4 voorliggende probitfuncties (Vlaanderen, 
Nederland, DNV en UK HSE). Op basis van deze gemiddelden is vervolgens de composiet 
probitfunctie afgeleid. In onderstaande figuren worden de probitrelaties alsook de 
overlijdenskansen weergegeven als functie van de toxische dosis. Uit het linker figuur komt 
duidelijk naar voor dat de Westerschelde probitrelatie tussen de Nederlandse en Vlaamse 
probitreleatie is zit. 

 
 
Voor een risicoanalyse op de Westerschelde rivier moet om de bovengenoemde reden de 
aangepaste probitfunctie voor ammoniak gebruikt worden. Voor andere voorbeeldstoffen en 
op andere vaarwegen kunnen de generieke probit functies worden gebruikt zoals beschreven 
in  [11]. 
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6 BEREKENING INVLOEDSGEBIED 

6.1 Inleiding 
Voor de bepaling van het groepsrisico (GR) is de bevolking op de oever van de transportroute 
van belang. Het wettelijke kader schrijft voor dat de bevolking binnen het invloedsgebied in 
de QRA meegenomen dient te worden. Uitgangspunt hiervoor is de 1%-letaliteitafstand op 
basis van weerklasse F1,5, tenzij weerklasse D5 tot een grotere afstand leidt. Dit document 
behandelt de berekening van de 1% letaliteitafstand voor de verschillende voorbeeldstoffen 
zoals eerder aangeduid. Daarbij zal er onderscheid worden gemaakt tussen zeevaart – 
binnenvaart en zeevaart – zeevaart aanvaringen. 
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6.2 Zeevaart – binnenvaart aanvaringen 
Indien er een aanvaring van een zeeschip op een binnenvaartschip plaats vindt kan dit 
resulteren in een uitstroming uit de ladingtank van het binnenvaartschip. De scenario’s die 
gemodelleerd worden voor een zeevaart – binnenvaart gastanker aanvaring zijn: 

1. Een klein lek 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 150 mm (6″) overeenkomend met de 
diameter van een typische laad-los aansluiting; 

2. Een groot lek 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 800 mm (0,.5 m2); 
 

Bij de overige type binnenvaartschepen wordt een vaste uitstroomhoeveelheid gehanteerd. 
Ook hier geldt dat maximaal de hoeveelheid van één ladingtank zal uitstromen. 

Bovenstaande scenariodefinitie wordt samengevat in onderstaande tabel. 
 

Tabel 22 Scenariodefinitie binnenvaart voor zeevaart-binnenvaart aanvaringen  
Scheepstype Uitstroming Gat-

diameter 

[mm] 

Uitstroom-
hoeveelheid 

[m3]  6 

Uitstroom
-tijd [s] 

Conditionele 
uitstroomkans 

Binnenvaart (ongevallen met zeeschepen) 

Enkelwandig Klein lek - 75 1800 Vast 

 Groot lek - 150 300 Vast 

Dubbelwandig 
of gekoeld 

Klein lek - 75 1800 Vast 

 Groot lek - 150 300 Vast 

Gastanker Klein lek 150  Maximaal 
1800 

Vast 

 Groot lek 800  Maximaal 
1800 

Vast 

 
Noot: 
Opgemerkt wordt dat bovenstaande scenario-definitie voor binnenvaart mogelijk tot een te 
optimistisch beeld leidt van het (externe) risico op de oever, omdat de maximale 
uitstroomhoeveelheid voor vloeistofschepen is vastgesteld op 150 m3. Echter de ontwikkeling 
in binnenvaartschepen de laatste jaren heeft geleid tot een significante vergroting van de 
ladingtanks. Inmiddels komen binnenvaartschepen voor met ladingtanks van 800 m3 en groter 
waarbij zelfs meer dan 10 ladingtanks per schip kunnen voorkomen. Aanbevolen wordt dan 
ook om de waarden in bovenstaande tabel met enige voorzorg te beschouwen in 

                                                
6 Wordt berekend voor die situaties waar vaste gatgrootten dienen te worden gehanteerd. 
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risicoanalyses en dat bij voorkeur zo actueel mogelijke gegevens van de daadwerkelijk 
passerende binnenvaartschepen worden betrokken bij de analyses. 
  

6.2.1 Berekening van de 1% letaliteitafstand 
De berekening van de 1% letaliteitafstand voor de verschillende stoffen is uitgevoerd met het 
DNV software pakket PhastRisk.. Daarbij wordt het volgende opgemerkt: 
 

• De berekening van de 1% letaliteitafstand is uitgevoerd voor het weertype F met 
windsnelheid 1,5 m/s. Het weertype F staat voor stabiel weer met weinig wind, wat 
vooral tijdens de nacht voorkomt. Het stabiele weer betekend dat er weinig menging van 
de lucht met de vlam of (toxische) wolk optreedt. Daarnaast zijn de berekeningen 
uitgevoerd voor het weertype D met windsnelheid 5 m/s.  

• De omgevingsparameter die het effect van obstakels in de verspreiding van 
gaswolken beschrijft is de oppervlakteruwheidslengte. De mate waarin 
oppervlakte-oneffenheden leiden tot een turbulente opmenging van een ontstane 
gaswolk wordt gemodelleerd met de ruwheidlengte. Voor de berekening van de 
letaliteitafstand is er gebruik gemaakt van een ruwheidlengte van 0,07. 

 
De letaliteitafstanden voor de verschillende voorbeeldstoffen zijn berekend op basis van de 
scenario’s uit Tabel 22. Tabel 23 geeft de 1% letaliteitafstanden veroorzaakt door een 
fakkel/plasbrand of wolkbrand voor twee verschillende weertypes. Uit Tabel 23 blijkt dat er 
een grote spreiding in de 1% letaliteitafstand bestaat voor de verschillende stoffen en 
gatgroottes. De grootste effectafstand wordt gevonden bij een uitstroming van een gekoelde 
GF2 ladingtank waarbij de vrijgekomen wolk vertraagd ontstoken wordt. De 1% 
letaliteitafstand bedraagt hier 1 km. 
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Tabel 23 Letaliteitafstanden voor brandbare stoffen (zv-bv aanvaring) 
Voorbeeldstof Scenario   

Gat 
grootte 

  
Uitstroom 

hoeveelheid 

  
Tijd 

1% letaliteitsafstand [m]  

Fakkel of plas brand Wolkbrand 

[mm] [m3] [s] Weertype F 
1,.5 m/s 

Weertype 
D 5 m/s 

Weertype 
F 1,.5 m/s 

Weertype 
D 5 m/s 

Brandbare gassen 
GF2 – P (C4) 
0.76 barg 

Klein lek 150 180 - 153 25 561 217 

  Groot lek 800 180 - 457 464 1952 1090 
GF3 – P (C3) 
6.3 barg 

Klein lek 150 180 - 124 117 31 27 

  Groot lek 800 180 - 401 451 1766 208 
Brandbare vloeistoffen 

LF1 (C8) Klein lek  75 m3 1800 118 135 41 17 
  Groot lek  150 m3 300 146 166 25 12 
LF2 (C6) Klein lek  75 m3 1800 119 101 181 124 
  Groot lek  150 m3 300 149 155 134 104 

 
Tabel 24 Letaliteitafstanden voor toxische stoffen (zv-bv aanvaring) 

Voorbeeldstof Scenario  gatgrootte Uitstroom 
hoeveelheid 

 Tijd 1% letaliteitsafstand 
[m]  

Toxische wolk 

[mm] [m3] [s] Weertype 
F 1,.5 m/s 

Weertype 
D 5 m/s 

Toxische gassen 
GT2 Klein lek 150 180 - 2700 825 
  Groot lek 800 `180 - 2800 775 
GT3 Klein lek 150 180 - 400 150 
  Groot lek 800 180 - 800 225 

Toxische vloeistoffen 
LT1 Klein lek  75 m3 1800 2000 725 
  Groot lek  150 m3 300 3100 625 
LT2 Klein lek  75 m3 1800 1679 555 
  Groot lek  150 m3 300 2545 1048 
LT3 Klein lek  75 m3 1800 9700 4600 
  Groot lek  150 m3 300 >10000 7500 
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6.2.2 Samenvatting zeevaart-binnenvaart aanvaringen 

Voor de vaststelling van het invloedsgebied is er voor elke van de voorbeeldstoffen gekeken 
welk effect (fakkel, plasbrand, wolkbrand of toxische wolk) de grootste effectafstand heeft. 
De grootste effectafstand is gebruikt om het invloedsgebied voor een bepaalde voorbeeldstof 
te bepalen.  

Tabel 25 Invloedsgebied binnenvaart-zeevaart aanvaringen 
Stofcategorie Uitstroming Weertype effect 1% letaliteitsafstand 

[m]  
LF1 (b) Groot lek D 5 m/s Plasbrand 166 
LF2 (c) Groot lek D 5 m/s Plasbrand 155 
LT1 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk 3100 
LT2 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk 2600 
LT3 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk >10000 
LT4 (a)        
GF1 (a)        
GF2 Groot lek F 1.,5 m/s Wolkbrand 1952 
GF3 Groot lek F 1.,5 m/s Wolkbrand 1766 
GT2         
GT3 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk 800 
GT4 (a) Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk 2800 
GT5 (a)        

a) Deze stofcategorie wordt niet (of nauwelijks) in bulk getransporteerd op de vaarweg. b) LF1 is gemodelleerd als octaan. c) voorbeeldstof 

voor vaarwegen met meer dan 10% zeevaart is hexaan i.p.v. pentaan 

6.3 Zeevaart - zeevaart aanvaringen 
Tijdens een aanvaring van een schip kan er penetratie van de ladingtank plaats vinden 
waardoor er lading uitstroomt. De mogelijke uitstroomopeningen kunnen variëren van een 
klein gat tot een gatgrootte waarbij de gehele inhoud instantaan vrijkomt. Voor de 
risicoberekening zijn twee representatieve scenario’s gekozen waarmee het volledige bereik 
van alle mogelijke uitstroomopeningen gemodelleerd wordt. De twee scenario’s beschrijven 
de uitstroming uit een klein gat en de uitstroming uit een groot gat: 

1. Een klein gat 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 250 mm (10″) overeenkomend met de 
diameter van een typische laad-losaansluiting. 

2. Een grootgat 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 1100 mm (1,0 m2). 

De maximale hoeveelheid die uit een ladingtank zal stromen is afhankelijk van de hoogte van 
de ladingtank, de positie van het gat en de opgeslagen vloeistof. Indien het gat ontstaat op de 
waterlijn zal de uitstroming van een atmosferisch opgeslagen tot vloeistof gekoeld gas of 
vloeistof onafhankelijk van de vervoerde stof zijn. In dit geval wordt de uitstroomhoeveelheid 
alleen bepaald door de hoogte van de vloeistofkolom in de ladingtank en de hoogte van het 
gat boven de waterlijn. De waarden voor de hoogte van de vloeistofkolom in de ladingtank en 
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de hoogte van het gat boven de waterlijn zijn vastgelegd in paragraaf  5.4 van het 
Achtergronddocument, welke gebaseerd is op de in de praktijk op de Westerschelde varende 
schepen  [4]  

De maximale hoeveelheid die uitstroomt door gaten onder de waterlijn is sterk afhankelijk 
van  

- de relatieve positie van het gat t.o.v. het waterniveau, 

- de dichtheid van de opgeslagen stof.  

Tijdens de uitstroming van de gevaarlijke stof onder de waterlijn zal er na enige tijd een 
hydrostatisch evenwicht ontstaan tussen de vloeistof in de ladingtank en de waterkolom van 
de rivier  [4]. De hoeveelheid die na de vorming van dit evenwicht nog uit de tank stroomt, de 
tweede uitstroming, is verwaarloosbaar ten opzichte van de initiële uitstroming, zie paragraaf 
 5.4. Een samenvatting van de in die paragraaf afgeleide maximale percentages van de 
tankinhoud die uitstroomt per stofcategorie is gegeven in Tabel 26 

 
Tabel 26 Maximale uitstroomhoeveelheden zeevaart 

Stof Maximale uitstroomhoeveelheid  

[% van de totale tankinhoud] 

 Uitstroming op de waterlijn Uitstroming onder de 
waterlijn 

Brandbare gassen 

GF2 – R (Butaan). 44 12 

GF3 – R (Propaan) 44 10 

GF3 – R (Ethyleen) 44 8 

GF2 – P (Butaan) 44 100 

GF3 – P (Propaan) 44 100 

Toxische gassen 

GT3 44 22 

GT4 44 61 

Toxische vloeistoffen 

LT1 44 33 

LT3 44 32 

Brandbare vloeistoffen 

LF1 (Octaan) 44 24 

 

LF2 (Hexaan) 44 19 
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De verschillende uitstroomdebieten en snelheden per stofcategorieën die zijn gebruikt bij de 
modelering van de scenario’s zijn overgenomen uit Tabel 20 in paragraaf  5.4. 
  

6.3.1 Berekening van de 1% letaliteitafstand 
De berekening van de 1% letaliteitafstand voor de verschillende stoffen is uitgevoerd met het 
DNV software pakket Phast Risk. De algemene input parameters zoals weergegevens en 
omgevingsparameters zijn overgenomen van de studie naar het invloedsgebied van zeevaart – 
binnenvaart aanvaringen. 
 
Effectafstanden 
De letaliteitafstanden voor de verschillende voorbeeldstoffen zijn berekend op basis van de in 
de Protocol geformuleerde uitstroomdebieten en snelheden. Tabel 27 geeft de 
uitstroomdebieten, -snelheend en -hoeveelheden voor de verschillende scenario’s met 
brandbare stoffen. Daarnaast zijn de 1% letaliteitafstanden die optreden bij een 
fakkel/plasbrand of wolkbrand gegeven voor twee verschillende weertypes. Uit de tabel blijkt 
dat er een grote spreiding in de 1% letaliteitafstand bestaat voor de verschillende stoffen en 
gatgroottes. De grootste effectafstand wordt gevonden bij een uitstroming van een gekoelde 
GF2 ladingtank waarbij de vrijgekomen wolk vertraagd ontstoken wordt. De 1% 
letaliteitafstand bedraagt hier 2,9 km. 
 
Tabel 27 Letaliteitafstanden voor brandbare stoffen (zv-zv aanvaring) 

Voorbeeldstof Uitstroming       1% letaliteitsafstand [m]  

Uitstroom 
debiet 

Uitstroom 
snelheid 
[m/s] 

Uitstroom 
hoeveelheid 

Fakkel of plas brand Wolkbrand 

[kg/ s] [m2/ s] [ton] Weertype 
F 1,.5 m/s 

Weertype 
D 5 m/s 

Weertype 
F 1,.5 m/s 

Weertype 
D 5 m/s 

Brandbare gassen 
GF2 – R (C4) Klein lek 183 3.,8 2.123 121 155 753 327 

  Groot lek 3.576 3.,8 2.123 512 567 2.899 1.535 
GF3 – R (C3) Klein lek 179 4.,1 2.052 120 154 661 315 

  Groot lek 3.470 4.,1 2.052 506 560 2.590 1.393 
GF3 – R (C2) Klein lek 174 4.,4 313 118 152 427 329 

  Groot lek 3.172 4.,4 313 486 547 1.153 920 
GF2 – P (C4) Klein lek 327 4 644 162 200 1.044 441 

  Groot lek 6.630 4 644 684 716 1.800 1.511 
GF3 – P (C3) Klein lek 767 4.,6 491 246 294 1.488 673 

  Groot lek 9.912 4.,6 491 827 834 1.390 1.255 
Brandbare vloeistoffen 
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LF1 (C8) Klein lek 233 0.,3 933 290 267     
  Groot lek 4.512 6.,4 933 355 331     
LF2 (C6) Klein lek 214 0.,3 865 266 270     
  Groot lek 4.144 6.,3 865 298 313     
 

Tabel 28 geeft de uitstroomdebieten, -snelheden en -hoeveelheden voor de verschillende 
scenario’s met toxische stoffen. In dezelfde tabel zijn ook de 1% letaliteitafstanden van de 
toxische wolk voor twee verschillende weertypes opgenomen.  

Indien de letaliteitafstanden van Tabel 27 en Tabel 28 vergeleken worden valt meteen op dat 
de meeste toxische scenario’s grotere effectafstanden hebben dan de brandbare scenario’s.  
 

Tabel 28 Letaliteitafstanden voor toxische stoffen (zv-zv aanvaring) 
Voorbeeldstof Uitstroming       1% letaliteitsafstand 

[m]  

Uitstroom 
debiet 

Uitstroom 
snelheid 
[m/s] 

Uitstroom 
hoeveelheid 

Toxische wolk 

[kg/ s] [m2/ s] [ton] Weertype 
F 1.,5 m/s 

Weertype 
D 5 m/s 

Toxische gassen 

GT3 Klein lek 235 4.,7 719 1.250 625 
  Groot lek 4.560 4.,7 719 2.853 1.275 
GT4 Klein lek 494 4.,7 719 < 5.000 < 4.000 
  Groot lek 9.557 4.,7 719 < 9.000 < 5.000 

Toxische vloeistoffen 

LT1 Klein lek 308 0.,3 1.069 < 5.000 1.150 
  Groot lek 5.971 0.,3 1.069 < 8.000 1.000 
LT3 Klein lek 297 0.,3 1.115 <10.000 <10.000 
  Groot lek 3.744 0.,3 1.115 <10.000 <10.000 
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6.3.2 Samenvatting zeevaart-zeevaart aanvaringen 

Voor de bepaling van het invloedsgebied is er voor elke van de voorbeeldstoffen gekeken 
welk effect (fakkel, plasbrand, wolkbrand of toxische wolk) de grootste effectafstand heeft. 
De grootste effectafstand is gebruikt om het invloedsgebied voor een bepaalde voorbeeldstof 
te bepalen.  
 

Tabel 29 Invloedsgebied zeevaart 
Stofcategorie Uitstroming Weertype effect 1% letaliteitsafstand 

[m]  
LF1 (b) Groot lek F 1.,5 m/s Plasbrand 355 
LF2 (c) Groot lek D 5 m/s Plasbrand 313 
LT1 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk < 8.000 
LT2 Groot lek F 1,5 m/s Toxische wolk < 9.000 
LT3 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk < 10.000 
LT4 (a)        
GF1 (a)        
GF2 Groot lek F 1.,5 m/s Wolkbrand 2.899 
GF3 Groot lek F 1.,5 m/s Wolkbrand 2.590 
GT2 (a)        
GT3 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk 2.853 
GT4 Groot lek F 1.,5 m/s Toxische wolk < 9000 
GT5 (a)        

a) Deze stofcategorie wordt niet (of nauwelijks) in bulk getransporteerd op de vaarweg. b) LF1L is gemodelleerd als octaan. c) voorbeeld 

stof voor vaarwegen met meer dan 10% zeevaart is hexaan i.p.v. pentaan 
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7 ONDERBOUWING PERIODICITEIT DOORREKENEN PROTOCOL 
In dit hoofdstuk zal worden aangegeven of het mogelijk is om het energiemodel voor 
vaarwegen met meer dan 10% zeevaart periodiek (zeg eens per 5 of 10 jaar) door te rekenen 
om zo de ongevalsfrequenties en vervolgkansen voor kleine en grote uitstroming per 
vaarwegdeel (en eventueel per scheepstype) vast te leggen.  
 
Om een indicatie te geven of het periodiek doorrekenen van het Protocol een reële optie is, 
zijn de volgende twee punten onderzocht: 
 

1) Op basis van de in het Protocol aangegeven formules om de scenariofrequenties te 
berekenen wordt aangegeven welke factoren kunnen wijzigen als functie van de tijd. 
Eveneens wordt aangegeven of deze wijzigingen het opnieuw doorrekenen van het 
energiemodel noodzakelijk maken of niet. Op basis van deze analyse wordt het 
mogelijk in te schatten bij welke wijzigingen een eventuele actualisatie noodzakelijk 
is. 
 

2) De scenariofrequenties zoals toegepast in de Westerscheldestudie voor de 
referentieperiodes 1998-2002  [4] en 2004-2008  [17] zijn vergeleken voor een 
willekeurig vaarsegment (Rede Vlissingen). Aan de hand van deze vergelijking is 
nagegaan in hoeverre de scenariofrequenties gewijzigd zijn voor een concrete vaarweg 
over een tijdsperiode van 6 jaar en of deze wijzigingen al dan niet significant zijn. De 
waargenomen evolutie van de scenariofrequenties wordt vervolgens verklaard op basis 
van de evolutie van de scheepvaartintensiteit en de geregistreerde aanvaringen op de 
Westerschelde. De impact van de verschillende stappen in het energiemodel is 
uitgewerkt en gekwantificeerd. Op basis van deze analyse is ingeschat welke gegevens 
de grootste impact hebben op de uiteindelijke scenariofrequenties. 

 

7.1 Beschouwing van veranderende parameters in het energiemodel 
 
De frequentie waarmee een groot lek voorkomt, wordt op basis van het energiemodel 
berekend volgens: 
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Waarin: 
• fu,2 : frequentie groot lek [jaar-1] 
• N: aantal schepen dat gevaarlijke goederen transporteert (specifiek) [-] 
• N4+5: aantal schadegevallen binnen schadeklasse 4+5 [jaar-1] 
• NE0

*: aantal zeeschepen (ongeacht of het gevaarlijke stoffen transporteert of niet) met 
voldoende energie om de buitenwand van een representatief zeeschip te penetreren  
[jaar-1] 

• NE2: aantal zeeschepen dat voldoende energie heeft om bij een aanvaring met een 
specifiek schip dat gevaarlijke stoffen transporteert een groot lek te veroorzaken [jaar-

1] 
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• Izv: totale zeevaartintensiteit [jaar-1] 
• pl: fractie van de scheepslengte waar ladingtanks aanwezig zijn [-]. 

 
Op basis van de bovenstaande formule kunnen de volgende zaken afgeleid worden met 
betrekking tot de noodzaak tot een actualisatie/herberekening van het energiemodel als functie 
van de tijd: 

• Het aantal schepen dat gevaarlijke stoffen transporteert N dient overeen te komen met 
de referentieperiode waarover de studie wordt uitgevoerd. Deze dient bijgevolg voor 
iedere studie actueel gehouden te worden, omdat zowel het aantal scheepsbewegingen 
als het type schepen kan veranderen in de tijd. Echter, deze actualisatie vergt geen 
herrekenen van het energiemodel aangezien deze factor niet direct gelinkt is aan het 
energiespectrum op de beschouwde vaarweg. . Er is een lineaire relatie tussen de 
uitstroomfrequentie en Het aantal schepen dat gevaarlijke stoffen transporteert N, 
waardoor een correctieve factor kan worden toegepast op basis van de oude en nieuwe 
N waarde. 

• Het aantal schadegevallen met een schadeklasse 4+5 N4+5 dient overeen te komen met 
de referentieperiode waarover de studie wordt uitgevoerd en dient bijgevolg voor 
iedere studie actueel gehouden te worden. Echter, deze actualisatie vergt geen 
herrekenen van het energiemodel. Er is een lineaire relatie tussen de 
uitstroomfrequentie en Het aantal schadegevallen met een schadeklasse 4+5 N4+5, 
waardoor een correctieve factor kan worden toegepast op basis van de oude en nieuwe 
N4+5 waarde 

•  aangezien deze factor dezelfde is voor alle types schepen gevaarlijke stoffen. 
• Het aantal schepen met voldoende energie om de buitenwand van een zeeschip te 

penetreren NE0
* dient geactualiseerd te worden op basis van het energiespectrum van 

de vaarweg op basis van de gegevens die gelden voor de beschouwde 
referentieperiode. Het energie spectrum op de vaarweg kan in de loop der tijd 
veranderen doordat er bijvoorbeeld meer schepen over de vaarweg gaan varen of 
omdat de massa van de schepen groter wordt. In dit geval dient het energiemodel 
doorgerekend te worden op basis van de zeescheepvaartintensiteit op de beschouwde 
vaarweg. Het gaat hierbij met name om het paarse blok, in het energiemodel. Dit blok 
maakt nog geen onderscheid tussen verschillende scheepstypes en beschouwt alle 
zeeschepen enkel gekarakteriseerd door hun massa. Het kritische energieniveau om te 
komen tot schade in klasse 4 en/of 5 bedraagt 1 MNm. 

• Het aantal zeeschepen dat voldoende energie heeft om bij een aanvaring met een 
specifiek schip dat gevaarlijke stoffen transporteert een groot lek te veroorzaken NE2: 
dient geactualiseerd te worden op basis van het energiespectrum van de vaarweg 
binnen de beschouwde referentieperiode, rekening houdend met de specifieke 
karakteristieken van het schip dat gevaarlijke stoffen transporteert (i.e. massa, 
kritische energieniveaus). Ook hier geldt dat het energie spectrum op de vaarweg kan 
in de loop der tijd veranderen doordat er bijvoorbeeld meer schepen over de vaarweg 
gaan varen of omdat de massa van de schepen groter wordt.  Hiervoor dient het 
energiemodel doorgerekend te worden. 

•  De totale zeevaartintensiteit Izv: dient overeen te komen met de periode waarover de 
studie wordt uitgevoerd en dient bijgevolg actueel gehouden te worden. Echter, deze 
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actualisatie vergt geen herrekenen van het energiemodel. Er is een omgekeerd lineaire 
relatie tussen de uitstroomfrequentie en de totale zeevaartintensiteit Izv, waardoor een 
correctieve factor kan worden toegepast op basis van de oude en nieuwe Izv, waarde.  

• De fractie van de scheepslengte waar ladingtanks aanwezig zijn pl: dit is een constante 
waarde, die varieert niet als functie van de tijd. 

 

7.2 Case studie  
Het risicobepalende segment van de Westerscheldestudie, Rede-Vlissingen, is geselecteerd 
om aan te tonen in welke mate de scenariofrequenties wijzigen als functie van de tijd. In 
onderstaande tabellen worden de scenariofrequenties voor het segment Rede-Vlissingen 
gegeven voor de twee bestudeerde tijdsperiodes, zijnde 1998-2002 en 2004-2008. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen schepen die GT3, GF2 en GF3 stoffen transporteren.  
  
Transport GT3 
Op basis van de in de actualisatie van de Westerschelde studie  [17] berekende 
scenariofrequenties kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

• De totale scenariofrequentie voor GT3-transport over het segment Rede Vlissingen 
neemt toe van 6,71 10-7/jaar naar 1,1 10-6/jaar, hetgeen overeenkomt met een stijging 
van 64%. 

• De scenariofrequentie voor een ‘grootgat’ scenario (1100 mm) neemt gemiddeld met 
65% toe (van 5,02 10-7/jaar naar 8,40 10-7/jaar). 

• De scenariofrequentie voor een ‘klein gat’ scenario (250 mm) neemt gemiddeld met 
46% toe (van 1,69 10-7/jaar naar 2,61 10-7/jaar). 

• Door de ongelijkmatige toename van beide scenario’s neemt de verhouding klein 
lek/groot lek gemiddeld met 11% af, hetgeen wijst op een toename van het relatieve 
belang van de ‘groot gat’ scenario’s.  

 
Transport GF2 
Op basis van de in de actualisatie van de Westerschelde studie  [17] berekende 
scenariofrequenties kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
 

• De totale scenariofrequentie voor GF2-transport over het segment Rede Vlissingen 
neemt toe van 2,30 10-6/jaar naar 3,31 10-6/jaar, hetgeen overeenkomt met een stijging 
van 44%. 

• De scenariofrequentie voor een ‘groot gat’ scenario (1100 mm) neemt gemiddeld met 
56% toe (van 1,59 10-6/jaar naar 2,35 10-6/jaar). 

• De scenariofrequentie voor voor een ‘klein gat scenario (250 mm) neemt gemiddeld 
met 38% toe (van 7,1 10-7/jaar naar 9,64 10-7/jaar). 

• Door de ongelijkmatige toename van beide scenario’s neemt de verhouding klein 
lek/groot lek gemiddeld met 12% af, hetgeen wijst op een toename van het relatieve 
belang van de ‘groot gat’ scenario’s. 
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Transport GF3 
Op basis van de in de actualisatie van de Westerschelde studie  [17] berekende 
scenariofrequenties kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

 
• De totale scenariofrequentie voor GF3-transport over het segment Rede Vlissingen 

neemt toe van 6,47 10-6/jaar naar 1,27 10-5/jaar, hetgeen overeenkomt met een stijging 
van 96,4%. 

• De scenariofrequentie voor een ‘groot gat’ scenario (1100 mm) neemt gemiddeld met 
118% toe (van 4,59 10-6/jaar naar 9,40 10-6/jaar). 

• De scenariofrequentie voor een ‘klein gat’ scenario (250 mm) neemt gemiddeld met 
76% toe (van 1,89 10-6/jaar naar 3,32 10-6/jaar). 

• Door de ongelijkmatige toename van beide scenario’s neemt de verhouding klein 
lek/groot lek gemiddeld met 12% af, hetgeen wijst op een toename van het relatieve 
belang van de ‘groot gat’ scenario’s.  

 

Verklaring van de waargenomen wijzigingen 
 
Bij wijze van voorbeeld wordt voor 1 specifiek ongevalscenario uit de Westerschelde studie 
 [17] in detail uiteengezet hoe de waargenomen wijziging van de scenariofrequentie kan 
worden verklaard. Het beschouwde ongevalsscenario betreft een groot gat (1100 mm) van een 
ammoniaktanker (massaklasse 8, dus medium (M)) onder de waterlijn. De ladingtank van de 
beschouwde ammoniaktanker is cilindrisch (C) en het ammoniak wordt gekoeld opgeslagen 
(R). De code van dit scenario volgens de in de Westerscheldestudie gehanteerde nomenclatuur 
is: MCR-B-1100-NH37. 
 
Op basis van de referentieperiode 1998-2002 bedraagt de scenariofrequentie 2,32 10-7/jaar, 
terwijl de scenariofrequentie voor de referentieperiode 2004-2008 3,88 10-7/jaar bedraagt. Dit 
correspondeert met een stijging van 67%. 
 
Hieronder wordt stapsgewijs uiteengezet op welke manier deze stijging verklaard kan worden. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de factoren die de scenariofrequentie beïnvloeden, 
onafhankelijk van het beschouwde scenario, en de factoren die specifiek zijn voor het 

                                                
7 Alle afzonderlijke faalscenario’s die onderkend zijn in de risicoanalyse zijn individueel gekarakteriseerd, waarbij gebruik 
gemaakt is van unieke coderingen die gebaseerd zijn op de bovenstaande tabelindeling. De code beschrijft het type schip, het 
type tank, de wijze van opslag & stofomschrijving.   
 
Voorbeelden zijn: ·MPR-WL-250-C3 en SCP-B-1100-C2= 
 

• De eerste letter representeert de water(massa)verplaatsing van het schip (S, M or L) 
• De tweede letter staat voor het type opslagtank (Prismatic of Cylindric) 
• De derde letter staat voor de wijze van opslag (Prismatic or Refrigerated) 
• De vierde (en vijfde) letter staat voor de plaats van lekkage (WaterLine or Bottom) 
• De getallen 250 of 1100 representeren de grootte van het lek  
• Het alfanumerieke deel is een label voor de gemodelleerde stof in kwestie (C2=, C3, C4 or NH3) 
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beschouwde scenario. Daarnaast wordt ook het onderscheid gemaakt tussen factoren die wel 
of niet een actualisatie van het energiemodel vereisen. 
 
A. Algemene factoren, geen actualisatie van het energiemodel noodzakelijk 
 

• Ongevalfrequentie N4+5 
 

Voor de periode 1998-2002 bedraagt de ongevalsfrequentie op het segment Rede 
Vlissingen 0,2036. 
Voor de periode 2004-2008 bedraagt de ongevalsfrequentie op het segment Rede 
Vlissingen: 0,2565. 
� N4+5 neemt toe met 26% 

 
Deze wijziging van de ongevalsfrequentie wordt enerzijds veroorzaakt door de 
gewijzigde aanvaringskans op de Westerschelde (zowel het aantal relevante schade-
aanvaringen als de betrouwbaarheidsberekening op basis van het aantal jaren dat als 
bereik is genomen) en anderzijds door de gewijzigde aanvaringsverdeling over de 
vaarweg  [17]. 

 
• Zeescheepvaartintensiteit Izv 

 
Voor de periode 1998-2002 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse zeevaart-intensiteit 
44.709. 
Voor de periode 2004-2008 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse zeevaart-intensiteit 
42.361.  
� Izv neemt met 5% af. 
���� 1/Izv neemt toe met 5% 
 
Deze wijziging wordt veroorzaakt door de wijzigingen in de totale 
scheepvaartintensiteit op het segment Rede Vlissingen. 

 
B. Algemene factoren, een actualisatie van het energiemodel is noodzakelijk 
 

• NE0
*, het aantal zeeschepen met voldoende energie om penetratie van de buitenwand 

van een representatief zeeschip te veroorzaken 
 
Voor de periode 1998-2002 bedroeg NE0

* 30.638.  
Voor de periode 2004-2008 bedroeg NE0

* 31.198. 
����NE0

* neemt toe met 1,8% 
����1/NE0

* neemt af met 1,8% 
 
Deze stijging van NE0

* lijkt in eerste instantie in tegenspraak met de afnemende totale 
zeevaartintensiteit in het segment Rede Vlissingen. Echter, zoals uit Figuur 17 blijkt is 
er een duidelijke toename van het aantal zwaardere schepen in het segment Rede 
Vlissingen. Hierdoor neemt de gemiddelde massa van de zeeschepen toe: van 18,5 ton 
in de referentieperiode 1998-2002 naar 24,4 ton in de referentieperiode 2004-2008.  
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Deze toename resulteert in een toename van het aantal schepen met hoge ‘energieën’ 
op de vaarweg, zoals kan gezien worden in Figuur 18. Door deze toename van 
zwaardere schepen, en bijgevolg het aanwezig zijn van hoogenergetische potentiële 
aanvaringspartners, neemt NE0

*
 toe. Deze toename verklaart eveneens waarom er naar 

verhouding minder ‘klein gat’ scenario’s en meer ‘groot gat’ scenario’s optreden. 
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Figuur 17 Wijziging van het aantal zeevaartschepen op het segment Rede Vlissingen in 
de referentieperiode 1998-2002 en 2004-2008 
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Figuur 18 Wijziging van het energiespectrum op het segment Rede Vlissingen in de 
referentieperiode 1998-2002 (roze lijn) en 2004-2008 (blauwe lijn) 
 
C. Specifieke factoren (per type schip), geen actualisatie van het energiemodel nodig 
 

• N, het aantal schepen dat gevaarlijke stoffen transporteert binnen het beschouwde 
vaarwegsegment 

 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

   MANAGING RISK 
Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 68  

 

GT3 medium (massaklasse 8, cylindrisch, gekoeld) 
Voor de periode 1998-2002 bedroeg N gemiddeld 12/jaar. 
Voor de periode 2004-2008 bedroeg N gemiddeld 13,7/jaar. 
����N neemt toe met 14% 

 
Deze wijziging wordt veroorzaakt door de toename van het aantal schepen dat GT3 
vervoert op het segment Rede Vlissingen. 

 
D. Specifieke factoren (per type schip), een actualisatie van het energiemodel nodig 
 

• NE2 , het aantal zeeschepen dat voldoende energie heeft om bij een aanvaring met een 
specifiek schip dat gevaarlijke stoffen transporteert een groot lek te veroorzaken 

 
GT3 (massaklasse 8, cylindrisch, gekoeld)  
Kritisch energieniveau E2 = 31,2 MNm 
Voor de periode 1998-2002 bedroeg NE2 9.673. 
Voor de periode 2004-2008 bedroeg NE2 10.833 
����NE2 neemt toe met 12% 

 
Deze wijziging wordt eveneens veroorzaakt door de toename van de zware zeeschepen 
op het segment Rede Vlissingen, resulterend in een verschuiving van het 
energiespectrum naar hogere waarden. Deze toename van zwaardere schepen kan 
duidelijk worden waargenomen in Figuur 17. Het gewijzigde energiespectrum wordt 
weergegeven in Figuur 18. Door deze wijziging van het energiespectrum zijn er meer 
schepen op de vaarweg aanwezig die bij een aanvaring met het beschouwde schip 
(ammoniaktanker, massaklasse 8, cylindrische opslag, gekoeld) tot een groot lek 
kunnen leiden. 

 
Op basis van bovenstaande argumentering kan de toename van de faalfrequentie met 67% 
verklaard worden door de afzonderlijke wijzigingen op gepaste wijze te combineren: 
1,26 x 1,05 x 0,982 x 1,14 x 1,12 = 1,67 
 

7.3 Conclusie 
 
Het effect van de toename van de scheepvaartintensiteiten (zowel totaal als beladen met 
gevaarlijke stoffen) en het aantal aanvaringen op de scenariofrequenties zijn duidelijk te 
kwantificeren en verklaarbaar op basis van de verschillende te doorlopen stappen in het 
energiemodel. Er kan op basis van de aangehaalde voorbeelden geconcludeerd worden dat een 
periodiek doorrekenen van het energiemodel noodzakelijk is omdat: 

• de impact van de met de tijd veranderende grootheden op de berekening van de 
scenariofrequenties zich bij verschillende stappen in het energiemodel voordoet, 

• sommige wijzigingen een impact impliceren die algemeen geldend is voor alle 
scenario’s (die bijgevolg op te vangen zijn in 1 globale correctiefactor), maar andere 
wijzigingen een impact impliceren die niet algemeen geldend is voor alle scenario’s. 
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Voor deze laatste is het niet mogelijk een algemeen geldende correctiefactor af te 
leiden en toe te passen. 

• sommige wijzigingen een actualisatie van het energiespectrum vereisen. 
 
Bovenstaande geeft duidelijk aan dat een periodieke actualisatie van het energiemodel 
noodzakelijk is. De case studie laat zien dat de evolutie in de scheepvaart- en 
ongevalsintensiteit in de gekozen tijdsperiode van 6 jaar een significante wijziging van de 
faalfrequentie ten gevolgen heeft. Om deze reden is door de begeleidingscommissie 
“risicoanalyse op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart” besloten om het energiemodel voor 
zeeschepen met gevaarlijke goederen met enige regelmatig te actualiseren. Uiteindelijk is 
voor een periode van 5 jaar gekozen, omdat deze aansluit bij andere periodiciteiten die 
momenteel worden gehanteerd bij de actualistatie van risicostudies externe veiligheid in 
Nederland (o.a. zoals voortvloeien uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en de 
monitoringsperiode van 5 jaar die in het nu in ontwikkeling zijnde externe veiligheidsbeleid 
voor transport zal worden opgenomen.  
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8 BINNENVAART EN HET ENERGIEMODEL 

8.1 Inleiding 
Het energiemodel is specifiek ontwikkeld voor zeeschepen, omdat hiervoor geen betrouwbare 
casuïstiek beschikbaar bleek te zijn op basis waarvan vaarweg- en scheepspecifieke 
uitstroomfrequenties konden worden afgeleid. Voor uitstromingen uit binnenvaartschepen 
wordt geen energie-benadering toegepast, maar wordt gebruik gemaakt van de casuïstiek voor 
het afleiden van de faalfrequentie en vaste vervolgkansen voor de verschillende 
uistroomscenario’s. Deze generieke vervolgkansen zijn afgeleid in eerdere vaarwegstudies in 
Nederland. 

In dit hoofdstuk wordt nader onderzocht of een energiemodel aanpak ook gebruikt zou 
kunnen worden om de vervolgkans op uitstroming (groot en klein) uit binnenvaartschepen op 
vaarwegen met meer dan 10% zeevaart af te leiden en of dit wenselijk is. Ook voor 
binnenvaarttransporten op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart geldt immers dat de 
aanvaringskans afhankelijk lijkt van de intensiteit en grootte van passerende zeeschepen. Het 
idee is dat naarmate er meer zeevaart is op een vaarwegdeel, de kans op en eventuele ernst 
van een aanvaring van een binnenvaartschip zal toenemen. 

 

8.2 Uitwerking 
In het algemeen kan worden gesteld dat de ladingtanks van binnenvaartschepen kleiner zijn 
dan die van zeevaart, waardoor de effecten van uitstromingen ook beperkter zal zijn (zeker 
wanneer het gaat om mogelijke gevolgen op de oever). Ook de snelheid waarmee gevaren 
wordt is voor binnenvaartschepen beduidend lager. De combinatie van de lagere snelheid en 
massa van binnenvaartschepen zorgt er voor dat de kinetische energie van binnenvaartschepen 
veel kleiner is dan die van zeeschepen. 
 
Een ander argument dat op deze plaats kan worden gemaakt is dat de noodzaak voor het 
energiemodel voor binnenvaart ontbreekt. Eén van de redenen waarom een energie-aanpak 
voor zeevaart met gevaarlijke stoffen is opgezet, is dat er uit de statistieken nauwelijks 
bruikbare data beschikbaar is/was om te komen tot verantwoorde kanscijfers voor 
aanvaringen resulterend in uitstromingen uit de ladingtank. Transport van gevaarlijke stoffen 
met zeeschepen blijkt een veilige wijze van transport te zijn waardoor er nauwelijks casuïstiek 
voorhanden is. Voor de binnenvaart is meer casuïstiek beschikbaar op basis waarvan in het 
verleden (vaste) vervolgkansen op kleine en grote uitstromingen zijn vastgesteld. 
 
Het energiemodel is gebaseerd op de hoeveelheid energie die aanwezig is op de vaarweg. 
Deze energie wordt berekend door onder andere de massa en de snelheid van de aanwezige 
schepen in beschouwing te nemen. Voor zeeschepen is de combinatie van lading, massa en 
snelheid van het schip beschikbaar omdat er een meldingsplicht bestaat voor deze schepen. 
Voor schepen waar geen meldingsplicht voor bestaat (zoals binnenvaartschepen) is het vaak 
lastig, zo niet onmogelijk, om de deze gegevens te achterhalen. Dit impliceert dat de benodige 
informatie om het energiemodel uit te werken niet voorhanden is.  
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Naast het ontbreken van de invoerparameters voor het energiemodel zijn er nog andere 
obstakels voor het gebruik van het energiemodel voor binnenvaartschepen. De in stap 8 van 
het energiemodel gedefinieerde energieniveaus E0, E1 en E2 zijn berekend voor zeeschepen. 
Voor binnenvaartschepen zijn dergelijke niveaus vooralsnog nog niet vastgesteld. Daarbij 
geldt bovendien dat de mechanische vervormingsprocessen die zich voordoen bij een 
aanvaring met binnenvaartschepen wezenlijk anders zijn dan voor zeeschepen. Zoals bij de 
afleiding van de kritische energieniveaus is aangegeven (zie hoofdstuk  2 in dit 
Achtergronddocument), zijn de huidige waarden voor E0, E1 en E2 gebaseerd op kinetische 
energie relaties waarbij een groot deel van de beschikbare energie in vervormingsenergie 
wordt omgezet. Deze afleiding is gebaseerd op het ontwerp en de constructie van 
(dubbelwandige) zeeschepen waarbij vooral de afstand tussen de huid en de ladingtanks 
bepalend blijkt te zijn voor inschatting van deze energieniveaus. Omdat binnenvaartschepen 
constructie-technisch wezenlijk anders in elkaar zitten, kan de voor zeevaart afgeleide 
energiebenadering niet één-op-één worden toegepast op binnenvaartschepen. Zo wordt 
bijvoorbeeld aangenomen dat een haaks invarend zeeschip op een binnenvaarschip eerder zal 
leiden tot een door midden varen van het binnenvaartschip dan een penetratie van x meter in 
de zijwand van het zeeschip. 
 

8.3 Conclusie 
Bovenstaande uitwerking toont aan dat het toepassen van het energiemodel zoals ontwikkeld 
voor zeevaart niet mogelijk en niet wenselijk is voor binnenvaart. Belangrijkste argument is 
dat binnenvaartschepen constructie-technisch anders zijn ontworpen dan zeeschepen en dat de 
bepaling van de kritische energieniveaus voor een klein respectievelijke groot lek niet via de 
bestaande energiebenadering kan plaatsvinden. Omdat de noodzaak voor binnenvaartschepen 
ook minder aanwezig is, wordt derhalve voorgesteld om voor binnenvaartschepen te blijven 
werken met een vaste vervolgkans op uitstroming. 
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9 BEGRIPPENLIJST/AFKORTINGEN 
AVIV Advies bureau AVIV 

AVR Regeling AVR 

bv Binnenvaart 

DNV Det Norske Veritas 

DGSM Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat 

E0,1,2 Kritische energieniveaus 

GF Gas Flammable, brandbaar gas 

GT Gas Toxic, toxisch gas 

GR Groepsrisico 

HART Handleiding Risicoanalyse Transport 

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 
Dangerous Chemicals in Bulk (IBC code) 

IGC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 
Liquefied Gases (IGC Code) 

LC1 Letaliteit concentratie waarbij 1% van de blootgestelde personen overlijdt 

LC90 Letaliteit concentratie waarbij 90% van de blootgestelde personen overlijdt 

LF Liquid Flammable, brandbare vloeistof 

LNG Liquefied Natural Gas 

LOC Loss Of Containment 

LPG Liquefied Petroleum Gas 

LT Liquid Toxic, toxische vloeistof 

Pr Probit 

QRA Quantitative Risk Analysis 

RBM II Risicoberekeningsmethodiek II, software voor de risicoanalyse van transport 
RoRo Roll On Roll Off schepen 
UK HSE United Kingdom Health and Safety Executive 

zv Zeevaart  



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

   MANAGING RISK 
Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 73  

 

10 REFERENTIES 
 

[1] Risicoanalyse Zee- en Binnenvaart: Het Protocol en Achtergronddocument, DNV & 
Adviesgroep AVIV BV, Rotterdam & Enschede, 2000. 

[2] Consequentieonderzoek Protocol zeevaart, Adviesgroep AVIV BV, project 00316, 
Enschede, 2003. 

[3] Risico-evaluatie Westerschelde, AVIV, Enschede, 1997. 

[4] Quantitative risk assessment Westerschelde river, DNV Consulting Benelux, 
Antwerpen (België), 2004. 

[5] Actualisatie risicoanalyse (Wester)Schelde: Samenvattingsrapport, DNV Consulting 
Benelux, Antwerpen, 2004. 

[6] Achtergronddocument RBM II Versie 2.0 CONCEPT, Adviesgroep AVIV BV, 
project 091552, Enschede, 2010. 

[7] Modelling refrigerated NH3-outflow of sea-going vessels on the Westerschelde, TNO 
Milieu, Energie en Procesinnovatie, rapport TNO-MEP-R2003/34571, Apeldoorn, 
2003. 

[8] AVIV, Systematiek voor de indeling van stoffen ten behoeve van risicoberekeningen 
bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, Project Veilig Vervoer over Water, Deelproject 
S3b, 2de editie, 1999. 

[9] Analyse zeevaart- en binnenvaartongevallen, AVIV, 15 november 1999  

[10] Technical note 2 Release frequencies, Appendix 3 to ‘Quantitative risk assessment 
Westerschelde river’, DNV Consulting Benelux, Antwerpen, 2003.  

[11] .Handleiding risicoberekeningen Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
oktober 2011  

[12] Chemiekaarten, editie 2010, ISBN 978-90-12-13221-3 

[13] Basic data Westerschelde 2003, AVIV, juli 2004 

[14] Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 2010, 
DNV, 2010 

[15] Port information guide, Port of Rotterdam, 2011 

[16] Port information guide, Port of Amsterdam, 2011 

[17] Actualisatiestudie 2011 risico’s transport gevaarlijke stoffen Westerschelde  en 
prognoses 2015 en 2030, DNV, 2011 (nog niet officieel verschenen) 

[18] Loss prevention in the process industries volume 2, Frank P. Lees, 1996 

[19] An analysis of ship collisions with reference to protection of nuclear power plant, 
Minorsky,  Journal of Ship Research, 1959 Safety and Reliability Directorate report 
R91 for HSE, 1978 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

   MANAGING RISK 
Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 74  

 

[20] A method for analysing cargo protection afforded by ship structures in collision and 
its application to an LNG carrier, A.N. Kinkead,  

[21] Further study of cargo protection afforded by ship structures in collision, A.N. 
Kinkead, , 6th International Symposium on the transportation of dangerous goods by 
sea and inland waterways, Tokyo, 1980 

[22] Some considerations of gas carrier safety, M. Bockenhauer, Gastech 1979, Houston 

[23] LPG carriers: collision study, A. Wardle, Lloyds Register of Shipping A + P report 
no 30 1975 

[24] Design against collision, G. Woisin, GKSS report 80/E/13 1979 

[25] Evaluation of ship/ship collision using a simplified nonlinear finite element 
procedure, S. Valsgard and L. Jorensen 

[26] Safety of Passengers / RoRo vessels, DNV report, 1995 

[27] Collision evaluation car ferry against LPG ship, DNV report, december 1983 

[28] International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied 
Gasses in bulk, IGC-code, International Maritime Organization, 1993 edition 

 
 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

   MANAGING RISK 
Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 75  

 

BIJLAGE 
1 

ON THE ESTIMATION OF THE EXPECTED NUMBER 
OF ACCIDENTS – E. HAUER 

 

- o0o - 
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 BIJLAGE 
2 

VOORBEELD MET E. HAUER METHODE 



DET NORSKE VERITAS 
 

Rapport voor Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 
 
 
 

   MANAGING RISK 
Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 
 
 
 

 

DNV Reg. Nr.: 12UXNIP-2 
Revisie Nr: 1 
Datum : 2011-10-31 Pagina 78  

 

Voorbeeld uitwerking methode Hauer 
 
Het verwachte aantal jaarlijkse aantal ongevallen naar de toekomst toe voor een ‘locatie’ (in 
voorliggende studie gedefinieerd als een vaarwegdeel) waar gedurende k jaren Σx ongevallen zijn 
geregistreerd kan worden berekend middels de volgende formule8:  
 

 
 
Waarin: 

- k  aantal opeenvolgende jaren waarin ongevallen zijn geregistreerd 
- Σx totaal aantal ongevallen op de locatie gedurende de periode van k jaar 
- Met de volgende formules worden de overige parameters bepaald: 

 
 

 
 
 

 
 

Hierin zijn: 
- r  aantal lokaties (voor de Westerschelde studie is dit 14 vaarwegdelen) 
- xi,j aantal ongevallen in jaar i op locatie j; 

Het aantal x-en (oftewel het aantal datapunten in de verzameling) bedraagt 154 (15 
segmenten x 11 jaar). 

 
Hieronder volgt een stappenplan waarin de methode van stap tot stap wordt beschreven. Hiertoe 
gebruiken we een fictieve set aan ongevalsdata. 

 
Stap 1: het opzetten van de ongevals data matrix. 
De fictieve gegevens mbt de ongevallen is als volgt: over een periode van 11 jaar zijn er voor een 14-
tal lokaties ongevalsgegevens geregistreerd. In een aantal van deze lokaties hebben er 0 ongevallen 
plaatsgevonden, terwijl op andere lokaties meerdere ongevallen plaatsvonden in 1 jaar. De gegevens 
worden in een matrix gezet waarbij in kolommen elk jaar is weergegeven en in rijen de lokaties: zie 
onderstaande Figuur: 
 

                                                
8 E. Hauer, Accid. Anal. & Prev., vol 18, no.1, pp 1-12, 1986 
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JAAR

LOKATIE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Totalen

A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

B 3 0 1 1 1 0 1 1 1 4 0 13

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

F 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

G 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 6

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 6 1 2 5 1 3 2 3 1 4 2 30  
 
De onderste rij geeft de som van het aantal ongevallen in elk jaar weer en de laatste kolom geeft de 
totalen per lokatie weer. In dit voorbeeld zijn 30 ongevallen geregistreerd in 11 jaar tijd voor 14 
lokaties. Hieruit volgt dat: 

r = 14 
k = 11 

 
 
Stap 2: berekening van de waargenomen gemiddelde ongevalsfrequentie. 
 

 
 
Zoals de formule laat zien wordt deze berekend door eerst te sommeren over alle ongevallen voor elk 
jaar en elk segment. In dit voorbeeld is dit dus 30, waarna gedeeld wordt door het aantal jaar maal het 
aantal segmenten: in dit geval dus 14 x 11 = 156. Vervolgens wordt 30 gedeeld door 156 en 
verkrijgen we het gemiddelde aantal ongevallen per jaar per segment: 0.195. 
 
 
Stap 3: berekening van Sx

2. 
Vervolgens wordt Sx

2 berekend.  
 

 
 
Voor elk datapunt in de matrix hierboven (in totaal 156 datapunten) wordt deze term berekend om 
vervolgens opgeteld te worden. Voor lokatie B in 1989 zijn er 3 ongevallen. De berekening is dan 
voor dit datapunt: 

 
 
 
De resulterende matrix ziet er als volgt uit: 
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JAAR

LOKATIE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

A 0.000246 0.000246 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.006674

B 0.051098 0.000246 0.00421 0.00421 0.00421 0.000246 0.00421 0.00421 0.00421 0.094023 0.000246 0.17112

C 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.00421 0.006674

D 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.002711

E 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.006674

F 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.010638

G 0.000246 0.000246 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.006674

H 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.002711

I 0.00421 0.00421 0.000246 0.021161 0.000246 0.00421 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.039479

J 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.002711

K 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.002711

L 0.000246 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.00421 0.000246 0.00421 0.000246 0.000246 0.00421 0.018565

M 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.002711

N 0.00421 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.000246 0.006674

0.286726  
 
 
Wanneer gesommeerd wordt over alle jaren per lokatie en vervolgens over alle lokaties dan volgt 
hieruit Sx

2: 0.286726. 
 
 
 
Stap 4: berekening van de drie termen voor elke lokatie. 
 
Hiertoe wordt de formule opgesplitst in drie termen, te weten: 
 

 
 

 
 

 
 
 
Σx is niets meer dan het totale aantal ongevallen dat in dit voorbeeld op 1 lokatie heeft 
plaatsgevonden gedurende 11 jaar. Als voorbeeld lokatie B: 13 ongevallen en lokatie L 4 ongevallen. 
k was het aantal aaneengesloten jaren waarin de ongevallen werden geregisteerd (11). 
 

Voor lokatie A volgt dan: 13/11 = 1.18. De overige uitkomsten voor de eerste term staan in de 
onderstaande Figuur. 
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LOKATIE Term 1

A 0.090909

B 1.181818

C 0.090909

D 0

E 0.090909

F 0.181818

G 0.090909

H 0

I 0.545455

J 0

K 0

L 0.363636

M 0

N 0.090909  
 
De tweede term kan nu ook direct berekend worden: 
 

 = 0.162 

 
Het resultaat van deze term is identiek voor alle lokaties. 
 
Voor lokatie A wordt de derde term: 
 

 = 0.104 
 
Voor de volledigheid worden alle resultaten voor de drie termen hieronder weergegeven: 
 

LOKATIE Term 1 Term 2 Term 3

A 0.090909 0.161538 0.103896

B 1.181818 0.161538 -0.98701

C 0.090909 0.161538 0.103896

D 0 0.161538 0.194805

E 0.090909 0.161538 0.103896

F 0.181818 0.161538 0.012987

G 0.090909 0.161538 0.103896

H 0 0.161538 0.194805

I 0.545455 0.161538 -0.35065

J 0 0.161538 0.194805

K 0 0.161538 0.194805

L 0.363636 0.161538 -0.16883

M 0 0.161538 0.194805

N 0.090909 0.161538 0.103896  
 
 
Stap 5: berekening van de verwachte ongevalskans. 
 
De verwachte ongevalskans per lokatie per jaar is dan: term1 + (term2 x term 3). Voor lokatie A:  
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Onderstaande Figuur laat de bijbehorende uitkomsten zien voor alle lokaties in dit voorbeeld: 

 
Figuur 19 Uitkomsten voorbeeld Hauer methode 

Lokatie /jaar

A 0.108

B 1.022

C 0.108

D 0.031

E 0.108

F 0.184

G 0.108

H 0.031

I 0.489

J 0.031

K 0.031

L 0.336

M 0.031

N 0.108  
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