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Geachte heer Struik,

Op 14 februarijl. ontving ik van u het advies over het Protocol Zee- en
Binnenvaart. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor het opleveren van dit
proJocol dat als doel heeft om de externe veiligheidsrisico's eenduidig te kunnen
beÊkehen die het gevolg zijn van het transport van gevaarlijke stoffen in zee- en
binnenvaartschepen op vaarwegen met meer dan 109o zeevaart. Mij lijkt dat een
zeer gedegen onderzoek is uitgevoerd door uw Dienst Verkeer en Scheepvaart om
deze risico's te bepalen. Het onderzoek getuigt van een hoge complexiteit zodat ik
me zal concentreren op de beleidsconsequenties van het voorgestelde protocol.

Ik neem uw advies over de invoering van het protocol zeer ter harte en ik zal met
dit advies als volgt omgaan. Het Protocol Zee- en Binnenvaaft zal gepubliceerd
moeten worden in gedachte dat er feitelijk alleen voor de Westerschelde een
consequentie onderzoek is uitgevoerd hoewel het de verwachting is dat het
protocol ook zal voldoen voor de overige vaarwegen maar die zekerheid is nog niet
volledig te bieden.
Het protocol zal in het gebruik uiteindelijk ook voor de overige van belang zijnde
vaarwegen bekeken worden op de mogelijkheid van toepassing. Ik heb begrepen
dat uw Dienst daaftoe al stappen onderneemt door ook de benodigde informatie
daarvoor te verzamelen. Die informatie zal er uiteindelijk toe leiden dat alle
gebruikers dezelfde uitgangspunten hanteren voor de Nederlandse vaarwegen met
meer dan 10Yo zeevaaft.

Ik kies er nog niet voor om het protocol direct op te nemen in de zogenoemde
Handleiding Risicoanalyse Transport (HART). Ik vind het van belang dat eerst
volledige duidelijkheid komt over de toepasbaarheid van het protocol voor het
geheel van de relevante vaarwegen. In dat kader wil ik u verzoeken om de
locatiespecifieke faalfrequenties voor die vaarwegen verder uit te werken zodat
daarmee eenduidig gerekend kan worden.
Als die informatie beschikbaar kan worden gemaakt en als ook bij de andere
vaarwegen blijkt dat de uitkomsten van de methodiek haalbaar en betaalbaar zijn,
zal het protocol in het HART als ook in het Rekenmodel RBMII worden
geïmplementeerd. De studies voor het Noordzeekanaal en de Nieuwe waterweg
zullen een eerste indicatie over de toepasbaarheid geven.
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Het moment van implementatie van het protocol in de wet- en regelgeving voorzie
ik niet eerder dan in 20L5/L6 gezien de andere prioriteiten in het kader van het
beheer van rekenmodel en andere ontwikkelingen in het Basisnet. Ik zal met die
implementatie rekening houden in het BOA contract dat ik alsdan met u afsluit.

In de eerste stap op weg naar mogelijk volledige implementatie wil ik u verzoeken
het protocol met deze brief als disclaimer te publiceren op de RBMII site van
Rijkswaterstaat. Met deze brief is het protocol toepasbaar voor de situatie van de
Westerschelde en moet duidelijk zijn dat geldt, indien er wordt gerekend voor de
andere vaarwegen, dat er in geval van consequenties voor de ruimtelijke
ontwikkelingen, deskundig advies bij uw Dienst moet worden ingewonnen.

Ik neem uw advies over waar het gaat over de wijze waarop het rekenmodel moet
omgaan met de kans op ontsteking van gaswolken in de omgeving omdat in
andere rekenprotocollen transport daarmee op vergelijkbare wijze wordt
omgegaan.

Als laatste wil ik graag nog een verzoek aan uw Dienst richten. Ik heb het idee
dat, daar waar een kwantitatieve benadering niet zinvol is, vanwege de aard van
de vervoerde stoffen of de beperkte omvang van het vervoer/ ook een kwalitatieve
benadering kan volstaan. Ik zou het zeer op prijs stellen als uw Dienst daarvoor
handvatten kan ontwikkelen zodat kostbare rekenexercities achterwege kunnen
blijven als dat echt niet noodzakelijk is. Deze handvatten kunnen alsdan ook in de
Handleiding Risicoanalyse Transport worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

DE DIRECTEUR VEILI EN RISICO'S,

drs. ing. Peter Torbijn

Bestuurskern
Dir.Veiligheid en Risico's
Cluster A

Datum

ons kenmerk
rEN M/BSK-20 12l 16 1055

Pagina 2 van 2

















DET NORSKE VERITAS

Protocol Zee- en Binnenvaart op 

vaarwegen met meer dan 10% 

zeevaart 

Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart 

Rapport No./DNV Reg No.: / EP033945-1 

Rev 1 , 2011-10-31 



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 i  



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 ii  

Inhoudsopgave  

1� INLEIDING .................................................................................................................... 1�

1.1� Algemeen ................................................................................................................ 1�

1.2� Structuur verslaggeving ........................................................................................... 1�

2� MODULE B .................................................................................................................... 2�

2.1� Modellering van de bevolking in de omgeving van de transportroute ...................... 2�

2.2� Modellering transportroutes .................................................................................... 4�

2.2.1� Vervoerde stoffen ............................................................................................. 4�

2.2.2� Modellering van het tracé ................................................................................. 5�

2.3� Modellering van de scenario’s ................................................................................. 8�

2.3.1� Inleiding ........................................................................................................... 8�

2.3.2� Scenario’s ......................................................................................................... 9�

2.3.3� Gebeurtenissenboom per stofcategorie .............................................................. 9�

2.3.4� Generieke modelparameters ............................................................................ 13�

2.3.4.1� Fysische effecten tijdens uitstroming ...................................................... 13�

2.3.4.2� Weergegevens ........................................................................................ 15�

2.3.4.3� Omgevingsparameters ............................................................................ 15�

2.4� Rapportagevereisten .............................................................................................. 16�

3� MODULE C – VAARWEGEN MET MEER DAN 10% ZEEVAART ..................... 18�

3.1� Werkingsfeer / toepassingsgebied .......................................................................... 18�

3.2� Vervoersgegevens ................................................................................................. 19�

3.2.1� Vervoerscijfers ten behoeve van planontwikkeling .......................................... 19�

3.2.2� Vervoerscijfers ten behoeve van tracéontwikkeling ......................................... 19�

3.2.2.1� Verkeersintensiteit binnenvaart ............................................................... 19�

3.2.2.2� Verkeersintensiteit zeevaart .................................................................... 20�

3.2.2.3� Energiespectrum ..................................................................................... 20�

3.2.2.4� Scheepsintensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen ...................... 21�

3.2.3� Ongevalsgegevens .......................................................................................... 25�

3.3� Scenario’s ............................................................................................................. 28�

3.3.1� Uitstroomscenario’s binnenvaart ..................................................................... 28�

3.3.2� Uitstroomscenario’s zeevaart .......................................................................... 29�

3.3.3� Specifieke parameters ..................................................................................... 32�

3.3.3.1� Oplosbaarheid van stoffen ...................................................................... 32�

3.3.3.2� Correctie spraymodellering ..................................................................... 32�

3.3.3.3� Mistfactor vaarwegen ............................................................................. 32�

3.3.3.4� Correctiefactor gastankers ...................................................................... 33�

3.3.3.5� Probit functie .......................................................................................... 33�



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 iii  

3.4� Uitstroomfrequenties ............................................................................................. 34�

3.4.1� Inleiding ......................................................................................................... 34�

3.4.2� Uitstroomfrequenties binnenvaart ................................................................... 34�

3.4.2.1� Inleiding ................................................................................................. 34�

3.4.2.2� Zeevaart - Binnenvaart ........................................................................... 34�

3.4.3� Uitstroomfrequenties zeevaart ......................................................................... 37�

3.4.3.1� Inleiding ................................................................................................. 37�

3.4.3.2� Energiemodel ......................................................................................... 37�

3.5� Gebeurtenissenbomen ........................................................................................... 55�

3.5.1� Ontstekingskans .............................................................................................. 57�

3.6� Bijzondere situaties ............................................................................................... 58�

3.6.1� Boei-boei overslag .......................................................................................... 58�

3.6.2� Havenbekkens ................................................................................................ 58�

4� BEGRIPPENLIJST/AFKORTINGEN ....................................................................... 59�

5� REFERENTIES ........................................................................................................... 61�

Bijlage 1 Scheepvaartgrootteverdeling 

Bijlage 2 Voorbeeldstudie 



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 1  

1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

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 (I&M). 

In de praktijk is het Protocol, inclusief het energiemodel, echter wel gebruikt bij studies van de 

Westerschelde ([3],[4],[5]). Daarnaast zijn op basis daarvan ook studies uitgevoerd van onder 

meer Kanaal Gent-Terneuzen [7], Zeepoort IJmond [8], de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas 

[9], Oude Maas, Dortsche Kil en het Hollandsch Diep [10] en Maasvlakte 2 [11]. Bij deze studies 

is het energiemodel niet gebruikt maar zijn de ongevalfrequenties afgeleid op basis van 

vergelijking van de energiespectra van de Westerschelde met de betreffende vaarweg. 

Het ministerie I&M wil het Protocol en Achtergronddocument Risicoanalyse Zee- en 

Binnenvaart nu definitief laten maken en daarbij gelijk de ervaringen die tot op heden met de 

methodiek in studies is opgedaan in de rapporten laten verwerken. Daarnaast moet de methodiek 

zodanig worden uitgewerkt dat deze geschikt is om zonder al te veel tekstuele aanpassingen 

opgenomen te worden in de Handleiding Risicoanalyse Transport
1
; de methodiek voor 

risicoanalyses over binnenwateren met enkel binnenvaart  en minder dan 10% zeevaart wordt al 

in de Handleiding Risicoanalyse Transport [26] opgenomen
2
. 

In dit project wordt het Protocol Zee- en Binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 

geactualiseerd, zodat het daarna als rekenmethodiek in de Handleiding Risicoanalyse Transport 

(HART) opgenomen kan worden. De HART zal onderdeel worden van het in ontwikkeling zijnde 

Besluit Transport Externe Veiligheid (Btev) [18]. 

1.2 Structuur verslaggeving 

De structuur en opzet van deze rapportage is gebaseerd op de HART zodat integratie van deze 

rapportage in de huidige versie van de HART vereenvoudigd wordt. Deze rapportage moet gezien 

worden als een aanvulling op de huidige versie van de HART [26]. De aanvullingen zijn gericht 

op de modules B en C omdat er met de introductie van vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 

geen verandering in module A; het juridisch kader, optreedt.  

                                                
1 De handleiding risicoanalyse transport wordt momenteel in een separaat project opgesteld Met deze handleiding worden de 

risicoanalysemethodiek en de daarbijhorende afspraken en rekenregels van het beleid dat in het besluit transport externe 

veiligheid (Btev) wordt vastgelegd geformaliseerd [12]. Een concept versie van de HART, waarin de methodieken van het 

huidige beleid (cRNVGS [16]) nader  zijn uitgewerkt, zal beschikbaar komen bij de actualisatie van de circulaire RNVGS in 

de 2e helft van 2011 [26]. 
2 In het HART  [26]  is de bestaande methodiek uit het Paarse Boek [13] alleen aangepast voor de gewijzigde indeling van de 

scheepsschadeklasses, welke ook al in het rekenprogramma RBM II is verwerkt. Zie ook paragraaf 4,3,4 en bijlage 3 in [14]. 
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2 MODULE B 

Module B van het huidige “concept” HART [26]  behandelt de verschillende stappen in de 

risicoanalyse voor het transport van gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de 

algemene uitgangspunten van de modellering en parameters die nodig zijn voor het uitvoeren van 

een externe risico studie. De specifieke invulling en modellering van de modaliteit “vaarwegen 

met meer dan 10% zeevaart” is gegeven in module C. 

Om de integratie van dit document in het HART document te vereenvoudigen is er voor gekozen 

om de zelfde opbouw te gebruiken. Dit betekent dat in module B de volgende onderwerpen aan 

bod zullen komen: 

- Paragraaf 2.1., Modellering van de bevolking in de omgeving van de transportroute 

- Paragraaf 2.2 Modellering van het transport over en de ligging van de transportroutes 

- Paragraaf 2.3, Scenario’s, modellen en generieke modelparameters 

2.1 Modellering van de bevolking in de omgeving van de transportroute 

Voor de bepaling van het groepsrisico (GR) is de bevolking in de omgeving van de transportroute 

van belang. Het wettelijke kader [16] schrijft voor dat de bevolking binnen het invloedsgebied in 

de Quantitative Risk Analysis (QRA) meegenomen moet worden. Uitgangspunt is de 1%-

letaliteitafstand op basis van weerklasse F1,5, tenzij weerklasse D5 tot een grotere afstand leidt. 

De afstand dient gemeten te worden vanuit het hart van de vaarweg. Tabel 1 geeft het 

invloedsgebied voor de relevante stofcategorie voor zowel vaarwegen met minder als meer dan 

10% zeevaart, zie ook hoofdstuk 6 in het Achtergronddocument [30].  

Tabel 1 Invloedsgebied vaarwegen  
Stofcategorie Invloedsgebied-1% letaliteitsafstand [m] 

Vaarwegen met 

minder dan 10% 

zeevaart, 

uitstroming uit 

binnenvaart bij 

aanvaring bv-bv 

[26] 

Vaarwegen met 

meer dan 10% 

zeevaart, 

uitstroming uit 

binnenvaart bij 

aanvaring zv-bv 

[30] 

Vaarwegen met 

meer dan 10% 

zeevaart,  

uitstroming uit 

zeevaart bij 

aanvaring zv-zv 

[30] 

Brandbare gassen (GF) 

GF0 n.v.t. (b) n.v.t. (b) n.v.t. (b)

GF1 n.v.t. (b) n.v.t. (b) n.v.t. (b) 

GF2 65 1.952 2.899 

GF3 90 1.766 2.590 

    

Toxische gassen (GT)   

GT0 n.v.t. (b) n.v.t. (b) n.v.t. (b)

GT2 n.v.t. (b) n.v.t. (b) n.v.t. (b) 

GT3 1.070 800 2.853 

GT4 n.v.t. (b) n.v.t.(b) > 9.000 
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Stofcategorie Invloedsgebied-1% letaliteitsafstand [m] 

Vaarwegen met 

minder dan 10% 

zeevaart, 

uitstroming uit 

binnenvaart bij 

aanvaring bv-bv 

[26] 

Vaarwegen met 

meer dan 10% 

zeevaart, 

uitstroming uit 

binnenvaart bij 

aanvaring zv-bv 

[30] 

Vaarwegen met 

meer dan 10% 

zeevaart,  

uitstroming uit 

zeevaart bij 

aanvaring zv-zv 

[30] 

Brandbare vloeistoffen (LF) 

LF1 (c) (a). 166 355 

LF2 (d) 35 155 313 

    

Toxische vloeistoffen (LT)

LT1 600 3.100 > 8.000 

LT2 880 2600 < 9.000

LT3 n.v.t. (b) >10000 > 10.000 

LT4 n.v.t.(b) n.v.t.(b) n.v.t.(b) 
a) LF1 transporten worden gemodelleerd als 1/13 LF2 transporten. b) Deze stofcategorie wordt niet (of nauwelijks) in bulk getransporteerd op de 

vaarweg. c) LF1 is gemodelleerd als octaan. d) voorbeeldstof voor vaarwegen met meer dan 10% zeevaart is hexaan i.p.v. pentaan 

Voor de berekening van het groepsrisico dient uitgegaan te worden van de aanwezige populatie 

op de wal. Hierbij dient ook de aanwezige populatie op bedrijfsterreinen meegenomen te worden. 

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen een dag- en nachtsituatie. Populatie aanwezig in 

woonboten die zich langs of op de vaarweg bevindt moet ook  meegenomen te worden in de 

analyse. De nauwkeurigheid waarmee deze gegevens verzameld dienen te worden, moet in 

overeenstemming zijn met het detailniveau waarop de risicoanalyse wordt uitgevoerd.  

Om eenduidigheid in de bevolkingsinventarisatie van externe veiligheidsstudies te krijgen is het 

Populatiebestand Groepsrisico ontwikkeld. Het Populatiebestand Groepsrisico is een landelijk 

generiek bevolkingsbestand dat kan worden ingeladen in verschillende software pakketten zoals 

RBM II en Phast Risk/Safeti-NL. Het Populatiebestand Groepsrisico kan als basis voor het 

bevolkingsbestand ten behoeve van de risicoberekening voor transportroutes worden gebruikt. 

Dit bestand dient nog wel aangevuld en gecorrigeerd te worden, zoals beschreven in [26]. 
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2.2 Modellering transportroutes 

2.2.1 Vervoerde stoffen 

Via de vaarwegbeheerder kan informatie worden verkregen hoe de stofstromen worden 

geregistreerd. Voor vrijwel elke vaarweg zijn scheepsbewegingen van gevaarlijke stoffen te 

verkrijgen. De gegevens beperken zich veelal tot het VN-nummer, de hoeveelheid lading en een 

indicatie van het scheepstype. De gegevens moeten worden omgerekend naar het aantal 

scheepsbewegingen waarbij het schip volledig geladen is met de betreffende stof. Dit noemen we 

scheepsequivalenten.  

Voor de risicoanalyse zijn de volgende gegevens van belang: 

• vervoerde lading; 

• onderscheid tussen zeevaart en binnenvaart; 

• het betreffende scheepstype c.q. de wijze waarop de stof wordt vervoerd; 

• grootte van de zeeschepen, voor binnenvaartschepen wordt met standaard scheepsgroottes 
gerekend; 

• grootte van de ladingtanks voor elk type schip. 

De periode waarover en bron waaruit de gegevens verkregen zijn, moet worden vastgelegd in het 

rapport. Bij voorkeur dienen zo recent mogelijke gegevens te worden gebruikt die representatief 

zijn voor de situatie en het doel van de studie. Voor de bovenstaande gegevens die niet uit 

bestanden verkregen zijn moeten gemaakte aannames gedocumenteerd en onderbouwd worden. 

Aangezien veel verschillende stoffen over de vaarweg getransporteerd kunnen worden, wordt bij 

de risicoanalyse gebruik gemaakt van een stofcategorie indeling. Deze indeling is weergegeven in 

Tabel 2 (zie ook [26] en [19] voor de indelingsmethodiek), inclusief een keuze van 

representatieve voorbeeldstoffen. De te verzamelen gegevens dienen te worden geïnventariseerd 

voor zowel binnenvaart als zeevaart.  

De stofcategorie indeling bevat twee representatieve voorbeeldstoffen voor de stofcategorie GF3. 

Het is gebleken dat tijdens de inventarisatie van vervoerde stoffen op vaarwegen [30] het aandeel 

ethyleen binnen de stofcategorie GF3 significant kan zijn 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 vaarwegen berekend zouden worden 
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Tabel 2 Keuze van voorbeeldstoffen voor risicoanalyse [26] 

Stofcategorie Voorbeeldstof VN-nummer 

Brandbare gassen (GF) 

GF0 

GF1 

GF2 

GF3 

Waterstof 

Ethyleenoxide 

n-Butaan (1-Buteen) 

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 (Nonaan) 
Pentaan (Hexaan) 

1206 
1207 

Toxische vloeistoffen (LT) 

LT1 

LT2 

LT3 

LT4 

Acrylnitril 

Propylamine 

(Allylamine) 

Acroleïne 

Methylisocyanaat 

1093 

1277 

1092 

2480 
Er wordt overwogen om op termijn over te gaan op tussen haakjes geplaatste afwijkende voorbeeldstoffen  [26]   

2.2.2 Modellering van het tracé 

Voor het uitvoeren van een risicoanalyse moet de door te rekenen vaarweg worden onderverdeeld 

in vaarwegdelen. Een vaarwegdeel is een deel van een vaarroute waar een homogene 

scheepvaartintensiteit, zowel totaal als voor wat betreft het transport van gevaarlijke stoffen, en 

een constante vaarsnelheid per scheepstype mag worden aangenomen (Er zijn dus geen 

belangrijke zijtakken aanwezig). Binnen een vaarwegdeel of over verschillende vaarwegdelen 

kunnen vervolgens ongevalsgebieden worden gedefinieerd. Een ongevalsgebied is een gebied 

waarbinnen de ongevalsfrequentie overal gelijk is. 

Vaarwegdelen 

Bij de onderverdeling van vaarwegen met meer dan 10% zeevaart dient rekening gehouden te 

worden met: 

-  de aanwezigheid van vast opgestelde meetpunten (passagepunten die de beheerder van de 

vaarweg bij zijn registratie gebruikt) en op basis waarvan vaarsnelheden kunnen worden 

afgeleid; 

- het aantal aftakkingen op de vaarweg (omdat dit het aantal transporten bepaalt over een 

vaarwegdeel).  

Indien het aantal aftakkingen van de vaarweg tussen twee opeenvolgende meetpunten gering en 

de scheepvaartintensiteit homogeen verdeeld is, kan een vaarwegdeel gedefinieerd worden als de 

afstand tussen twee opeenvolgende meetpunten. De verschillende meetpunten langs de vaarweg 

registreren het tijdstip van passeren van ieder schip. De tijdsregistratie van de schepen kan 
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gebruikt worden om de route en de gemiddelde snelheid van ieder schip per vaarwegdeel te 

bepalen. 

Indien de schepen op de vaarwegen met meer dan 10% zeevaart per radar gevolgd worden en er 

geen vast opgestelde meetpunten beschikbaar zijn moet men de opdeling van de vaarweg in 

vaarwegdelen baseren op de homogeniteit van de scheepvaartintensiteit en vaarsnelheid. Een 

vaarwegdeel is dan een stuk van de vaarweg waarin het aantal zeeschepen ongeveer constant is 

en waar ook de vaarsnelheid per scheepstype constant is (zodat de beschikbare kinetische energie 

constant is). In praktijk komt het er op neer dat er bij een “grote” aftakking van de vaarweg en bij 

bijvoorbeeld een scherpe bocht waarbij de snelheid van de zeeschepen significant afneemt in 

principe een nieuw vaarwegdeel begint. 

Vaarwegstroken 

Indien er sprake is van een brede vaarweg moet de vaarweg nader worden onderverdeeld in 

vaarwegstroken met gelijke breedte. Vaarwegstroken zijn van belang in situaties waar de 

effectafstanden klein zijn ten opzichte van de breedte van de vaarweg. Door geen vaarwegstroken 

te definiëren zou, aannemende dat de ongevallen op het midden van de vaarweg plaatsvinden, het 

risico op de oever over- of onderschat worden. De ongevalfrequentie moet in principe homogeen 

over die vaarwegstroken worden verdeeld die vaargeulen bevatten, tenzij aantoonbaar is dat een 

andere verdeling representatiever is. Het aantal te definiëren vaarwegstroken is afhankelijk van 

de vervoerde stoffen op de vaarweg. Als vuistregel geldt een onderverdeling in vaarwegstroken 

van 50 tot 400 meter breedte. Dit betekent dat vaarwegen breder dan 50 tot 400 meter in 

meerdere vaarwegstroken moeten worden onderverdeeld, gekeken naar de lokale situatie. 

Ongevalsgebieden 

De ongevalsgebieden van een vaarweg moeten gedefinieerd e worden op basis van een analyse 

van de ongevallencasuïstiek op de betrokken vaarweg. Hierbij moet nagegaan worden welke 

ongevallen opgetreden zijn, waar ze zich hebben voorgedaan en welke schade daarbij is 

opgetreden. In deze analyse dient de nadruk gelegd te worden op de verdeling van ongevallen die 

geleid hebben tot een schade in de schadeklasse 4 en 5, aangezien deze ongevallen potentieel 

aanleiding kunnen geven tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Met het definiëren van de 

ongevalsgebieden moet rekening gehouden worden met de indeling in vaarwegdelen en stroken. 

Hierbij is het mogelijk dat een ongevalsgebied over meerdere vaarwegdelen reikt en aan elk van 

die vaarwegdelen dezelfde ongevalsfrequentie toegekend wordt. Daarnaast kan één vaarwegdeel 

ook in meerdere ongevalsgebieden opgedeeld moeten worden. 

De volgende vaarwegkarakteristieken moeten tenminste worden opgenomen in de rapportage 

- breedte van de vaarweg 

- identificatie van de vaarwegdelen 

- identificatie van de ongevalsgebieden 

- het aantal vaarwegstroken  

- de breedte van de vaarwegstroken 

In tabelvorm samengevat: 



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 7  

Tabel 3 Vaarwegkarakteristieken 
Vaarweggegevens  

Systeem  

Beschouwde vaarweg  

Aantal vaarwegdelen  

Vaarwegdeelgegevens (per 

vaarwegdeel) 

Volgnummer Vaarwegdeel  

Omschrijving Vaarwegdeel  

Beginpunt  

Omschrijving beginpunt  

RDM-coördinaten  3 X m 

   Y m 

Kilometerindeling vaarweg km 

Eindpunt  

Omschrijving eindpunt  

RDM-coördinaten 
3
   X m 

   Y m 

Kilometerindeling vaarweg km 

Aantal ongevalsgebieden  

Ongevalsgebieden per vaarwegdeel  

Volgnummer ongevalsgebied  

Omschrijving ongevalsgebied  

Beginpunt

Omschrijving beginpunt  

RDM-coördinaten   X m 

   Y m 

Kilometerindeling vaarweg km 

Eindpunt  

Omschrijving eindpunt  

RDM-coördinaten   X m 

   Y m 

Kilometerindeling vaarweg km 

Breedte m 

Aantal vaarwegstroken  

Uitstroompunten 

Bij de modellering van de vaarweg worden de uitstroompunten evenredig verdeeld over de 

breedte en lengte van elk ongevalsgebied per vaarwegdeel. Hierbij moet gebruik gemaakt worden 

van zoveel uitstroompunten dat het risico op een bepaald punt langs de vaarweg niet verandert, 

wanneer het aantal uitstroompunten verder wordt verhoogd. De keuze van het aantal 

                                                
3

Hier dienen de RDM-coordinaten opgegeven te worden; wanneer het vaarwegdeel niet recht is moeten bij het 

modelleren van de vaarweg extra paren RDM-coördinaten gebruikt worden om de ligging van het vaarwegdeel zo 

realistisch mogelijk te modelleren.  
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uitstroompunten hangt af van het type vaarweg (meer of minder dan 10% zeevaart) en het voor 

het risico dominante scheepstype (zeevaart of binnenvaart) waaruit uitstroming plaatsvindt, daar 

de grootte van de uitstroming, en dus ook de effectafstand, groter is bij grotere schepen en hogere 

vaarsnelheden.  

2.3 Modellering van de scenario’s 

2.3.1 Inleiding 

Centraal bij een risicoanalyse is de wijze waarop de ongevalsscenario’s worden gedefinieerd en 

uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden de verschillende scenario’s uiteengezet die kunnen optreden 

bij het transport van gevaarlijke stoffen over water. 

De te beschouwen scenario’s hebben altijd betrekking op het onbedoeld vrijkomen van 

gevaarlijke stof uit het vaartuig. In theorie kan de stof vrijkomen ten gevolge van het bezwijken 

van de omhulling tijdens normaal transport (intern falen) of na een schadevaring of andersoortige 

externe belasting (extern falen). 

In het eerste geval moet gedacht worden aan materiaalfouten, zwakke plekken door slijtage e.d., 

oftewel gebeurtenissen die niet aan de vaarweg gerelateerd zijn. In analogie met “gewone” 

opslagtanks zal de faalfrequentie voor het falen van een ladingtank door dit type oorzaken 

ongeveer 1 × 10
-6

 per jaar bedragen [15]. Om de frequentie van een dergelijk ongeval op een 

willekeurig kilometervak te bepalen, moet de initiële kans worden gecorrigeerd voor de 

verblijftijd die het schip heeft op een bepaald kilometervak op de vaarweg. In het geval een schip 

4 knopen vaart zal het één kilometer in circa 8 minuten afleggen. De correctiefactor voor de 

aanwezigheid van het schip op die kilometer vaarweg bedraagt dan in de orde van 10
-5

 per jaar. 

Vermenigvuldiging van de initiële faalfrequentie van de ladingtank en het aantal ladingtanks met 

de correctiefactor voor de aanwezigheid van het schip resulteert in een ongevalskans in de orde 

van 10
-11

 per jaar, waarmee dit scenario verwaarloosd kan worden ten opzichte van het extern 

falen dat hieronder nader is uitgewerkt.  

In het tweede geval is sprake van oorzaken die buiten het schip liggen. Het falen door deze 

externe oorzaken is wel direct gerelateerd aan de vaarweg. De frequentie van aanvaringen met 

andere schepen of aanvaringen met objecten die zich op de vaarweg bevinden en die tot relatief 

ernstige ongevallen leiden, bedraagt ongeveer 1 × 10
-6

/vtgkm (zie onder meer [22] en [24]). 

Geconcludeerd kan worden dat alleen vaarweggebonden scenario’s relevant zijn.  
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2.3.2 Scenario’s 

De volgende vaarweggebonden ongevaltypen worden beschouwd voor een mogelijk lekvaren van 

ladingtanks: 

1, Aanvaring met varend schip 
zijnde het aanvaren van een schip door een ander schip terwijl beide varen over een 

(doorgaande) vaarroute. 

2, Aanvaring met vastliggend schip 
waarbij een vastliggend schip wordt geraakt door een voorbijvarend schip. 

Het betreft hier de situatie waarbij het schip niet ligt afgemeerd bij een inrichting, 

maar bijvoorbeeld aan een boei. Situaties waarbij het schip ligt afgemeerd bij een 

inrichting (waarmee het ook formeel tot deze inrichting behoort) worden voor reeds 

geanalyseerd in de risicoanalyse (QRA) van die inrichting . Voor deze situatie wordt 

dan ook verwezen naar de Handleiding risicoberekeningen Bevi (HARI)  [15]. De 

meeste aangemeerde schepen aan kaden en steigers vallen hieronder. 

3, Aanvaring met objecten  
waarbij een in de vaarweg aanwezig object als een brugpeiler,  dukdalf, boei en 

dergelijke wordt geraakt door een varend schip. 

Voor binnenvaartschepen op vaarwegen met meer of minder dan 10% zeevaart moet gebruik 

worden gemaakt van de standaard ongevalsscenario’s, welke gebaseerd zijn op het type schip en 

de gemiddelde tankgrootte van deze schepen. Voor zeevaart zijn de standaard ongevalsscenario’s 

gebaseerd op de het type schip én de vervoerde stofcategorie en moet daarnaast ook nog een 

splitsing worden gemaakt tussen aanvaringen onder en op de waterlijn. Bij zowel de binnenvaart 

als de zeevaart worden alle mogelijke uitstromingen gemodelleerd met behulp van uitstroming uit 

een groot en klein gat. De verschillende scenario’s zijn gedefinieerd in paragraaf 3.3. 

2.3.3 Gebeurtenissenboom per stofcategorie 

Een uitstroming van gevaarlijke stoffen kan een opeenvolging van verschillende 

vervolggebeurtenissen hebben. Elke vervolggebeurtenis treedt op met een bijbehorende kans. De 

opeenvolging van de verschillende vervolggebeurtenissen kunnen worden weergegeven in een 

gebeurtenissenboom. De verschillende vervolggebeurtenissen zijn afhankelijk van het type stof, 

het scenario en de omgeving. In de navolgende paragraaf zijn per stofcategorie de 

gebeurtenissenbomen voor de standaard scenario’s gegeven. De initiële kansen en vervolgkansen 

in de gebeurtenissenboom zijn opgenomen in onderdeel C van deze rapportage. 
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Brandbare vloeistof 

De uitstroming van een brandbare vloeistof leidt tot de vorming van een vloeistofplas op het 

water. Indien de vloeistof plas in contact komt met een ontstekingsbron kan een plasbrand 

ontstaan die resulteert in warmtestralingseffecten in de omgeving. 

Bij directe ontsteking ontbrandt de uitgestroomde vloeistof ten gevolge van bijv. vonken die bij 

het incident ontstaan. Bij vertraagde 4 ontsteking kan de door verdamping gevormde wolk 

ontbranden, er ontstaat een wolkbrand (flash fire) die terug brandt met een plasbrand als gevolg.  

�

Figuur 1 Gebeurtenissenboom brandbare vloeistoffen 

Uitstroom 

frequentie 

Relevante 

uitstroming 

Type 

uitstroming 

Ontsteking Effect 

     

Plasbrand of wolkbrand 
(grote plas) 

   Ja 

  groot  

Geen relevant effect 

 Ja  Nee  

     

   Plasbrand of wolkbrand 

(kleine plas) 

   Ja 

  klein  Geen relevante effecten 

   Nee 

Geen relevante effecten 

 Nee    

Brandbaar gas 

Er worden uitsluitend brandbare gassen beschouwd die tot vloeistof zijn verdicht. Voor tot 

vloeistof gekoelde brandbare gassen wordt verwezen naar de gebeurtenissenboom van brandbare 

vloeistoffen omdat er tijdens de uitstroming van tot vloeistof gekoelde brandbare gassen een plas 

op het water ontstaat. 

In het geval dat een tot vloeistof verdicht gas uitstroomt een direct ontsteekt ontstaat er een 

fakkelbrand (continue uitstroming) welke resulteert in warmtestralingseffecten. Wanneer het 

uitstromende gas niet direct wordt ontstoken, verspreidt zich een brandbare gaswolk met 

vloeistofdruppels die zich verspreidt in de omgeving. Afhankelijk van de stofeigenschappen zal 

een deel van de vloeistofdruppels uitregenen en een plas vormen. Bij vertraagde ontsteking van 

de gevormde gaswolk treedt een voorval op met de kenmerken van zowel een wolkbrand als een 

explosie. Dit wordt gemodelleerd als twee afzonderlijke gebeurtenissen, namelijk als een 

wolkbrand en een explosie.  

                                                
4 Vertraagde ontsteking treedt op wanneer enige tijd na de start van de uitstroming de uitgestroomde brandbare stof door een open 

vlam, heet oppervlak, enz. ontstoken wordt. 
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Figuur 2 Gebeurtenissenboom brandbare gassen 

Uitstroom 

frequentie  

Relevante 

uitstromin

g 

Instantane 

uitstromin

g 

Ontsteking Explosie Effect 

     

Gaswolk explosie 

   Ja  Ja 

  Ja  Vertraagd    

      Geen relevant effect 

  Nee  

Fakkel 

   Ja   

Gaswolk explosie 

  Nee  Ja 

   Nee  Wolkbrand 

    Nee  

Geen relevant effect 

 Nee     

�

Toxische vloeistof 

Bij uitstroming van een toxische vloeistof ontstaat een plas. De vloeistof uit de plas zal 

verdampen en een vormt een toxische wolk die kan afdrijven. 

  

Figuur 3 Gebeurtenissenboom atmosferische toxische vloeistoffen 

Initiële 

ongeval-

frequentie  

Relevante 

uitstroming 

Type uitstroming Effect 

    

   Toxische gaswolk 

(grote plas)

  groot  

 Ja   

    

   

   Toxische gaswolk 

(kleine plas) 

  klein  

Geen relevante effecten

 Nee   
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Toxisch gas  

Afhankelijk van de stofeigenschappen zal een deel van de vloeistofdruppels tijdens de 

uitstroming uitregenen en een plas vormen. De toxische vloeistof in de plas en het toxische gas 

dat uitstroomt verdampen en vormen een toxische gaswolk. 

�

Figuur 4 Gebeurtenissenboom toxische gassen 

Initiële 

ongeval-

frequentie  

Relevante 

uitstroming 

Instantane 

uitstroming 

Effect 

     

    Instantane uitstroming gevolgd door  
toxische gaswolk 

Ja

  Ja   

     

   Continue uitstroming gevolgd door  

toxische gaswolk 

  Nee  

    

Geen relevante effecten 

 Nee   
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2.3.4 Generieke modelparameters 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de volgende generieke modelparameters: 

  

• Fysische effecten tijdens de uitstroming 

• Meteorologische parameters 

• Omgevingsparameters 

2.3.4.1 Fysische effecten tijdens uitstroming 

Een aantal fysische verschijnselen worden onderscheiden, die van belang zijn voor de 
schadebepaling van een uitstroming op de omgeving. De wijze waarop deze verschijnselen 

worden gemodelleerd bepaald mede de omvang van het externe risico. 

De volgende fysische verschijnselen worden achtereenvolgens onderscheiden: 

• Uitstroming 

• Verdamping 

• Dispersie 

Uitstroming 

De uitstroming uit de ladingtank van een zeeschip moet verticaal gemodelleerd worden. De 

uitstroming van gevaarlijke stoffen is afhankelijk van de opslag condities en de gatgrootte in de 

ladingtank. De opslagcondities kunnen verschillend zijn voor verschillende schepen. Zo worden 

tot vloeistof verdichten gassen onder druk vervoerd en tot vloeistof gekoelde gassen onder 

atmosferische condities. Tijdens de uitstroming van deze twee verschillend opgeslagen gassen 

treden verschillende fysische effecten op. Voor de details van deze fysische fenomenen wordt 

verwezen naar de Handleiding risicoberekening Transport [26]. 

Verdamping 

Bij het vrijkomen van tot vloeistof gekoelde of verdichte gassen vindt directe verdamping van de 

vloeistof plaats. De mate waarin deze directe verdamping plaats vindt is afhankelijk van de 

opslagcondities van de vloeistof. Bij het vrijkomen van tot vloeistof verdichte gassen vindt 

directe verdamping van een gedeelte van de vloeistof plaats door expansie bij atmosferische 

condities, de zogenaamde adiabatische flash. Als het gevolg hiervan neemt het volume van de 

vrijgekomen stof toe, en wordt er lucht ingemengd. De nog niet verdampte vloeistof zal in de 

vorm van druppels verdampen, de rest vormt een vloeistofplas op het water waaruit verdamping 

plaats vindt. Voor de bepaling van de hoeveelheid vloeistof die uiteindelijk in de plas 

terechtkomt, zijn verschillende methoden beschikbaar: de vuistregels (variërend van éénmaal de 

adiabatische flash tot één- tot vijfmaal de adiabatische flash) en druppelmodellen, die de vorming 

van druppels en hun verdamping beschrijven. In het [33]wordt hier nader op ingegaan. 



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 14  

Bij het vrijkomen van tot vloeistof gekoelde gassen vindt eveneens directe verdamping van de 

vloeistof plaats door het temperatuurverschil tussen uitstromende vloeistof en de 

watertemperatuur. Dit gaat net zo lang door tot de verdampingssnelheid als gevolg van warmte-

overdracht verwaarloosbaar wordt ten opzichte van de verdampingssnelheid als gevolg van 

diffusie. Voor meer informatie over de fysische details wordt verwezen naar de [33]. 

In bovenstaande tekst is beschreven dat er naast directe verdamping ook een mogelijk is dat er 

een vloeistofplas op het water ontstaat. De vloeistof in de plas zal verdampen. Bij 

plasverdamping van (niet-kokende) vloeistoffen worden in beginsel drie transportmechanismen 

onderscheden: 

• Convectie van de overstrijkende lucht 

• Warmteoverdracht vanuit de ondergrond 

• Warmte-instraling door (diffuus) zonlicht 

Voor meer informatie over de fysische details wordt verwezen naar de Handleiding 

risicoberekening Transport [26]. 
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2.3.4.2 Weergegevens 

Voor een risicoanalyse externe veiligheid dient uitgegaan te worden van een voldoende 

nauwkeurige opdeling van stabiliteitklassen, windrichtingen en windsnelheden. Tevens dienen de 

weergegevens regiospecifiek te worden gekozen. In paragraaf 6.3.2 van [26] wordt een identieke 

benadering uiteengezet, waarbij derhalve kan worden aangesloten voor risicoanalyses van 

vaarwegen met meer dan 10% zeevaart. Voor een 19-tal weerstations in Nederland zijn deze 

gegevens beschikbaar (zie bijlage 2 van [26]).  

Indien een locatie zich aan de kust bevindt moet het dichtstbij zijnde weerstation worden gekozen 

dat zich eveneens aan de kust bevindt. Bij locaties landinwaarts moet het dichtstbij zijnde 

weerstation worden gekozen. 

2.3.4.3 Omgevingsparameters 

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 vastgelegd met deze ruwheidlengte. In 

onderstaande tabel zijn een aantal karakteristieke waarden van de ruwheidlengte gegeven met de 

bijbehorende situaties.  

Tabel 4 Oppervlakteruwheidlengte 
Ruwheidlengte 

[m]

Omschrijving 

0,01 Open water 

0,03 Open vlak land 

0,10 Gesloten bouwland 

0,30 Cultuurland 

1,0 Laag stedelijk gebied

3,0 Hoog stedelijk gebied 

Van open water is sprake als het bovenwindse gebied van de vaarweg onder studie open water is 

tot ten minste een afstand van 3 á 5 kilometer. In andere gevallen dienen de in de tabel gegeven 

waarden voor land te worden gehanteerd. Als defaultwaarde kan gewoonlijk voor een 

ruwheidlengte van 0,3 m worden gekozen. 
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2.4 Rapportagevereisten 

Een risicoanalyse moet op een dusdanige wijze gedocumenteerd worden dat het bevoegd gezag 

voldoende informatie heeft om de risicoanalyse inhoudelijk goed te kunnen beoordelen. Dit 

betekent onder andere dat alle invoergegevens duidelijk moeten worden beschreven. In dit 

hoofdstuk is beschreven welke documentatie beschikbaar moet zijn om een QRA te kunnen 

beoordelen en worden de rapportagevereisten voor een QRA aan bevoegd gezag nader 

gespecificeerd 

Voor de algemene elementen met betrekking tot de rapportagevereisten wordt verwezen naar 

HART [26]. In Tabel 5 zijn de rapportagevereisten die specifiek van toepassingen zijn op 

vaarwegen met meer dan 10% zeevaart opgenomen. 
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Tabel 5 Specifieke rapportagevereisten voor vaarwegen met meer dan 10% zeevaart 

1.1 Vervoersgegegevens 

1. Verkeersintensiteit binnenvaart 

• Volgnummer vaarwegdeel 

• Totaal aantal binnenvaart schepen per jaar 

• Aantal binnenvaart schepen per jaar dat gevaarlijke stoffen 

vervoert per stofcategorie 

2. Verkeersintensiteit zeevaart 

• Volgnummer vaarwegdeel 

• Aantal zeeschepen per jaar ingedeeld in massaklasse

• Onderverdeling van de schepen per massaklassen in 

snelheidsklassen 

• Aantal schepen dat gevaarlijke stoffen vervoert, daarbij 

onderscheid maken tussen de verschillende stofcategorieën  

1.2 Ongevalsgegevens 

Documentatie van de schadeklasse 4+5 ongevallen per vaarwegdeel 

Eventuele aannames of gebruikte methode indien er geen ongevallen 
hebben plaats gevonden op het vaarwegdeel. En de afleiding van de 

ongevalsfrequenties op basis van deze ongevalsgegevens. 

2.1 Scenario’s 

• Opsomming van de gebruikte scenario’s voor binnenvaart-

binnenvaart aanvaring 

• Opsomming van de gebruikte scenario’s voor zeevaart-

binnenvaart aanvaring 

• Opsomming van de gebruikte scenario’s voor zeevaart-zeevaart 

aanvaring 

• Het gebruik van de specifieke parameters zoals correctiefactoren 

welke verderop in het protocol vermeld zijn 

3.1 Uitstroomfrequenties binnenvaart 

• Gebruikte uitstroomfrequenties voor binnenvaart-binnenvaart 

aanvaring 

• Gebruikte uitstroomfrequenties voor zeevaart-binnenvaart 

aanvaring

3.2 Uitstroomfrequenties zeevaart 

• Energiespectrum van de vaarweg 

• Berekende uitstroomfrequenties voor kleine en grote gaten op en 

onder de waterlijn voor alle verschillende stofcategorieën 

• Internationale correctiefactor (aannames en gebruikte methode) 
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3 MODULE C – VAARWEGEN MET MEER DAN 10% ZEEVAART 

3.1 Werkingsfeer / toepassingsgebied 

Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden bij het analyseren van de 

risico’s verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over vaarwegen met meer dan 10% 

zeevaart.  

Hieronder vallen de volgende havens en vaarwegen [31]: 

• De haven van Amsterdam, over het Noordzeekanaal, alsmede in de haven zelf en de aan 

het Noordzeekanaal gelegen havens, overlaadplaatsen en ankerplaatsen; 

• De haven van Rotterdam en de havens van Dordrecht en Moerdijk, over de nieuwe 
Waterweg, het Beerkanaal, het Hartelkanaal, het Calandkanaal, de Nieuwe Maas, de Oude 

Maas, de Noord, de Dordsche Kil en het Hollandsch Diep, alsmede in die havens zelf en 

in de aan genoemde scheepvaartwegen gelegen havens, overlaadplaatsen en 

ankerplaatsen; 

• De grens met België, over de Westerschelde en haar mondingen of over het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen, alsmede in de aan genoemde scheepvaartwegen gelegen havens, 

overlaadplaatsen, anker- en wachtplaatsen; 

• De havens van Delfzijl-Eemshaven, over de Eems, de havens van Den Helder, Harlingen 
en Scheveningen, alsmede in die havens zelf en in de bij die havens behorende 

overlaadplaatsen en ankerplaatsen. 

De bovengenoemde vaarwegen kunnen worden ingedeeld in twee verschillende categorieën. In 

de eerste categorie vindt er meer dan 10% zeevaart plaats, maar is het aandeel van zeeschepen dat 

gevaarlijke stoffen transporteert niet significant. Voor vaarwegen die in deze categorie vallen 

dienen alleen de zeevaart - binnenvaart aanvaringen meegenomen te worden in de risicoanalyse 

(in dat geval is het dus niet noodzakelijk om het energiemodel van de vaarweg op te stellen). In 

de twee categorie vallen de vaarwegen waarbij het aandeel zeeschepen dat gevaarlijke stoffen 

vervoert wel significant is. Voor vaarwegen in deze categorie moeten zowel de zeevaart - 

binnenvaart als de zeevaart - zeevaart aanvaringen meegenomen worden in de risicoanalyse. 

Aanvaringen tussen binnenvaart – binnenvaart schepen moeten op alle vaarwegen beschouwd 

worden. 
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3.2 Vervoersgegevens 

In deze sectie is nader beschreven met welke vervoersaantallen er gerekend moet worden. Tevens 

wordt een overzicht gegeven van de verschillende stofcategorieën en het type schip waarin deze 

vervoerd worden. 

3.2.1 Vervoerscijfers ten behoeve van planontwikkeling 

Bij de berekeningen van de risico’s ten behoeve van ruimtelijke besluiten moet uitgegaan worden 

van de in het Basisnet vastgestelde vervoersplafonds. Deze vervoerscijfers zijn te vinden in 

bijlage 6 van het cRNVGS [16]. Die vervoerscijfers zijn gebaseerd op een maximale benutting 

van de veiligheidszone rond de transportroute, zoals deze in het Btev [18] zullen worden 

opgenomen.  

Het plaatsgebonden risico hoeft voor ruimtelijke besluiten niet berekend te worden. Voor de 

berekening van het groepsrisico moet met de in bijlage 6 van [16] vermelde transportaantallen per 

stofcategorie worden gerekend. 

3.2.2 Vervoerscijfers ten behoeve van tracéontwikkeling 

Voor de risicoberekening ten behoeve van een tracéontwikkeling (infrastructuur besluit) moeten 

de meest recente gerealiseerde vervoersgegevens worden gehanteerd. 

3.2.2.1 Verkeersintensiteit binnenvaart 

Het totaal aantal vaarbewegingen van binnenvaartschepen per jaar op de vaarweg is nodig om de 

scheepsschadefrequentie van binnenvaartschepen te kunnen bepalen. Hierbij gaat het uitsluitend 

om het type schepen dat vergelijkbaar is met het type, dat gevaarlijke stoffen vervoeren. Derhalve 

worden alleen de schepen beschouwd die betrekking hebben op vrachtvervoer.. Plezier- en 

dienstvaart mogen dus niet worden beschouwd.  

Voor binnenvaart kan deze transportintensiteit verkregen worden door het inwinnen van 

bestaande vervoersgegevens. Scheepvaartgegevens buiten de havengebieden worden in 

Nederland veelal verzameld in het databestand bij RWS DID / het IVS (Informatie en 

Volgsysteem Scheepvaart). In de havengebieden kan deze data van de beheerder van de haven 

(veelal de Havenbedrijven) verkregen worden. De gegevens moeten op het niveau van de 

vaarwegdelen worden verkregen.  

Doordat de scheepvaartintensiteit van binnenvaartschepen (op jaarbasis) op een vaarwegdeel 
slechts weinig verandert in de tijd, is het niet nodig de risicostudie elk jaar opnieuw uit te voeren. 

Indien er grote veranderingen in de omgeving van de vaarweg optreden welke gevolgen kunnen 

hebben voor de scheepvaartintensiteit moet de scheepsvaarintensiteit opnieuw geëvalueerd 

worden. Indien blijkt dat er significante verschillen in scheepsvaarintensiteit zijn ontstaan moet 

de risicostudie opnieuw uitgevoerd worden.  
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Tabel 6 Aanvullende vaarwegdeelkarakteristieken binnenvaart 

Overige vaarwegdeelgegevens Verkeersintensiteit 

binnenvaart 

Volgnummer vaarwegdeel  

Aantal binnenvaartschepen per jaar  

(som van twee richtingen)

3.2.2.2 Verkeersintensiteit zeevaart 

Analoog aan binnenvaart is ook voor zeevaart het totaal aantal vaarbewegingen per jaar nodig op 

een vaarwegdeel. Daarbij gaat het specifiek om vrachtvervoer. Plezier- en dienstvaart mogen ook 

hierbij niet beschouwd worden. Deze informatie kan verkregen worden via de Havenbedrijven. 

Tabel 7 Aanvullende vaarwegdeelkarakteristieken zeevaart 
Overige vaarwegdeelgegevens Verkeersintensiteit  

zeevaart 

Volgnummer vaarwegdeel  

Aantal zeevaartschepen per jaar  

(som van twee richtingen) 

3.2.2.3 Energiespectrum 

Behalve de scheepvaartintensiteit is op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart, waar zoveel 

gevaarlijke stoffen met zeeschepen vervoerd worden dat deze transporten bijdragen aan het 

risico, ook de massa en snelheid van de schepen van belang. De basis voor het vaststellen van de 

uitstroomfrequenties uit deze zeeschepen is het energiemodel dat in paragraaf 3.4.3 behandeld 

wordt. In het energiemodel wordt een energiespectrum van de vaarweg opgesteld op basis van de 

kinetische energie van de aanwezige schepen. De kinetische energie van een schip is gelijk aan: 

2

2

1
mvEk =

Waarbij de m staat voor de (massa [kg] van de) actuele waterverplaatsing van een schip en de v 

voor de actuele absolute snelheid [m/s] (d.w.z. de snelheid van het schip ten opzichte van de wal). 

Uit het energiespectrum kan worden afgeleid hoeveel schepen op de vaarweg aanwezig zijn die 

energie hebben voor het penetreren van de wand, het penetreren van één ladingstank met een 

klein gat of het penetreren van één ladingstank met een groot gat. Voor het vaststellen van het 

energiespectrum zijn meer gegevens noodzakelijk dan voor het vaststellen van de 

vervoersintensiteit (zoals in de vorige paragrafen aangegeven). Veelal zullen aanvullende 

bronnen moeten worden geraadpleegd om de vaarsnelheden en de scheepsgroottes vast te kunnen 

stellen. Gegevens kunnen veelal bij verkeersbegeleidingssytemen (VBS) als de Schelde Radar 

Keten (SRK, Westerschelde, beheerd door Rijkswaterstaat, Directie Zeeland), VBS Rotterdam 

(beheerd door Havenbedrijf Rotterdam), de verkeersbegeleider van de haven van Amsterdam en 

de verkeersbegeleider van de Eemshaven worden verkregen. De vaarwegdeelkarakteristieken die 
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verzameld moeten worden door de risicoanalist om het energiespectrum te kunnen opstellen zijn 

in Tabel 8 weergegeven. 

Tabel 8 Vaarwegdeelkarakteristieken voor energiespectrum 

Water-

verplaatsing
5

[ton] 

Snelheid 

[m/s] 

Energie per schip 

volgens: 

½ m v
2
  

[MNm] 

Aantal 

Schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

[1/jaar] 

     

     

3.2.2.4 Scheepsintensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen  

Voor de inventarisatie van de gevaarlijke stoffen die over de vaarweg onder studie vervoerd 

worden dient voor de havengebieden contact opgenomen te worden met de Havenbedrijven, 

buiten de havengebieden kan de informatie worden aangevraagd bij RWS DVS via 

externeveiligheid@rws.nl. Hierbij kan worden opgemerkt dat het transport van gevaarlijke 

stoffen in (tank)containers op containerschepen niet meegenomen wordt, aangezien het risico 

veroorzaakt door het lek raken van een container zo klein is dat deze niet substantieel bijdraagt 

aan het externe veiligheidsrisico [36].  

Binnenvaart 

Bij het transport van atmosferische vloeistoffen door binnenvaart wordt uitgegaan van een vaste 

gemiddelde tankgrootte van 150 m
3 

[32]. Wel moet bij dit transport onderscheid gemaakt worden 

tussen dubbel- en enkelwandige tankers. Toxische vloeistoffen worden gewoonlijk in 

dubbelwandige schepen vervoerd, brandbare vloeistoffen in enkelwandige schepen, tenzij andere 

detailinformatie beschikbaar is. Belangrijk hierbij te vermelden is dat vanwege wijzigingen in het 

beleid tegen 2020 enkelwandige schepen niet langer zullen voorkomen. 

Bij het transport van gassen kan worden aangenomen dat de gassen tot vloeistof verdicht worden 

vervoerd. De vaste gemiddelde tankgrootte voor gastankers bedraagt 180 m
3

[32]. Bij dit 

transport moet nog wel specifiek worden bekeken of ammoniak bij verlaagde temperatuur wordt 

vervoerd. 

Tabel 9 Scheepstypen binnenvaart [32] 
Stofcategorie Scheepstype Tankinhoud 

[m
3
]

LF Enkelwandig 150 

LT Dubbelwandig 150

GF, GT Gastanker 180 

De intensiteiten moeten per stof (en stofcategorie) en per scheepstype worden ingedeeld.  

                                                
5 De waterverplaatsing kan worden berekend uit de actuele diepgang, de breedte en overall lengte van het betreffende vaartuig, 

gecorrigeerd met een factor 0,8, In bijlage 1 is de waterverplaatsing voor een default verdeling van zeeschepen opgenomen, 

die gehanteerd kan worden indien geen specifiekere gegevens voorhanden zijn. 
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Zeevaart 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per zeeschip is geregeld door de International Maritime 

Organization (IMO). Door middel van codes heeft IMO scheepstypen gedefinieerd die geschikt 

zijn bevonden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van bepaalde klassen. Van toepassing 

zijn: 

• De IBC-code voor chemicaliëntankers  [21]  

• De IGC-code voor gastankers  [20] 
• De ontwerp codes voor olietankers, welke zijn opgenomen in de MARPOL  [34] en 

SOLAS codes  [35].

Chemicaliëntankers  (voor het transport van vloeistoffen) 

In de IBC code  [21] worden de volgende scheepstypen onderscheiden: 

IBC type 1: Een chemicaliëntanker welke de meest gevaarlijke stoffen, zowel voor milieu als wat 

betreft veiligheid, mag vervoeren waarbij de meest strenge eisen worden gesteld om “loss of 

containment” te voorkomen. Te denken valt aan bijzonder toxische stoffen zoals 

loodalkylverbindingen, epichloorhydrine e.d. 

Een voorbeeld van een IBC Type 1 schip is gegeven in Figuur 5. 
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Figuur 5 IBC type 1 tanker voor chemicaliën en olieproducten, gross tonnage 25,841, lengte 

183 m en breedte 32 m. bron; DNV fotodatabase 

IBC type 2: Een chemicaliëntanker welke gevaarlijke stoffen, zowel voor milieu als wat betreft 

veiligheid, mag vervoeren waarbij significante eisen worden gesteld om “loss of containment” te 

voorkomen. Te denken valt aan stoffen zoals acrylonitril en propylamine. 

IBC type 3: Een chemicaliëntanker welke licht gevaarlijke stoffen, zowel voor milieu als wat 

betreft veiligheid, mag vervoeren waarbij de minst zware eisen worden gesteld om “loss of 

containment” te voorkomen. Te denken valt met name aan de brandbare vloeistoffen (heptaan, 

hexaan) 

Gastankers (voor het transport van tot vloeistof gekoelde en tot vloeistof verdichte gassen) 

Een zelfde benadering zoals omschreven voor de chemicaliëntankers is ook gekozen voor 

gastankers, waarbij de eisen voor de verschillende scheepstypes worden omschreven in de IGC 

code  [20]. De volgende scheepstypen worden onderscheiden: 

• IGC type 1G, voor de meest gevaarlijke tot vloeistof gekoelde gassen, 
zoals bijvoorbeeld chloor in gekoelde toestand als ook methylbromide 

• IGC type 2G, voor gevaarlijke tot vloeistof gekoelde gassen, 

bijvoorbeeld methaan (gekoeld tot LNG) 

• IGC type 2PG, voor gevaarlijke tot vloeistof verdichte gassen, 
waaronder ammoniak, butaan en propaan 

• IGC type 3G voor iets minder gevaarlijke tot vloeistof gekoelde gassen, 
zoals bijvoorbeeld vloeibare stikstof 

Een voorbeeld van een IGC type 2G schip is gegeven in Figuur 6.   
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Figuur 6 IGC type 2G schip dat Liquefied Natural Gas (LNG) transporteerd, gross tonnage 

96,235, lengte 293 m en breedte 42 m. bron; DNV fotodatabase

Uit de geraadpleegde bestanden kan veelal direct het scheepstype worden afgelezen. Indien dit 

niet het geval is kan aan de hand van de genoemde codes worden nagegaan in welk scheepstype 

een bepaalde stof wordt vervoerd. Tabel 10 geeft een overzicht van de stofcategorieën en het type 

zeeschepen waarin deze vervoerd worden. 

Tabel 10 Scheepstypen zeevaart 

Stofcategorie Scheepstype 

LF, LT Chemicaliën 
tanker 

IBC1 

IBC2 

IBC3 

Olie tanker -  

GF, GT Gastanker 

IGC1G 

IGC2G 

IGC2PG 

IGC3G 

LNG tanker IGC2G 

Op basis van deze indeling kunnen ook voor zeevaart per stof (en stofcategorie) per scheepstype 

de intensiteiten worden geïnventariseerd. 



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 25  

3.2.3 Ongevalsgegevens 

Voor het afleiden van de ongevalsfrequentie op een vaarweg zijn casuïstische gegevens nodig, 

die per ongevalsgebied dienen te worden geïnventariseerd. De scheepsongevallendatabase die 

Rijkswaterstaat hiervoor centraal bijhoudt voor alle waterwegen in Nederland (SOS) dient daarbij 

in eerste instantie geanalyseerd te worden. In aanvulling op de SOS database worden 

scheepsongevallen op vaarwegen in de verschillende havengebieden geregistreerd door het 

desbetreffende havenbedrijf. 

Per studie dient nagegaan te worden welke aanvullende bestanden beschikbaar zijn. Daarbij kan 

eventueel gebruik worden gemaakt van processen verbaal en/of informatie in het Uniform 

Meldingsformulier (UMF) die bij nautische ongevallen door politie, vaarwegbeheerder of andere 

opsporingsbevoegden wordt opgesteld. Jaarlijks worden op deze wijze over heel Nederland circa 

1.200 ongevallen geregistreerd. Ook de Raad voor de Scheepvaart kan aanvullend nog worden 

geconsulteerd voor aanvullende informatie. Slechts een beperkt aantal ongevallen wordt door 

deze instantie behandeld. 

In de rapportage moet aangegeven worden welke informatiebronnen zijn geraadpleegd en welke 

gegevens daaruit zijn gebruikt. Scheepsschades aan dienstvaart en pleziervaart mogen niet 

worden beschouwd. Voor de afleiding van de uitstroomfrequenties dienen enkel de aanvaringen 

tussen twee schepen die resulteerden in een kop-flank aanvaring te worden beschouwd, daar allen 

dit type ongeval kan resulteren in een uitstroming uit een ladingtank. 

Voor de periode waarover de ongevallen verzameld moeten worden bestaat een conflict tussen de 

statistische betrouwbaarheid en de actualiteit van de ongevalsgegevens. Als vuistregel kan 

worden aangehouden dat de ongevalsgegevens over tenminste 5 jaar moeten worden verzameld.  

Om de risico’s te kunnen berekenen moet worden vastgesteld hoe groot de kans op uitstroming is. 

De kans op uitstroming is als volgkans op de kans op het penetreren van de scheepsromp 

gedefinieerd. Derhalve is deze gebeurtenis expliciet gedefinieerd in de classificatie van de 

schade; de schadeklasse-indeling is in de volgende tabel weergegeven. 

Tabel 11 Schadeklasse-indeling 

Schadeklasse [Scheepsschade] [Gat_in_laadruimte] 

0 Geen Nee of leeg 

1 Schade aan trossen e.d. Nee of leeg 

2 Lichte Nee of leeg 

3 Zwaar Nee of leeg 

4 Breken, total-loss of (lek raken én 

“zink” of “zonk” in 

ongevalbeschrijving) of (“gat”, 

“scheur”, “romp”, “wand”, “huid” in 

ongevalbeschrijving waarbij uit de 

beschrijving blijkt dat er sprake is van 

penetratie van de scheepshuid.) 

Nee of leeg 

5  Ja 
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Schadeklasse [Scheepsschade] [Gat_in_laadruimte] 

9 Leeg of overig Nee of leeg 

In bovenstaande definitie is bij de schadeklassen 4+5 sprake van een penetratie van de 

scheepswand. Enkel bij schadeklasse 5 kan sprake zijn van het lek raken van de laadruimte. De 

ongevalsfrequentie is altijd gebaseerd op de combinatie van de schadeklassen 4+5.  

Wanneer de ongevallenbeschrijvingen zijn opgeleverd moet de vaarweg ingedeeld worden in 

ongevalsgebieden. Hierbij moet worden nagegaan welke ongevallen zijn opgetreden, waar ze 

zich hebben voorgedaan en welke schade daarbij is opgereden. In deze analyse dient in eerste 

instantie gekeken te worden naar de verdeling van ongevallen die geleid hebben tot de schade in 

de schadeklassen 4 en 5, aangezien deze ongevallen potentieel aanleiding kunnen geven tot het 

vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Bij het vaststellen van de ongevalsgebieden moet rekening 

gehouden worden met de indeling in vaarwegdelen en stroken. Hierbij is het mogelijk dat een 

ongevalsgebied meerdere vaarwegdelen omvat, waarbij aan elk van die vaarwegdelen dezelfde 

ongevalsfrequentie toegekend wordt. Daarnaast kan één vaarwegdeel ook in meerdere 

ongevalsgebieden opgedeeld moeten worden. 

Idealiter wordt de uitstroomfrequentie alleen op basis van de schadeklassen 4+5 bepaald. Indien 

de risicoanalist er tijdens de analyse achter komt dat er weinig tot geen ongevallen in de 

schadeklassen 4+5 gerapporteerd zijn, kan hij voor de indeling in ongevalsgebieden het aantal 

ongevallen uitbreiden met lichtere scheepsschades, zoals schadeklasse 3 en eventueel nog met 

schadeklasse 2. 

Indien er weinig ongevallen hebben plaats gevonden op een vaarweg moet er aandacht worden 

besteed aan de onzekerheid in de ongevalsfrequentie. Ongevallen komen over het algemeen 

random voor waardoor er een onzekerheid zit in de berekenende waarde van de 

ongevalsfrequentie. Om toch een “betrouwbare” ongevalsfrequentie af te leiden voor het geval er 

weinig ongevallen hebben plaats gevonden kan er gebruik gemaakt worden van statische 

methoden zoals de methode van Hauer [23], zie ook bijlage 1 van het Achtergronddocument [30]. 

De methode Hauer mag in principe alleen gebruikt worden binnen de gedefinieerde 

vaarwegdelen, omdat volgens het energiemodel het aantal scheepsschades samenhangt met de 

snelheden en scheepsgrootteverdeling op de vaarweg.  
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Per onderscheiden vaarwegdeel moeten per ongevalsgebied de volgende ongevalsgegevens 

worden verzameld: 

Tabel 12 Ongevalsgegevens binnenvaart en zeevaart 

Vaarwegdeelgegevens Ongevallen 

Volgnummer 
vaarwegdeel 

Aantal scheepsschades 
klasse 2-5 

Aantal scheepsschades 
klasse 4+5 

 bb zb zz bb zb zz 

Ongevalsgebied 1       

Ongevalsgebied 2       

…
…

…
.. 

      

Ongevalsgebied n       

Totaal       

Opmerking: 

bb: binnenvaart scheepsschades na ongeval met binnenvaart 

zb: binnenvaart scheepsschades na ongeval met zeevaart 

zz: zeevaart scheepsschades na ongeval met zeevaart  
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3.3 Scenario’s 

3.3.1 Uitstroomscenario’s binnenvaart 

Bij binnenvaart dient een onderscheid te worden gemaakt tussen ongevallen tussen 

binnenvaartschepen onderling (bv-bv) en ongevallen tussen zee- en binnenvaartschepen (zv-bv).  

De scenario’s van de ongevallen die resulteren in uitstroming uit binnenvaart, gegeven een 

binnenvaart-binnenvaart situatie zijn nader beschreven in HART [26]. 

Voor ongevallen die resulteren in uitstroming uit binnenvaart, gegeven een zeevaart-binnenvaart 

situatie dienen voor gastankers de volgende scenario’s te worden gehanteerd
6
. 

1. Een klein lek 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 150 mm (6�) overeenkomend met de diameter 

van een typische laad-losaansluiting; 

2. Een groot lek 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 800 mm (0,5 m
2
); 

Bij de overige schepen wordt een vaste uitstroomhoeveelheid gehanteerd. Ook hier geldt dat de 

hoeveelheid van één ladingtank zal uitstromen. 

Bovenstaande scenariodefinitie is samengevat in onderstaande tabel
5
. 

Tabel 13 Scenariodefinitie  binnenvaart voor zeevaart-binnenvaart aanvaringen 

Scheepstype Uitstroming Gat-

diameter 

[mm] 

Uitstroom-

hoeveelheid 

[m3]   

Uitstroom

-tijd [s] 

Conditionele 

uitstroomkans 
(zie ook Tabel 16)

Enkelwandig Klein lek - 75 1.800 Vast 

 Groot lek - 150 300 Vast 

Dubbelwandig 
of gekoeld 

Klein lek - 75 1.800 Vast 

 Groot lek - 150 300 Vast 

Gastanker Klein lek 150  Maximaal 

1.800 

Vast 

 Groot lek 800  Maximaal 

1.800 

Vast 

                                                
6 De oorsprong van de definitie van de twee zeevaart-binnenvaart scenario’s (zowel uitstroomhoeveelheid, gat grootte en 

uitstroomkans) ligt bij een aanname die in 2000 door AVIV en DNV is gemaakt. 
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3.3.2 Uitstroomscenario’s zeevaart 

Tijdens een aanvaring van een schip kan penetratie van de ladingtank plaatsvinden 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 

representatieve scenario’s gekozen waarmee het volledige bereik van mogelijke 

uitstroomopeningen gemodelleerd wordt. In het protocol wordt uitgegaan van twee 

uitstroomscenario’s, waarbij de uitstroomopening is vastgelegd. De twee scenario’s beschrijven 

de uitstroming uit een klein gat en de uitstroming uit een groot gat
7
: 

1. Een klein lek 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 250 mm (10�) overeenkomend met de 

diameter van een typische laad-losaansluiting. 

2. Een groot lek 

Een gat in de ladingtank met een diameter van 1.100 mm (1,0 m
2
). 

Het instantaan falen van complete scheepstanks (catastrofale breuk) wordt in risicoanalyses van 

scheepvaart niet meegenomen. Deze aanname is gebaseerd op de veronderstelling dat het 

aanvarende schip meestal in of voor het gat aanwezig is en de uitstroming deels blokkeert. 

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 de 

hoogte van het gat boven de waterlijn zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 van het 

Achtergronddocument [30], 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 vervoerde stof onder de waterlijn zal er na enige tijd een 

hydrostatisch evenwicht ontstaan tussen de vloeistof in de ladingtank en de waterkolom [4]. De 

hoeveelheid die na de vorming van het evenwicht nog uit de tank stroomt, is verwaarloosbaar met 

het initiële vrijgekomen medium, zie paragraaf 5.4 van het Achtergronddocument [30]. 

  

                                                
7 De oorsprong van de gat groottes van de twee zeevaart-zeevaart scenario’s ligt bij een aanname die in 2000 door AVIV en DNV 

is gemaakt. 
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Tabel 14 Definitie maximale uitstroomhoeveelheden zeevaart [30]

Stof Maximale uitstroomhoeveelheid  

[% van de tankinhoud] 

 Uitstroming op de waterlijn Uitstroming 6 meter onder 

de waterlijn 

Brandbare gassen 

GF2 – R (Buteen). 44 12 

GF3 – R (Propaan) 44 10 

GF3 – R (Ethyleen) 44 8 

GF2 – P (Buteen) 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 

     R staat voor gekoelde opslagtanks, P voor opslagtanks onder druk.  

De uitstroomdebieten en -snelheden van de de hierboven gedefinieerde scenario’s zijn gebaseerd 

op de berekeningen uit paragraaf 6.3 het Achtergronddocument [30] en opgenomen in Tabel 15.
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Tabel 15 Definitie uitstroomdebieten zeevaart [30]

Voorbeeldstof Scenario Op de waterlijn 6 meter 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 
(Buteen) 

Klein lek 183 0,3 3,8 97 0,2 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 0,1 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 0,1 4,4 

Groot lek 3.172 5,6 4,4 1.435 2,5 4,4 

GF2 – P 

(Buteen) 

Klein lek 327 0,6 4 29 0,1 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 0,2 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 0,2 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 0,2 0,3 

Groot lek 4.144 6,3 0,3 2.710 4,7 0,3 
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3.3.3 Specifieke parameters 

3.3.3.1 Oplosbaarheid van stoffen 

Bij het vrijkomen van vloeistoffen of tot vloeistof gekoelde of verdichte gassen op of onder de 

waterlijn kan een deel van de vloeistof oplossen in water. Het percentage vloeistof dat oplost in 

water zal zich niet meer verspreiden in de atmosfeer wat de beschikbare hoeveelheid stof voor 

verdamping doet afnemen. Dit is met name van belang voor toxische stoffen die (deels) oplosbaar 

zijn in water. In de stofcategorie indeling [19] wordt hiermee rekening gehouden door stoffen die 

oplossen in water één stofcategorie lager in te delen (dus een stof die eigenlijk ingedeeld zou 

moeten worden in LT3 wordt dan ingedeeld in LT2). Uit onderzoek blijkt dat van de 

voorbeeldstoffen alleen de oplosbaarheid van ammoniak significant is, zie paragraaf 5.5 van [30], 

waardoor deze meegenomen moet worden in de risicoanalyse. 

De oplosbaarheid van ammoniak in een plas op het water bedraagt 80% [17]. De hoeveelheid 

ammoniak die uit een gat op de waterlijn uitstroomt zal dus voor 80% oplossen, zodat slechts 

20% van het uitgestroomde ammoniak beschikbaar is voor de vorming van een gaswolk. 

Tijdens een uitstroming onder de waterlijn zal door menging van de ammoniakpluim met het 

water 35% van het ammoniak oplossen voordat deze een plas op het wateroppervlak vormt [17]. 

Uit deze plas op het wateroppervlak lost ook nu 80% op in het water [17]. Hierdoor zal 

uiteindelijk 87% van de uitgestroomde hoeveelheid ammoniak oplossen, zodat 13% van de 

uitgestroomde hoeveelheid ammoniak beschikbaar is voor de vorming van een gaswolk. 

3.3.3.2 Correctie spraymodellering 

Softwarepakketten zoals Phast Risk/Safeti-NL modelleren ammoniak uitstromingen onder druk 

in de atmosfeer als een spray van druppels. In het gebruikte model zullen de ammoniak druppels 

opstijgen en zal er een pluim ontstaan. Voor uitstromingen onder of op de waterlijn treedt deze 

spray echter niet op. Om een zo realistisch mogelijke uitstroming van ammoniak onder water te 

modelleren, kan er tijdens de modellering voor gekozen worden om de molaire massa van 

ammoniak te verdubbelen [4]. Indien hiervoor gekozen wordt is het belangrijk om ook de 

uitstroomhoeveelheid en het uitstroomdebiet te verdubbelen. Op die manier berekent de 

risicosoftware geen spray, maar enkel een vloeistofuitstroming.  

3.3.3.3 Mistfactor vaarwegen 

Op alle vaarwegen met meer dan 10% zeevaart gelden speciale regels indien er slecht zicht 

optreedt door bijvoorbeeld mist. Op de meeste vaarwegen zijn deze regels onafhankelijk van het 

type schip. Een uitzondering hierop is de Westerschelde daar mogen zeeschepen met gevaarlijke 

stoffen niet varen bij slecht zicht. Tijdens onderzoek [27] is gebleken dat een significant aantal 

ongevallen op de Westerschelde plaats vinden tijdens slecht zicht. Hierdoor moet het aantal 

berekende ongevallen voor zeeschepen met gevaarlijke stoffen op de Westerschelde rivier 

gecorrigeerd worden met een factor. Deze factor is te berekenen het de volgende formule [27]: 

��
�

�
��
�

�
−=

totaal

mist
mist

Ongevallen

Ongevallen
f 1

Waarbij fmist de correctiefactor is, Ongevallenmist het aantal ongevallen dat tijdens mist heeft plaat 

gevonden en Ongevallentotaal het totaal aantal ongevallen dat heeft plaatsgevonden. 
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Omdat er op andere vaarwegen tijdens mist geen speciale uitzondering worden gemaakt voor 

zeeschepen met gevaarlijke stoffen mag daar de factor niet gebruikt worden. 

3.3.3.4 Correctiefactor gastankers 

Uit onderzoek is gebleken dat de ongevalsfrequentie met een schade in schadeklasse 4 of 5 voor 

een gastanker 2 maal kleiner is dan voor andere zeeschepen, paragraaf 5.7 in [30]. Daarom moet 

de berekende uitstroomfrequentie (met het energiemodel) voor kleine en grote gaten bij IGC 

schepen met een factor 0,5 vermenigvuldigd worden. Deze correctiefactor is onafhankelijk van de 

vaarweg en kan dus op elke vaarweg met IGC schepen worden toegepast. 

3.3.3.5 Probit functie 

Voor het modelleren van de effecten van toxische stoffen moet gebruik worden gemaakt van 

probit functies zoals opgenomen in de HART [26]. Echter op de Westerschelde dient er voor 

ammoniak gebruik gemaakt te worden van een gecombineerde probit functie welke gebaseerd is 

op de probit functies van Nederland, Vlaanderen, DNV en de UK HSE [4] en paragraaf 5.8 in 

[30].  De te gebruiken probit functie is: 

)ln(96,183,22Pr 2tc+=

Met 

c = concentratie [ppm] 

t = blootstellingsduur [minuten] 
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3.4 Uitstroomfrequenties 

3.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de uitstroomfrequenties afgeleid voor uitstromingen uit een zeeschip en 

een binnenvaartschip. In overeenstemming met de hierboven gevolgde aanpak (bij de 

scenariodefinitie) zal telkens onderscheid moeten worden gemaakt tussen binnenvaartuitstroming 

en zeevaartuitstroming (bv en zv).  

Uitgangspunt daarbij is het gebruik van een vaste conditionele uitstroomkans voor 

binnenvaartuitstromingen en een variabele uitstroomfrequentie voor zeevaartuitstromingen. Deze 

laatste parameter wordt met het energiemodel afgeleid. 

Bij het energiemodel moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds een 

ongevalsfrequentie en anderzijds een vervolgkans op uitstroming. De ongevalsfrequentie is de 

kans dat een schip betrokken raakt bij een ongeval met een schade in schadeklasse 4 of 5, terwijl 

de vervolgkans op uitstroming de conditionele uitstroomkans is (d.w.z. de kans op uitstroming 

gegeven dat een  ongeval heeft plaatsgevonden).  

3.4.2 Uitstroomfrequenties binnenvaart 

3.4.2.1 Inleiding 

Voor uitstromingen uit binnenvaartschepen wordt uitgegaan van vaste uitstroomkansen. In dit 

Protocol wordt alleen de situatie zeevaart-binnenvaart (zv-bv) behandeld. De uitstroomscenario’s 

voor binnenvaart-binnenvaart (bv-bv) zijn reeds opgenomen in het HART [26]. 

3.4.2.2 Zeevaart - Binnenvaart 

De volgende stappen moeten worden gevolgd voor het bepalen van de uitstromingsfrequentie 

voor binnenvaart, gegeven het feit dat zeevaart betrokken is bij een aanvaring. 
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Stap 1: 

Het berekenen van de scheepsschadefrequentie voor binnenvaart moet als volgt te gebeuren : 

f 4+5 = N 4+5  / I bv

met : 

f4+5 : scheepsschadefrequentie met schadeklassen 4+5 [schip 
–1

] 

N 4+5   aantal scheepsschades van de binnenvaart met schadeklasse 4+5 [jaar
-1

] 

I bv : scheepsintensiteit binnenvaart [jaar
-1

] 

Stap 2: 

Om de uitstroomfrequentie uit binnenvaart na aanvaring met zeevaart te kunnen berekenen moet 

eerst de verhouding tussen aanvaringen van zeeschepen met binnenvaartschepen en het totaal 

aantal aanvaringen waar binnenschepen bij betrokken zijn worden bepaald: 

f bz= N zb, 4+5 / N b,4+5

met: 

N zb, 4+5 : aantal scheepsschades met schadeklasse 4+5 uit ongevallen  tussen zee- en 

               binnenschepen  

N b, 4+5 : totaal aantal scheepsschades met schadeklasse 4+5 uit ongevallen met 

              binnenvaartschepen 

Opmerking: 

Indien uit de casuïstiek blijkt dat het aantal scheepsschades bij ongevallen van zeeschepen  en 

binnenvaartschepen, resulterend in een schadeklasse 4+5 (= N zb, 4+5) klein is (kleiner dan 5), 

moet bovenstaande verhouding worden gebaseerd op het aantal scheepsschades  in de 

schadeklassen 3-5 of zelfs 2-5. In dat geval geldt:  

f bz= N zb, 3-5 / N b,3-5  of f bz= N zb, 2-5 / N b,2-5

Stap 3: 

De vaste conditionele kans voor uitstroming uit een klein gat (cf, 2) respectievelijk, een groot gat 

(cf, 1) wordt – zoals eerder ook aangegeven – gelijk genomen voor alle binnenvaart uitstromingen. 

De hier gepresenteerde waarden zijn de bij de huidige schadeklasseindeling 4+5 geldende 

conditionele kansen [26]. 
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Tabel 16 Uitstroomkansen binnenvaart 

Scheepstype  Scenario Kans [-] 

Binnenvaart enkelwandig Kleine uitstroming 0,44 

Binnenvaart enkelwandig Grote uitstroming 0,22 

Binnenvaart dubbelwandig Kleine uitstroming 0,02 

Binnenvaart dubbelwandig Grote uitstroming 0,005 

Binnenvaart gastanker  Kleine uitstroming 0,0125 

Binnenvaart gastanker  Grote uitstroming 0,00006 

Stap 4: 

Tot slot moeten de uitstroomfrequenties uit een klein respectievelijk een groot gat voor 

binnenvaartuitstromingen, gegeven een zeevaart - binnenvaart aanvaring, met de volgende 

formules worden bepaald.  

fu,2 = N × fbz × cf,2 × f4+5

voor uitstroming uit een klein gat  

& 

fu,1 = N × fbz × cf,1 × f4+5

voor uitstroming uit een groot gat. 

met: 

N: het aantal te beschouwen binnenvaartschepen met gevaarlijke stof per jaar waarop 

de risicoanalyse betrekking heeft 
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3.4.3 Uitstroomfrequenties zeevaart 

3.4.3.1 Inleiding 

Voor vaarwegen waar zowel binnenvaart als zeevaart actief is, geldt een grotere diversiteit aan 

afmetingen en typen van schepen. Dit betekent dat de casuïstiek de risico-analist onvoldoende 

detail biedt om een vaste uitstroomkans af te leiden voor de verschillende scenario’s voor elk 

zeeschiptype, zoals voor enkel binnenvaart wel mogelijk is. Hierdoor is een nadere analyse 

vereist van de belangrijkste parameters die de omvang van de schade bij aanvaringssituaties 

bepalen. 

Tijdens de analyse van de ongevallen (periode 1990 t/m 1998) uit het ONOVIS bestand is 

gebleken dat er een belangrijke relatie bestaat tussen de paramater energie en ernst van het 

ongeval, in dit geval schadeklasse 4+5 ongevallen. Hierdoor is er gekozen om de parameter 

energie (snelheid maal waterverplaatsing) als maatgevende factor te gebruiken voor het bepalen 

van de schadeklasse 4+5 ongevallen. 

Vanuit dit kader is een model opgezet dat uitgaat van de diversiteiten aan energieën die op een 

vaarweg (kunnen) voorkomen; het energiemodel. Met dit energiemodel is het mogelijk om voor 

zeeschepen uitstroomfrequenties te bepalen. 

3.4.3.2 Energiemodel 

Het energiemodel legt de relatie tussen de benodigde energie voor het lekvaren van een 

ladingtank voor elk zeeschiptype met de daarbij behorende uitstroomfrequentie. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de energieverdeling van de aanwezige schepen op de vaarweg en de 

energieniveaus die zijn vastgesteld voor de verschillende faalscenario’s van schepen. Doel van 

het energiemodel is de kans te bepalen – gegeven een ernstige scheepschade (tenminste 

buitenwandpenetratie!) – dat voldoende energie beschikbaar is voor een dusdanige vervorming 

van het aangevaren schip dat uitstroming uit een ladingtank op kan treden.  

Het energiemodel is tot het niveau uitgewerkt waarop de uitkomsten onveranderd bleken na 

verdere detaillering. Uitgangspunt daarbij was dat het model niet complexer moet zijn dan nodig 

is. Temeer daar een grotere complexiteit zelden tot een grotere nauwkeurigheid leidt, omdat 

nieuwe parameters worden geïntroduceerd met weer extra onzekerheden en onnauwkeurigheden. 

In Figuur 7 zijn de verschillende stappen van het energiemodel in een flowschema uiteengezet. In 

bijlage 2 is een voorbeeldberekening van het energiemodel opgenomen voor een fictieve 

vaarweg. 

In het flowschema van Figuur 7 zijn twee verschillende paden zichtbaar. Het eerste pad, 

weergegeven in het paarse blok, berekent de scheepsschadefrequentie op basis van het aantal 

schepen dat voldoende energie heeft om een schadeklasse 4+5 aanvaring te veroorzaken. 

Het tweede pad, weergegeven in het oranje blok, gebruikt de scheepsschadefrequentie om de 

uitstroomfrequentie te berekenen. De stappen van de twee verschillende paden zijn in 

onderstaande paragrafen verder uitgelegd. 

Beide paden dienen voor elk vaarwegdeel apart uitgerekend te worden.
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Figuur 7 Schematische weergave van het energiemodel
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Berekening scheepsschadefrequentie (paarse blok) 

Voor de berekening van de scheepsschadefrequentie wordt het aantal schepen dat voldoende 

energie heeft om een schadeklasse 4+5 aanvaring te veroorzaken bepaald. Hiervoor dient men uit 

te gaan van alle zeeschepen die zich op het vaarwegdeel bevinden. 

Stap 1 A: Energiespectrum 

Het bepalen van de relatie ‘energie-frequentie’ is mogelijk door gebruik te maken van het 

energiespectrum van de schepen op het vaarwegdeel. Hiervoor wordt de kinetische energie per 

schip bepaald door de combinatie van zijn massa en snelheid welke gelijk is aan: 

2

2

1
mvEschip =

Het aantal schepen (N) op het vaarwegdeel dat een bepaalde kinetische energie (E, op de x-as van 

het energiespectrum) bezit wordt cumulatief op de y-as van het energiespectrum uitgezet: het 

energiespectrum van het vaarwegdeel ontstaat. Uit dit energiespectrum kan worden afgelezen 

hoeveel varende schepen over minimaal een bepaalde energie beschikken.  

Bij het opstellen van het energiespectrum op een vaarwegdeel met meer dan 10% zeevaart moet 

uitgegaan worden van 8 snelheidsklassen en 13 massaklassen
8
. Enkel door een voldoende groot 

aantal snelheids- en massaklassen te beschouwen wordt het mogelijk een accuraat beeld van het 

energiespectrum op het vaarwegdeel te verkrijgen, zie paragraaf 5.1 in [30] voor het effect van 

het gebruik van minder klassen. De te hanteren massa- en snelheidsklassen zijn weergeven in 

Tabel 18 en Tabel 19 en moeten gecombineerd worden in de tabel hieronder. 

Tabel 17 Bepaling van het aantal schepen met een bepaalde kinetische energie 

Waterverplaatsing
5

[ton] 

Snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip  

[MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v Eschip N Ncum

     

  

                                                
8 Hiervan kan enkel afgeweken worden indien onvoldoende detailgegevens beschikbaar zijn. 
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Tabel 18 De snelheidsklassen 

Snelheidsklasse Snelheid bereik [m/s] Snelheid [m/s] 

1 0 - 2 2 

2 2 - 4 3 

3 4 - 6 5 

4 6 - 8 7 

5 8 - 10 9 

6 10 – 12,5 11,25 

7 12,5 - 15 13,75 

8 > 15 17,5 

Tabel 19 De massaklassen 

Massaklasse Massa bereik [ton] Representatieve 

massa [ton] 

1 0 - 100 100 

2 100 - 500 300 

3 500 – 1.000 750 

4 1.000 – 1.500 1.250 

5 1.500 – 3.000 2.250 

6 3.000 – 6.000 4.500 

7 6.000 – 10.000 8.000 

8 10.000 – 20.000 15.000 

9 20.000 – 40.000 30.000 

10 40.000  - 60.000 50.000 

11 60.000 – 80.000 70.000 

12 80.000 – 100.000 90.000 

13 > 100.000 125.000 

  

Stap 2 A: Correctie van het energiespectrum voor afremming 

Bij het opstellen van het energiespectrum zijn de absolute snelheden op het vaarwegdeel gebruikt. 

Deze absolute snelheden zijn in feite de gemiddelde snelheden op een stuk vaarweg, gemeten 

tussen een begin- en eindpunt die soms aanzienlijk uit elkaar liggen. Bij een dreigende aanvaring 

zal een schipper echter actie ondernemen en het schip zoveel mogelijk afremmen, waardoor het 

aanvarende schip een lagere snelheid heeft ten tijde van de aanvaring. Het energiemodel moet 
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hiervoor gecorrigeerd worden door de gemiddelde snelheid met de correctiefactor voor 

afremming fv te vermenigvuldigen. 

Tabel 20 Correctiefactor voor afremming 

Snelheidreductie (fv)
9
 Kans (kv) 

0,9 0,5 

0,5 0,5 

Het energiespectrum gecorrigeerd voor afremming wordt dan opgebouwd op basis van 

onderstaande tabel. 

Tabel 21 Energiespectrum op een vaarwegdeel gecorrigeerd voor afremming 
Waterverplaatsing 

[ton] 

Afgeremde 

snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip  

[MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v * fv Eschip* (fv)
2 N * kv Ncum

Stap 3 A: Correctie van het energiespectrum voor de aanvaringshoek (effectieve snelheid) 

Het energiespectrum dat tot nu toe is opgesteld geldt voor een loodrechte aanvaringshoek. In de 

praktijk zal echter sprake zijn van een variabele aanvaringshoek. Ten gevolge van de 

aanvaringshoek zal de effectieve snelheid van het aanvarende schip in de richting van de tank 

(nagenoeg gelijk aan de snelheidscomponent loodrecht op de buitenwand, vx) afnemen als ook de 

energie die beschikbaar is voor de vervorming van de buitenwand. 

De correctie voor de aanvaringshoek wordt met drie situaties gemodelleerd: 

1. aanvaringen met een aanvaringshoek tussen 60° en 120°  

(gemiddeld 90 º) 

2. aanvaringen met een aanvaringshoek tussen 30° en 60° en  tussen 120° en 150° 

(gemiddeld 45 º) 

3. aanvaringen met een aanvaringshoek tussen 0° en 30° en tussen 150° en 180° 

(gemiddeld 15 º) 

                                                
9 De correctiefactoren en bijbehorende kansen voor afremming fv, en de correctiefactor voor de effectieve snelheid zijn het 

resultaat van discussies uit het jaar 2000 bij het opstellen van het oorspronkelijke Protocol [1] waarbij nautische experts en 

risicoanalisten betrokken waren. 
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Het energieverlies ten gevolge van de aanvaringshoek wordt gemodelleerd door te rekenen met 

een effectieve snelheid. De kansverdeling over de aanvaringshoeken is afhankelijk van de 

plaatselijke situatie op de vaarweg. Als standaardwaarden kunnen de default kansverdeling over 

de aanvaringshoeken worden gebruikt, afkomstig uit [25]. Indien er geen gebruik wordt gemaakt 

van de standaardwaarden dient men te vermelden welke kansverdeling er is gebruikt. Tabel 22 

geeft de default kansverdeling en de correctiefactor van de effectieve snelheid. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat deze correctie betrekking heeft op de bij de berekening van de 

aanvaringsenergie te beschouwen snelheid. Deze correctie mag niet verward worden met de 

correctie die doorgevoerd wordt in stap 6, waar rekening gehouden wordt met de variërende 

kritische energie voor penetratie van de aangevaren tank als functie van de aanvaringshoek. 

Tabel 22 Correctiefactor voor effectieve snelheid 

Gemiddelde aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefactor van de 

effectieve snelheid [sinϕϕϕϕ] 

Kans [pϕϕϕϕ] 

90 1 0,2 

45 0,7 0,4 

15 0,25 0,4 

Het energiespectrum gecorrigeerd voor afremming én de effectieve snelheid wordt dan 

opgebouwd op basis van onderstaande tabel. 

Tabel 23 Energiespectrum op een vaarwegdeel gecorrigeerd voor afremming en effectieve 

snelheid 

Waterverplaatsing 

[ton] 

Afgeremde 

snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip

op basis effectieve 

snelheid  [MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v * fv *sin� Eschip *( fv *sin�)
2

N * kv * p� Ncum

     

Stap 4 A: Correctie van het energiespectrum voor de vervormingsenergie 

Niet alle beschikbare kinetische energie van het aanvarende schip wordt volledig in 

vervormingsenergie omgezet na de aanvaring. De fractie van de energie die beschikbaar is voor 

vervorming kan berekend worden aan de hand van de impuls- en energiebalans welke is 

uitgewerkt in paragraaf 5.2 van het Achtergronddocument [30]. Deze fractie is afhankelijk van de 

scheepsgrootte van het aangevaren schip en de scheepsgrootte van het aanvarende schip: 
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)4,1(

4,1
..

1 t

t

mm

m
FE

+
=

met: 

E.F. energiefractie [-] 

m1:  massa van het aanvarende schip [kg] 

mt: massa van het aangevaren schip [kg] 

Met bovenstaande formule kan per scheepstype (massaklasse) een nieuw energiespectrum 

worden vastgesteld voor aanvaringen. Het energiespectrum gecorrigeerd voor afremming én de 

effectieve snelheid én de vervormingsenergie wordt dan opgebouwd op basis van onderstaande 

tabel. 

Tabel 24 Energiespectrum op een vaarwegdeel gecorrigeerd voor afremming, effectieve 

snelheid en vervormingsfractie 

Waterverplaatsing 

[ton] 

Afgeremde 

snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip  

[MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v * fv *sin� Eschip*( fv *sin�)
2
* 

1,4 x mt/(m1 + 

1,4mt)

N * kv * p� Ncum

     

Stap 5 A: Bepaling E0

Om het energiemodel niet te moeilijk te maken is er voor gekozen om het kritische energieniveau 

waarbij penetratie van de buitenwand van het schip optreedt voor elk type schip vast te stellen op 

1 MNm (zie de waarden voor E0 in Tabel 32). 

Stap 6 A: Correctie E0 voor de aanvaringshoek (vervorming) 

De energie die nodig is om de scheepswand te penetreren is echter afhankelijk van de hoek van 

de aanvaring. Bij een schuine aanvaring moet een groter oppervlak van de buitenwand van het 

aangevaren schip vervormd worden om een zelfde indringdiepte te verkrijgen. Dit betekent dat 

het energieniveau waarbij penetratie van de buitenwand van het aangevaren schip optreedt, zie E0

in Tabel 32, met 1/sinϕ voor de aanvaringshoek gecorrigeerd moeten worden.  

)sin(
)( 0

0
ϕ

ϕ
E

E
p

=
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Tabel 25 Correctiefactor voor de vervorming 

Gemiddelde aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefactor voor de 

vervormingslengte [1/sinϕϕϕϕ] 

Kans [pϕϕϕϕ] 

90 1 0,2 

45 1,4 0,4 

15 4 0,4 

Stap 7 A: Bepaling van het aantal schepen met een kinetische energie groter dan E0

Voor de in stap 6 gecorrigeerde waarden van E0 kan uit het energiespectrum van stap 4 worden 

afgelezen hoeveel schepen over deze of meer energie beschikken. Dit resulteert in waarden voor 

NE0,

Stap 8 A: Scheepsschadefrequentie 

Het berekenen van de scheepsschadefrequentie voor aanvaringen gebeurd met onderstaande 

formule: 

f 4+5 = N 4+5 / N E0

met : 

f 4+5       :scheepsschadefrequentie schadeklassen 4+5 [-] 

N 4+5  :alle scheepschades van zeevaart met schadeklasse 4+5 [jaar
-1

] , m.u.v:  

* eenzijdige ongevallen; 

* kop-staart aanvaring; 

* kop-kop aanvaring 

De hierboven genoemde typen aanvaringen leiden namelijk niet tot uitstroming 

van gevaarlijke stof uit een ladingtank.  

NE0 :   het aantal schepen op de vaarweg met genoeg kinetische energie (meer dan E0) 

              om een schadeklasse 4+5 te veroorzaken [jaar
-1

] 



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 45  

Berekening uitstroomfrequentie per massaklasse (oranje blok) 

Voor de berekening van uitstroomfrequentie moet het energiemodel voor elke massaklasse 

doorlopen worden. Tijdens het doorlopen van het energiemodel per massaklasse wordt berekend 

hoeveel potentiele aanvaringspartners er zijn voor één schip uit de massaklasse onder 

beschouwing 

Stap 1 B: Energiespectrum 

Net als bij de berekening van de scheepsschadefrequentie in het paarse blok wordt in deze stap in 

het oranje blok een energiespectrum van de vaarweg opgesteld. Hiervoor wordt de kinetische 

energie per schip bepaald op basis van de massa en snelheid. Het aantal schepen op de vaarweg 

dat een bepaalde kinetische energie bezit kan worden opgeteld, zodat er een cumulatief 

energiespectrum van de vaarweg ontstaat. Het verschil met het energiespectrum uit het paarse 

blok is echter dat nu alleen gekeken wordt naar het aantal potentiele aanvaringspartners voor één 

schip uit de massaklasse onder beschouwing. 

Bij het opstellen van het energiespectrum dient weer uitgegaan te worden van de 8 

snelheidsklassen en 13 massaklassen
10

 die gedefinieerd zijn in Tabel 18 en Tabel 19 en moeten 

gecombineerd worden in de tabel hieronder. 

Tabel 26 Bepaling van het aantal schepen met een bepaalde kinetische energie 
Waterverplaatsing

5

[ton] 

Snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip  

[MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v Eschip N Ncum

     

  

Stap 2 B: Correctie energiespectrum voor afremming 

Net als bij de berekening van de scheepsschadefrequentie wordt de snelheid voor de aanvaring 

gecorrigeerd omdat schippers die bewust worden van een mogelijk nadere aanvaring zullen 

afremmen. Deze correctie wordt voor twee snelheidsreducties toegepast door vermenigvuldiging 

van de gemiddelde snelheid met een factor fv. 

Tabel 27 Correctiefactor voor afremming 

Snelheidsreductie (fv)
11

 Kans 

0,9 0,5 

0,5 0,5 

                                                
10 Hiervan kan enkel afgeweken worden indien onvoldoende detailgegevens beschikbaar zijn. 
11 De correctiefactoren en bijbehorende kansen voor afremming fv, en de correctiefactor voor de effectieve snelheid zijn beide 

gebaseerd op discussies met nautische experts en risicoanalisten bij het opstellen van het oorspronkelijke Protocol [1]. 
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Het energiespectrum gecorrigeerd voor afremming wordt dan opgebouwd op basis van 

onderstaande tabel. 

Tabel 28 Energiespectrum op een vaarwegdeel gecorrigeerd voor afremming 

Waterverplaatsing 

[ton] 

Afgeremde 

snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip  

[MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v * fv Eschip* (fv)
2

N * kv Ncum

     

Stap 3 B: Correctie energiespectrum voor aanvaringshoek (effectieve snelheid) 

Het energiespectrum dat tot nu toe is opgesteld geldt voor een loodrechte aanvaringshoek. In de 

praktijk zal echter sprake zijn van een variabele aanvaringshoek. Ten gevolge van de 

aanvaringshoek zal de effectieve snelheid van het aanvarende schip in de richting van de tank 

(nagenoeg gelijk aan de snelheidscomponent loodrecht op de buitenwand, vx) afnemen als ook de 

energie die beschikbaar is voor de vervorming van de buitenwand. 

De correctie voor de aanvaringshoek wordt met drie situaties gemodelleerd: 

1. aanvaringen met een aanvaringshoek tussen 60° en 120°  

(gemiddeld 90 º) 

2. aanvaringen met een aanvaringshoek tussen 30° en 60° en  tussen 120° en 150° 

(gemiddeld 45 º) 

3. aanvaringen met een aanvaringshoek tussen 0° en 30° en tussen 150° en 180° 

(gemiddeld 15 º) 

Het energieverlies ten gevolge van de aanvaringshoek wordt gemodelleerd door te rekenen met 

een effectieve snelheid. De kansverdeling over de aanvaringshoeken is afhankelijk van de 

plaatselijke situatie op de vaarweg. Als standaardwaarden kunnen de default kansverdeling over 

de aanvaringshoeken worden gebruikt, afkomstig uit [25]. Indien er geen gebruik wordt gemaakt 

van de standaardwaarden dient men te vermelden welke kansverdeling er is gebruikt. Tabel 29

geeft de default kansverdeling en de correctiefactor van de effectieve snelheid. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat deze correctie betrekking heeft op de bij de berekening van de 

aanvaringsenergie te beschouwen snelheid. Deze correctie mag niet verward worden met de 

correctie die doorgevoerd wordt in stap 6, waar rekening gehouden wordt met de variërende 

kritische energie voor penetratie van de aangevaren tank als functie van de aanvaringshoek. 

Tabel 29 Correctiefactor voor effectieve snelheid 

Gemiddelde aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefactor van de 

effectieve snelheid [sinϕϕϕϕ] 

Kans [pϕϕϕϕ] 

90 1 0,2 

45 0,7 0,4 

15 0,25 0,4 
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Het energiespectrum gecorrigeerd voor afremming én de effectieve snelheid wordt dan 

opgebouwd op basis van onderstaande tabel. 

Tabel 30 Energiespectrum op een vaarwegdeel gecorrigeerd voor afremming en effectieve 

snelheid 

Waterverplaatsing 

[ton] 

Afgeremde 

snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip

op basis effectieve 

snelheid  [MNm]

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v * fv *sin� Eschip *( fv *sin�)
2 N * kv * p� Ncum

     

Stap 4 B: Correctie van het energiespectrum voor de vervormingsenergie 

Niet alle beschikbare kinetische energie van het aanvarende schip wordt volledig in 

vervormingsenergie omgezet na een aanvaring. De fractie van de energie die beschikbaar is voor 

vervorming kan berekend worden aan de hand van de impuls- en energiebalans welke is 

uitgewerkt in paragraaf 5.2 van het Achtergronddocument [30]. Deze fractie is afhankelijk van de 

scheepsgrootte van het aangevaren schip en de scheepsgrootte van het aanvarende schip: 

)4,1(

4,1
..

1 t

t

mm

m
FE

+
=

met: 

E.F. energiefractie [-] 

m1:  massa van het aanvarende schip [kg] 

mt: massa van het aangevaren schip [kg] 

Met bovenstaande formule kan per scheepstype (massaklasse) een nieuw energiespectrum 

worden vastgesteld voor aanvaringen. Het energiespectrum gecorrigeerd voor afremming én de 

effectieve snelheid én de vervormingsenergie wordt dan opgebouwd op basis van onderstaande 

tabel. 

Tabel 31 Energiespectrum op een vaarwegdeel gecorrigeerd voor afremming, effectieve 

snelheid en vervormingsfractie 

Waterverplaatsing 

[ton] 

Afgeremde 

snelheid  

[m/s] 

Kinetische 

energie per schip  

[MNm] 

Aantal 

schepen [1/jaar] 

Cumulatief 

aantal schepen 

 [1/jaar] 

mt v * fv *sin� Eschip*( fv *sin�)
2
* 

1,4 x mt/(m1 + 

1,4mt)

N * kv * p� Ncum
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Stap 5 Bepaling E1 en E2 voor type schip 

In een speciaal daarvoor uitgevoerd sterkte-onderzoek, zie hoofdstuk 2 in [30], zijn 

energieniveaus vastgesteld voor het lekvaren van de gedefinieerde scheepstypen.  

• het maken van een klein lek in een ladingtank (E1); 

• idem voor een groot lek in een ladingtank (E2). 

Bij de drie energieniveaus is er een onderscheid gemaakt in aanvaringen op en onder de waterlijn. 

Voor het vaststellen van de energieniveaus onder de waterlijn is er vanuit gegaan dat het gat 6 

meter onder de waterlijn gevormd wordt. De van toepassing zijnde waarden voor E1 en E2 kunnen 

uit Tabel 32 worden afgelezen, voor de verschillende scheepstypen. 

Tabel 32 Energieniveaus voor het penetreren van de buiten- en tankwand van het 

aangevaren schip [30]  

Scheepstype 

Aanvaring Aanvaring 6 meter 

op de waterlijn onder de waterlijn 

E1 [MNm] E2 [MNm] E1 [MNm] E2 [MNm] 

Chemicaliëntanker 

IBC type 1 klein 16 22 16 22 

 IBC type 1 middel 26 33 26 33 

 IBC type 1 groot 27 35 27 35 

 IBC type 2 klein 9 15 9 15 

 IBC type 2 middel 14 21 14 21 

IBC type 2 groot 19 26 19 26 

IBC type 3 klein 1 3 1 3 

IBC type 3 middel 1 3 1 3 

 IBC type 3 groot 2 3 2 3 

Olietanker 

Klein 4 9 4 9 

Middel 7 15 7 15 

Groot 9 19 9 19 

Gastanker, type 1 

Druk (Cilindrisch) klein 22 31 22 31 

Druk (Cilindrisch) middel 37 52 37 52 

Druk (Cilindrisch) groot 73 104 73 104 

Atmosferisch (prism) klein 22 28 30 37 
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Scheepstype 

Aanvaring Aanvaring 6 meter 

op de waterlijn onder de waterlijn 

E1 [MNm] E2 [MNm] E1 [MNm] E2 [MNm] 

Atmosferisch (prism) middel 33 40 43 50 

Atmosferisch (prism) groot 60 68 72 81 

Gastanker, type 2 

Druk (Cilindrisch) klein 23 31 35 43 

Druk (Cilindrisch) middel 37 51 51 65 

Druk (Cilindrisch) groot 70 100 86 116 

Atmosferisch (prism) klein 10,1 15,9 19,1 24,9 

Atmosferisch (prism) middel 11,7 18,5 22,2 30,0 

Atmosferisch (prism) groot 13,4 21,1 25,4 33,1 

LNG tanker         

Atmosferisch (sferisch) klein 28 29 46 47 

Atmosferisch (sferisch) middel 56 60 75 79 

Atmosferisch (sferisch) groot 99 104 113 117 

Atmosferisch (prism) klein 16 22 22 27 

Atmosferisch (prism) middel 39 46 46 54 

Atmosferisch (prism) groot 73 84 82 93 

Atmosferisch (prism) extra groot 95 106 104 115 

Stap 6 B: Correctie E1 en E2 voor de aanvaringshoek (vervorming) 

De energie die nodig is om de scheeps- en tankwand te penetreren is afhankelijk van de hoek van 

de aanvaring. Bij een schuine aanvaring moet meer materiaal vervormd worden om een zelfde 

indringdiepte te verkrijgen. Dit betekent dat de energieniveaus E1 en E2 uit Tabel 32 aangepast 

moeten worden met een correctiefactor, gebaseerd op 1/sinϕ.  

)sin(
)(

2,1

2,1
ϕ

ϕ
E

E p =
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Tabel 33 Correctiefactor voor vervorming 

Gemiddelde aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefactor 

vervormings-lengte 

[1/sinϕϕϕϕ] 

Kans [pϕϕϕϕ] 

90 1 0,2 

45 1,4 0,4 

15 4 0,4 

Stap 7 B: Bepaling van het aantal schepen met een kinetische energie groter dan, E1 en E2 

Voor elk van de hierboven afgeleide waarden voor E1 en E2 kan uit het gecorrigeerde 

energiespectrum worden afgelezen hoeveel schepen minimaal deze energie bezitten. Dit 

resulteert in waarden voor NE1 en NE2. 

De algemene formule voor het berekenen van NE1 en NE2 op basis van aanvaringen is derhalve:  

( ) ( )� � �
= =

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�
�

�
�
�
�

�
>×=

9.0,5.0 90,45,15

, )(),,(
fv

ptib

schepenalle

fvtEX EXfvmEppmN
ϕ

ϕ ϕϕ

waarbij 

X:  Waarde afhankelijk van de beschouwde faalwijze: 

Voor penetratie van de scheepsromp moet hier 0 worden ingevuld, 

Voor een klein gat: 1, 

Voor een groot gat: 2;

mt :  massa van het aangevaren schip [kg]; 

ϕ:  aanvaringshoek ten opzichte van de koers van het aangevaren schip [-]; 

pϕ:  kans op het voorkomen van een bepaalde aanvaringshoek ϕ [-]; 

fv:  relatieve snelheidsvermindering voorafgaand aan de aanvaring [-]; 

pfv:  kans op voorkomen van de relatieve snelheidsvermindering fv [-]; 

EXp : energie benodigd voor beschouwde faalwijze x, als functie van hoek ϕ [Nm] 

Eb,i :  energie van het aanvarend schip die bij de aanvaring wordt overgedragen [Nm]:  

( )
( )
( )

( )2

1

1
, )sin(

 4,1

 4,1

2

1
,, ϕϕ ×××

×+

××
= vfv

mm

mm
fvmE

t

t
tib

met  

v:  gemiddelde vaarsnelheid op het vaarwegdeel t.o.v. de wal [m/s]. 

m1 :  massa van het aanvarende schip i [kg] 
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Stap 8 B  Bepalen van de fractie schepen met voldoende energie voor een lek  

De uitstroomfrequenties die horen bij een klein respectievelijk groot lek kunnen worden bepaald 

uit de fracties van de schepen met voldoende energie om dat lek te kunnen bewerkstelligen ten 

opzichte van het totaal aantal schepen op het vaarwegdeel. 

Deze fracties worden bepaald met: 

cf,1 =  NE1/ I zv

met: 

cf,1 : fractie klein gat [-]; 

NE1:  aantal schepen met voldoende energie voor het veroorzaken van een klein gat in de  

ladingstank [jaar
-1

]; 

I zv: scheepsintensiteit zeevaart [j
-1

]

cf,2  =  NE2/ I zv

met: 

cf,2 :  fractie groot gat [-], 

NE2:  aantal schepen met voldoende energie voor het veroorzaken van een groot gat in de 

ladingstank [jaar
-1

]; 

I zv: scheepsintensiteit zeevaart [j
-1

]

Andere aspecten als rotatie om de lengte-as van het schip, verdraaiing van het schip en 

verplaatsing in de verticale richting zijn minder globale kenmerken en worden niet expliciet 

beschouwd in het energiemodel. 
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Stap 9 B: Correctie voor de locatie van de aanvaring

De benadering zoals hierboven gevolgd houdt geen rekening met het feit dat voor een uitstroming 

uit één van de ladingtanks het aangevaren schip ter plaatse van zijn ladingtanks moet worden 

aangevaren.  

De kans op een aanvaring ter hoogte van de ladingtanks kan gelijk worden verondersteld met de 

fractie van de scheepslengte waar zich ladingtanks bevinden. Een reële waarde hiervoor bedraagt 

0,66
12

. Dit is onafhankelijk van het scheepstype en onafhankelijk van vaarweggebonden 

kenmerken (nauwe vaarweg of havenbekken). 

Tabel 34 Correctiefactor voor de locatie van de aanvaring 

Situatie Kansreductie, pl [-] 

Altijd 0,66 

Stap 10 B: Fractie van aanvaring op de waterlijn  

De overgrote meerderheid (> 80%) van alle zeeschepen is uitgevoerd met een zogenaamde 

bulbsteven, een bolle uitstulping aan de voor-/onderzijde van het schip dat fungeert als kreukzone 

op en onder de waterlijn. Zowel een bulbsteven als de naar boven uitlopende welving van de 

boeg zijn de delen die bij een aanvaring het aangevaren schip  vrijwel altijd als eerste zullen 

raken., De schade die daarbij optreedt zal daardoor optreden  op de plaats waar de bulbsteven het 

schip raakt. Is het aanvarende schip geladen, dan zal de bulbsteven zich onder de waterlijn 

bevinden en het aangevaren schip (circa 6 meter) onder de waterlijn raken. Is het aanvarende 

schip leeg, dan raakt de bulbsteven het aangevaren schip op de waterlijn.  

In paragraaf 5.3 van [30] is nader toegelicht dat 30% van de aanvaringen op de waterlijn 

plaatsvinden. Dit betekent dat 70% van de aanvaringen onder de waterlijn plaatsvinden. 

Tabel 35 Correctiefactor voor de locatie van de aanvaring 

Situatie Fractie aanvaringen op 

de waterlijn, pg [-] 

Altijd 0,3 

Stap 11 B Berekening van de uitstroomfrequentie 

Op basis van de uitwerking hierboven moeten de uitstroomfrequenties voor een klein 

respectievelijk een groot gat voor zeevaartuitstromingen met de volgende formules worden 

berekend. Daarbij dienen de correctiefactoren zoals gedefinieerd te worden meegenomen. 

Voor uitstroming uit een groot gat. 

fu op de waterlijn,2 = N × f4+5 × cf,2 × pl × pg  

fu onder de waterlijn,2 = N × f4+5 × cf,2 × pl × (1-pg)  

                                                
12 Op basis van discussies van nautische experts en risicoanalisten is naar voren gekomen dat de ladingtank van een schip maar 

66% van de totale scheepslengte bestrijkt. Hiervoor is gekozen om voor de kans op lekkage een factor 0,66 toe te passen. 
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Voor uitstroming uit een klein gat: 

fu op de waterlijn,1 = N × f4+5 × cf,1 × pl × pg -  fu,2 

fu onder de waterlijn,1 = N × f4+5 × cf,1 × pl x (1-pg) -  fu,2 

  Met: 

N:  het aantal te beschouwen schepen per jaar waarop de risicoanalyse betrekking 

          heeft [jaar
-1

] 

f 4+5 scheepsschadefrequentie in schadeklassen 4+5, berekend in het eerste 

          pad (het paarse blok in Figuur 7) [-] 

cf,(1 of 2) fractie van de schepen met voldoende energie om een groot (2) of klein (1) gat te 

veroorzaken [-] 
pl correctie voor de locatie van aanvaring [-]

pg fractie van de aanvaringen op de waterlijn [-]

Aanvaringen met varende en vastliggende schepen. 

De uitstroomfrequentie kan met het energiemodel zowel worden bepaald voor het ongevalstype 

aanvaring met een varend schip als aanvaring met een stilliggend schip. Twee verschillen zijn 

van toepassing wanneer de uitstroomfrequentie voor een vastliggend schip met het energiemodel 

wordt afgeleid. 

1. De scheepsschadefrequentie dient enkel op het type ongeval te zijn betrokken. Voor 

aanvaringen met vastliggend schepen dient dus voor de berekening van de  

scheepsschadefrequentie gekeken te worden naar schadeklasse 4+5 ongevallen waarbij 

een vastliggend schip wordt aangevaren. Indien deze frequentie uit de beschikbare 

databanken lastig is te bepalen, dient de risicoanalist een zo nauwkeurig mogelijke 

inschatting hiervan te doen.

2. Voor aanvaringen met vastliggende schepen mag de  correctie van stap 4 

(vervormingsenergie) niet in rekening worden gebracht, omdat bij dit type aanvaringen 

geen energie kan worden omgezet in verplaatsingsenergie van beide schepen na de 

aanvaring. Hierdoor wordt alle beschikbare energie ook daadwerkelijk in de vervorming 

omgezet. De aangepaste formule voor E a, i (i.p.v. E b,i) luidt voor aanvaringen: 

( ) ( )2

1, )sin(
2

1
,, ϕϕ ×××= vfvmfvmE tia

Uitstroming uit een zeeschip dat vast ligt kan aldus met dit aanvaringsscenario bij de 

risicoanalyse meegenomen worden. Het voor anker liggen van zeeschepen dient wel met het 

aanvaringsscenario voor varende schepen te worden geanalyseerd omdat het voor anker liggende 

schip alle vrijheidsgraden heeft om na de aanvaring te bewegen. Het wordt niet tegen gehouden 

door een kade zoals dit bij vast liggende schepen het geval is..  
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Correctiefactor aan de internationale ongevalsdata 

DNV heeft in de Westerschelde studie [4] gevonden dat de uitstroomfrequenties op basis van het 

energiemodel niet corresponderen met de wereldwijde ongevaldata. Daarom is in [4] de 

Westerschelde data aan de wereldwijde ongevalsdata gecalibreerd, zie ook paragraaf 5.7 van 

[30].  

Indien de uitstroomfrequenties op basis van internationale ongevalsdata aangepast worden moet 

een onderzoek uitgevoerd worden naar de verhouding van het aantal aanvaringen en het aantal 

uitstromingen dat bij deze aanvaringen optreedt. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden voor 

de verschillende type schepen. Het is namelijk niet mogelijk om de internationale ongevalsdata 

voor een gastanker te gebruiken voor een olietanker.  

Mocht er tijdens het onderzoek van de internationale ongevalsdata gevonden worden dat er wel 

aanvaringen hebben plaats gevonden, maar dat daarbij geen uitstromingen zijn opgetreden, kan 

men gebruik maken van de statische methode om toch een uitstroomfrequentie voor de 

ladingtank te vinden. Deze gevonden waarde kan dan vergeleken worden met de lekfrequenties 

uitgerekend met het energiemodel. Hiervoor kan men gebruik maken van de Bayesiaanse 

benadering. Voor een beschrijving van Bayesiaanse methode wordt verwezen naar technical note 

2 [6] behorend bij het Westerschelderapport [4]. 

Om de de internationale ongevaldata te kunnen vergelijken met die van een vaarweg moet 

gebruik gemaakt worden van de uitstroomfrequentie die rechtstreeks met het energiemodel 

berekend is (dus niet gecorrigeerd voor de mistregel). De mistregel is namelijk niet overal in de 

wereld geldig. 

Periodiek vaststellen uitstroomfrequenties zeevaart met energiemodel 

Bovenstaande stappen resulteren in uitstroomfrequenties voor een klein respectievelijk groot gat 

voor aangevaren schepen met gevaarlijke stoffen. Het doorrekenen van deze stappen is erg 

arbeidsintensief. Het is mogelijk om de uitstroomfrequenties van vaarwegen éénmalig te 

berekenen en vervolgens gedurende een periode van 5 jaar te gebruiken, zie ook hoofdstuk 7 in 

[30]. Na deze periode of wanneer het effect van een grote verandering aan de vaarweg of de 

scheepvaartintensiteiten (totaal of voor gevaarlijke stoffen) bestudeerd wordt, moet het 

energiemodel worden geactualiseerd.  
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3.5 Gebeurtenissenbomen 

In onderstaande figuren worden de gebeurtenissenbomen en bijbehorende kansen schematisch 

weergegeven. Voor de kans op direct ontsteking wordt onderscheid gemaakt tussen atmosferische 

opgeslagen vloeistoffen, tot vloeistof gekoelde gassen en tot vloeistof verdichte gassen. Bij de 

uitstroming van een tot vloeistof verdicht gas is de directe ontstekingskans afhankelijk van het 

uitstromende massadebiet. Hierbij is de kans op direct ontsteking hoger bij grotere 

massadebieten, zie ook paragraaf 3.5.1. 

Figuur 8 Gebeurtenissenboom aanvaring zeeschip met binnenvaartschip 

  Directe ontsteking Vertraagde ontsteking 
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1) Het effect van de vertraagde ontsteking van een gaswolk is vergelijkbaar met het effect van een plasbrand. Bij de 

modellering vanhet risico wordt daarom alleen de plasbrand beschouwd. De frequentie van de plasbrand is gelijk aan de som 

van de directe ontsteking en vertraagde ontsteking uit het HART [26], zijnde 0,13 voor LF2 vloeistoffen. Voor LF1 

vloeistoffen wordt alleen directe ontsteking beschouwd, zijnde 0,01. 
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Figuur 9 Gebeurtenissenboom aanvaring zeeschip met ander zeevaartschip 

  Directe ontsteking Vertraagde ontsteking 

  0,13   Plasbrand 1)

Brandbare stof 

Atmosferisch 
opgeslagen 

       

   0,87     Geen effect 

       

   0,7   Plasbrand 

          

�

Brandbare stof gekoeld 

opgeslagen 
   0,4 Explosie 

     1    

   0,3   0,6 Flashfire 

        

Uitstroming    0   Geen effect 

       

   Groot: 0,7   Jet/wolkbrand 

   Klein: 0,5      

Brandbare stof onder 

druk opgeslagen 
   0,4 Explosie 

     1    

   Groot: 0,3   0,6 Flashfire 

   Klein: 0,5     

    0   Geen effect 

       

 Toxisch gas of vloeistof       Toxische wolk 

      

1) Het effect van de vertraagde ontsteking van een gaswolk is vergelijkbaar met het effect van een plasbrand. Bij de modellering 

vanhet risico wordt daarom alleen de plasbrand beschouwd. De frequentie van de plasbrand is gelijk aan de som van de directe 

ontsteking en vertraagde ontsteking uit het HART [26], zijnde 0,13 voor LF2 vloeistoffen. Voor LF1 vloeistoffen wordt alleen 

directe ontsteking beschouwd, zijnde 0,01. 
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3.5.1 Ontstekingskans 

De directe ontstekingskansen zijn opgenomen in de gebeurtenissenbomen van de vorige 

paragraaf. Indien er geen directe ontsteking optreedt kan een brandbare wolk vertraagd worden 

ontstoken. Hiervoor zijn twee verschillende modellen beschikbaar. Het eerste model gaat er 

vanuit dat een brandbare wolk altijd op zijn maximale omvang wordt ontstoken. Deze methode, 

ook wel bekent als de free field methode, dient in eerste instantie gebruikt te worden als 

ontstekingsmethode in het Protocol.  

Mocht het blijken dat deze methode een dermate “onrealistisch” hoog risico oplevert moet de 

risicoanalist de methode van gedefinieerde ontstekingsbronnen gebruiken. Het gaat hierbij om 

zowel ontstekingsbronnen op de wal als op de vaarweg. De risicoanalist moet voor deze methode 

een inventarisatie maken van de in de omgeving aanwezige ontstekingsbronnen. 

Voor de kans op vertraagde ontsteking door een externe ontstekingsbron kan dezelfde 

modellering als aangegeven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [15] worden 

aangehouden. De ontstekingsbronnen en kansen uit deze handleiding worden gegeven in Tabel 

36.

Tabel 36 Ontstekingsbronnen en kansen [15] 

Brontype Ontstekingsbron Kans op ontsteking 

Puntbron op de oever Procesinstallatie  0,5 

Fakkel  1,0 

Oven (buiten) 0,9 

Oven (binnen) 0,45 

Boiler (buiten) 0,45 

Boiler (binnen) 0,23 

Lijnbron hoogspanningskabel (per 100 m) 0,2 

Motorvoertuig, trein zie
1 

Schip op de vaarweg 0,5 

Bevolkingsbron Bevolkingsbron 0,01 

Kantoren (per persoon) 0,01 

1) De kans van een ontsteking voor een snelweg of spoorweg in nabijheid van een vaarweg wordt bepaald door 

de gemiddelde verkeersdichtheid en de ontstekingskans per voertuig. Als standaard waarden kan voor een 

snelweg gerekend worden met een gemiddelde snelheid van 80 km/uur en 1500 motorvoertuigen per uur 

(ontstekingskans per motorvoertuig 0.4 in één minuut) en voor spoorweg met een gemiddelde snelheid van 

80 km/h en 8 treinen per uur (ontstekingskans per trein 0.8 in ée’n minuut). Voor lokale wegen wordt 

aangenomen dat deze inbegrepen zijn de in de ontstekingskans van de huishoudens en kantoren. 

Voor lijnbronnen waarover zich voertuigen of schepen bewegen dient de gemiddelde 

verkeersdichtheid en snelheid ingevuld te worden. Voor vaarwegen zijn er geen 
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standaardwaarden vastgesteld voor de snelheid en de dichtheid van het aantal passerende 

schepen. Hier dient de risicoanalist zelf een inventarisatie te maken van het aantal schepen dat per 

uur een vaarwegdeel passeert. Hierbij moet rekening worden gehouden met het eventueel 

aanwezig zijn van vaarwegstroken, waardoor het aantal schepen per uur verdeeld moet worden 

over de vaarwegstroken. Voor de snelheid kan de gemiddelde snelheid op een vaarwegdeel 

gebruikt worden. 

3.6 Bijzondere situaties 

3.6.1 Boei-boei overslag 

Indien sprake is van boei-boei overslag (van een schip naar een ander schip dat niet ligt 

aangemeerd bij een stationaire inrichting, maar bijv. aan een boei) geldt behalve een mogelijk 

aanvaringsscenario ook dat de risicoanalist een tweetal aanvullende scenario’s dient mee te 

nemen voor het falen van de losslang.  

Het betreft: 

- Lekkage uit een gat met een effectieve diameter gelijk aan 10% van de nominale 

diameter van de overslagleiding (met een maximum van 50 mm) 

- Volledige breuk van de overslagleiding 

De uitstroomfrequentie voor het lekkage scenario is 4 x 10
-5

 per uur. De uitstroomfrequentie van 

de volledige breuk van de losslang bedraagt 4 x 10
-6

 per uur [15]. 

3.6.2 Havenbekkens 

Havenbekkens hoeven in principe niet anders te worden beschouwd dan doorgaande vaarwegen, 

hoewel de vaarsnelheden vaak wel beduidend lager liggen waardoor de gevolgen van een 

aanvaring over het algemeen veel minder ernstig zullen zijn. Voor havenbekkens kunnen geen 

algemene voorschriften worden opgesteld voor het herleiden van de uitstroomfrequentie voor 

kleine en grote gaten. Dit betekent dat op basis van locatiespecifieke kenmerken per situatie een 

uitstroomfrequentie dient te worden bepaald. Indien deze frequentie uit de beschikbare 

databanken lastig is te bepalen, dient de risicoanalist een zo nauwkeurig mogelijke inschatting 

hiervan te maken en onderbouwen. 
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4 BEGRIPPENLIJST/AFKORTINGEN 

Btev Besluit Transport Externe Veiligheid 

bv Binnenvaart 

cRNVGS Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

DNV Det Norske Veritas 

GF Gas Flammable, brandbaar gas 

GT Gas Toxic, toxisch gas 

GR Groepsrisico 

HARI Handleiding Risicoberekeningen Inrichtingen (BEVI) 

HART Handleiding Risicoanalyse Transport (Btev) 

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) 

IMO International Maritime Organization 

IVS Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 

I&M (Ministerie van) Infrastructuur en Milieu 

LF Liquid Flammable, brandbare vloeistof 

LNG Liquefied Natural Gas 

LT Liquid Toxic, toxische vloeistof 

MARPOL Marine Polution 

Pr Probit 

QRA Quantitative Risk Analysis 

RBM II Risicoberekeningsmethodiek II, software voor de risicoanalyse van 

transport 

RDM Rijksdriehoeksmeting 

RWS DID Rijkswaterstaat Data ICT-Dienst 

SOLAS Safety Of Life On Sea 

SOS Scheepsongevallensysteem, database van scheepsongevallen van 

Rijkswaterstaat 

SRK Schelde Radar Keten 

UK HSE UK Health and Safety Exucitive 

UMF Uniform Meldingsformulier 
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VBS Verkeersbegeleidingsystemen 

VN Verenigde Naties, VN-nummer is een 4 cijferige code die een 

stof(groep) aanduidt 

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 61  

5 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] Technical note 2: Release frequencies, Appendix 3 to ‘Quantitative risk assessment 

Westerschelde river’, DNV Consulting Benelux, Antwerpen, 2003. 

[7] Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland Risico-analyse kanaal Gent-

Terneuzen, Adviesgroep AVIV BV, project 05822, Enschede, 2006. 

[8] Externe veiligheid MER Zeepoort IJmond, Adviesgroep AVIV BV, project 99249, 

2000. 

[9] Vaarwegenstudie Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de 

Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas, Adviesgroep AVIV BV, project 98152, 

Enschede, 2003. 

[10] Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas, Dortsche 

Kil en het Hollandsch Diep, Adviesgroep AVIV BV, project 01375, Enschede, 2002. 

[11] Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen van en naar de Maasvlakte II, 

Adviesgroep AVIV BV, project 05823, Enschede, 2006.

[12] Opdrachtomschrijving opstellen handleiding risicoanalyse transport (actualisatie en 

uitbreiding deel II (transporten) Paarse Boek (PGS3, vh CPR18E)), RWS Dienst 

Infrastructuur, 2010. 

[13] PGS 3 Guidelines for Quantitative Risk Assessment, RIVM, 1999. 

[14] Achtergronddocument RBM II Versie 2.0 CONCEPT, Adviesgroep AVIV BV, project 

091552, Enschede, 2010. 

[15] Handleiding risicoberekeningen BEVI, RIVM, Bilthoven, 2010. 

[16] Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, tekst zoals geldig in 2010  

[17] Modelling refrigerated NH3-outflow of sea-going vessels on the Westerschelde, TNO 

Milieu, Energie en Procesinnovatie, rapport TNO-MEP-R2003/34571, Apeldoorn, 

2003. 

[18] Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev)  ambtelijk concept, Ministerie van 

Infrastructuur en milieu, Den Haag, 2008. 



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 62  

[19] .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. 

[20] International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied 

Gasses in bulk, IGC-code, International Maritime Organization, 1993 edition 

[21] International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in bulk, including index of dangerous chemicals carried in bulk, IBC-code,  

International Maritime Organization, 1994 edition. 

[22] .AVIV, Risicoanalyse Westerschelde, Fase II, brongerichte maatregelen, januari 1997. 

[23] AEA, Handleiding risicobepalingsmethodiek en doorrekenen maatregelen, oktober 

1995 (pag 17-18). 

[24] Veiligheid als product, Risico vervoer gevaarlijke stoffen zeevaart, Gemeentelijk 

Havenbedrijf Rotterdam, juli 1992 

[25] Port risks in Great Britain from marine transport of dangerous substances in bulk – a 

risk assessment, Technica, october 1990 

[26] Handleiding risicoberekeningen Transport. (conceptversie), Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, oktober 20011 

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

[28] Handleiding risicobepalingsmethodiek en doorrekenen maatregelen, AEA Technology 

Netherlands BV, Den Haag, oktobermaatregelen. 1995 

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

[30] Achtergrond document Protocol Risicoanalyse Zee-en Binnenvaart op vaarwegen met 

meer dan 10% zeevaart, DNV, 2011 

[31] Artikel 2 van de “Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (als geldig op 

07-10-2010) 

[32] S.M. Geervliet,  Handleiding risicobepalingsmethodiek en doorrekenen maatregelen, 

AEA Technology Netherlands BV, Den Haag, oktobermaatregelen. 1995 

[33] PGS 2 Methods for the calculation of physical effects, RIVM, 1999. 

[34] Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door olie  

(MARPOL) 73/78, Internationale Maritieme Organisatie (IMO), 1978 

[35] Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO), 1915 

[36] P.J. Leenhouts, G.P. Wijers, Risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen per 

container op de vaarweg Rotterdam – Duitsland, Koninklijk Instituut voor de Marine, 

vakgroep Nautische wetenschappen, Den Helder, augustus 1990 



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 63  

BIJLAGE

1 

Scheepsgrootteverdeling 
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Op basis van onderzoek uit het Achtergronddocument [30] kunnen de volgende generieke scheepsgroottes 

als default gehanteerd worden, wanneer deze niet bekend zijn op de vaarweg in onderzoek. 

Scheepstype & 

Ladingtank-

categorie  [m
3
]

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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BIJLAGE

2 

Voorbeeldstudie 
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B2.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt de rekenmethodiek van het energiemodel geïllustreerd aan de hand van een 

voorbeeld. Het voorbeeld betreft een denkbeeldige vaarweg.  

B2.2 Aard en omvang van de vervoersstroom 

B2.2.1 Scheepsgrootteverdeling

De vaarweg heeft een lengte van 10 km. Over de vaarweg varen 97.500 zeeschepen op jaarbasis 

(en geen binnenvaart). Omdat het hier om een voorbeeld gaat dat alleen dient om de 

methodologie verder te verduidelijken worden alle zeeschepen in 4 i.p.v. 13 massaklassen 

ingedeeld. De scheepsgrootte verdeling van deze schepen is in Tabel 37 gegeven. 

Tabel 37 Scheepsgrootteverdeling zeevaartschepen op denkbeeldige vaarweg 

Waterverplaatsing 

categorie  

[ton] 

Representatieve 

waterverplaatsing  

[ton] 

Aantal  

[1/jaar]  

Fractie [-] 

0 –1.500 1.500 14.625 0,15 

1.500 - 10.000 5.500 47.775 0,49 

10.000 - 50.000 30.000 29.250 0,30 

50.000 - 100.000 75.000 5.850 0,06

Totaal  97.500  

B2.2.2 Snelheidsprofiel

Het snelheidsprofiel op de vaarweg is voor dit voorbeeld onderverdeeld in 3 snelheidsklasse: Net 

als bij de massaklassen is er voor gekozen om niet uit te gaan van de voorgeschreven 8 

snelheidsklassen. De verschillenden snelheidsklassen zijn gegeven in Tabel 38. 

Tabel 38 Snelheidsverdeling vaarweg 

Snelheid 

[m/s] 

Fractie van de 

totale scheepvaart 

5 0,33 

3,89 0,33 

3,33 0,33 
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B2.3 Ongevalsgegevens

De ongevalsgegevens over een periode van 6 jaar zijn in Tabel 39 gegeven. 

Tabel 39 Aantal scheepschades met schadeklassen 4+5 (6 jaar) 

 Type ongeval: 

Kop-flank 

Tweezijdig 

Schadeklasse: 4+5 

Aantal scheepsschades 2 

B2.4 Scheepstypen en -grootteverdeling

We berekenen de uitstroomfrequenties voor gastankers (met prismatische ladingtanks) met een 

waterverplaatsing van 7,5x10
7
 kg. Deze gastanker valt in de categorie "grote gastanker". 

B2.5 Uitstroomfrequentie zeevaart 

Berekening van de scheepsschadefrequentie 

Stap 1 A: Energiespectrum 

Het snelheidsprofiel en de scheepsgrootteverdeling worden gecombineerd tot de onderstaande 

tabel.  

Tabel 40 Kinetische energieën op de vaarweg 

massa 

[ton] 

snelheid 

[m/s] 

Energy 

[MNm] 

Aantal 

schepen 

[1/jaar] 

Cumulatief 

aantal 

schepen 

[1/jaar] 

75.000 5,00 938 1.950 1.950

75.000 3,89 567 1.950 3.900 

75.000 3,89 416 1.950 5.850 

30.000 5,00 375 9.750 15.600 

30.000 3,89 227 9.750 25.350 

30.000 3,33 166 9.750 35.100 

5.500 5,00 69 15.925 51.025 

5.500 3,89 42 15.925 66.950 

5.500 3,33 30 15.925 82.875 

1.500 5,00 19 4.875 87.750 

1.500 3,89 11 4.875 92.625 

1.500 3,33 8 4.875 97.500 

Aan de hand van Tabel 40 kan het energiespectrum voor de vaarweg visueel worden 

weergegeven. 
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Stap 2 A: Correctie energiespectrum voor afremming 

De standaard correctiefactoren voor afremming uit Tabel 20 worden gehanteerd: 

Snelheidreductie 

fv

Kans 

0,9 0,5

0,5 0,5 

Het toepassen van de snelheidsreductie factor, fv, en de kans uit Tabel 20  geeft Tabel 41. 

Tabel 41 Energieën op vaarweg na stap 2  

Deelkans 

[-]

Waterverplaatsing 

[ton] snelheids 

reductie 

[-]

Snelheid 

[m/s] 

E 

kinetisch 

[Nm] 

E 

kinetisch 

[MNm] 

Aantal 

schepen 

[1/jaar] 

Cumulatief 

aantal 

schepen 

[1/jaar]

0,5 7,50E+04 0,9 4,5 7,59E+08 759,38 2437,5 2.437,5 

0,5 7,50E+04 0,5 3,501 4,60E+08 459,64 2437,5 4.875 

0,5 3,00E+04 0,9 2,997 3,37E+08 336,83 2437,5 7.312,5 

0,5 3,00E+04 0,5 4,5 3,04E+08 303,75 7962,5 15.275 

0,5 5,50E+03 0,9 2,5 2,34E+08 234,38 2437,5 17.712,5 

0,5 5,50E+03 0,5 3,501 1,84E+08 183,86 7962,5 25.675 

0,5 1,50E+03 0,9 1,945 1,42E+08 141,86 2437,5 28.112,5 

0,5 1,50E+03 0,5 2,997 1,35E+08 134,73 7962,5 36.075 

0,5 7,50E+04 0,9 1,665 1,04E+08 103,96 2437,5 38.512,5 

0,5 7,50E+04 0,5 2,5 9,38E+07 93,75 7962,5 46.475 

0,5 3,00E+04 0,9 1,945 5,67E+07 56,75 7962,5 54.437,5 

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

1.00E+05

1.00E+06
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Figuur 10 Energiespectrum van de schepen op de vaarweg 
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0,5 3,00E+04 0,5 4,5 5,57E+07 55,69 4875 59.312,5 

0,5 5,50E+03 0,9 1,665 4,16E+07 41,58 7962,5 67.275 

0,5 5,50E+03 0,5 3,501 3,37E+07 33,71 4875 72.150 

0,5 1,50E+03 0,9 2,997 2,47E+07 24,70 4875 77.025 

0,5 1,50E+03 0,5 2,5 1,72E+07 17,19 4875 81.900 

0,5 7,50E+04 0,9 4,5 1,52E+07 15,19 975 82.875 

0,5 7,50E+04 0,5 1,945 1,04E+07 10,40 4875 87.750 

0,5 3,00E+04 0,9 3,501 9,19E+06 9,19 975 88.725 

0,5 3,00E+04 0,5 1,665 7,62E+06 7,62 4875 93.600 

0,5 5,50E+03 0,9 2,997 6,74E+06 6,74 975 94.575 

0,5 5,50E+03 0,5 2,5 4,69E+06 4,69 975 95.550 

0,5 1,50E+03 0,9 1,945 2,84E+06 2,84 975 96.525 

0,5 1,50E+03 0,5 1,665 2,08E+06 2,08 975 97.500 

Met behulp van deze tabel kan er een nieuw energie spectrum op de vaarweg worden opgesteld 

waarbij het afremmen van het schip in de kinetische energie is meegenomen. 
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Figuur 11 Energiespectrum van de schepen op de vaarweg gecorrigeerd voor 

afremming 



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 70  

Stap 3 A: Correctie van het energiespectrum voor de aanvaringshoek (effectieve snelheid) 

De standaard correctiefactoren voor afremming uit Tabel 22 worden gehanteerd: 

Gemiddelde 

aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefact

or van de 

effectieve 

snelheid 

[sinϕϕϕϕ] 

Kans 

[pϕϕϕϕ] 

90 1 0,2 

45 0,7 0,4 

15 0,25 0,4 

De grafische weergave van het energiespectrum per aanvaarhoek is in onderstaande figuur 

gegeven.  

Figuur 12 Kinetische energieën op de vaarweg na correctie voor afremming en de effectieve 

snelheid 
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Stap 4 A: Correctie van het energiespectrum voor de vervormingsenergie met behulp van E.F. =  

1,4 × mt / (m1 +1,4 × mt) 

Voor het bepalen van de scheepsschadefrequentie wordt gekeken naar alle mogelijk aanvaringen 

van schepen. Dit betekend dat een schip met een massa mt aangevaren kan worden door schepen 

uit alle andere massaklassen. Tabel 42 geeft de toepassing van de correctiefactor voor de 

vervormingsenergie voor een aangevaren schip met massa mt van 1.500 ton. 

Tabel 42 Toepassing van de correctiefactor voor vormingsenergie voor schip met massa mt 

= 1500 ton 

Initiële 

snelheid [m/s]

Aangevaren schip 

mt / Aanvarende 

schip m1 [ton] 

snelheids 

reductie fv [-] 

Aanvaringshoek  

ϕϕϕϕ  [graden] 

E kinetisch 

[MNm]

Aantal 

schepen 

[1/jaar] 

5 1.500 / 1.500 0,9 90 8.9E+06 73125.0 

5 1.500 / 5.500 0,9 90 1.5E+09 238875.0 

5 1.500 / 30.000 0,9 90 2.0E+09 146,3 

5 1.500 / 75.000 0,9 90 2.1E+09 29,3 

5 1.500 / 1.500 0,5 90 2.7E+06 73125.0 

5 1.500 / 5.500 0,5 90 4.7E+09 238875.0 

5 1.500 / 30.000 0,5 90 6.1E+08 146,3 

5 1.500 / 75.000 0,5 45 6.4E+09 29,3 

5 1.500 / 1.500 0,9 45 3.1E+08 146,3 

5 1.500 / 5.500 0,9 45 5.4E+09 477,8 

5 1.500 / 30.000 0,9 45 7.0E+09 292,5 

5 1.500 / 75.000 0,9 45 7.3E+09 58,5 

5 1.500 / 1.500 0,5 45 9.7E-01 146,3 

5 1.500 / 5.500 0,5 45 1.7E+09 477,8 

5 1.500 / 30.000 0,5 45 2.2E+09 292,5 

5 1.500 / 75.000 0,5 45 2.3E+09 58,5 

5 1.500 / 1.500 0,9 15 1.5E-01 146,3 

5 1.500 / 5.500 0,9 15 2.7E-01 477,8 

5 1.500 / 30.000 0,9 15 3.4E-01 292,5 

5 1.500 / 75.000 0,9 15 3.6E-01 58,5 

5 1.500 / 1.500 0,5 15 4.7E-02 146,3 

5 1.500 / 5.500 0,5 15 8.2E-02 477,8 

5 1.500 / 30.000 0,5 15 1.1E-01 292,5 

5 1.500 / 75.000 0,5 15 1.1E-01 58,5 
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Stap 5 A: Bepaling E0  

Het kritische energieniveau waarbij penetratie van de buitenwand van het schip optreedt (E0) is 

voor elke type schip vast gesteld op 1 MNm. 

Stap 6 A: Correctie E0, voor de aanvaringshoek (vervorming) 

In Tabel 25 is de correctiefactor voor de vervorming van het aangevaren schip gegeven: 

Gemiddelde 

aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefactor voor 

de vervorming 

[1/sinϕϕϕϕ] 

Kans [pϕϕϕϕ] 

90 1 0,2 

45 1,4 0,4 

15 4 0,4 

In dit voorbeeld is er voor gekozen om het energiespectrum te corrigeren in plaats van de het 

kritische energieniveau E0  

Stap 7 A: Bepaling van NE0  

Omdat in de vorige stap het energiespectrum is gecorrigeerd voor de aanvaringshoek in plaats 

van het kritische energieniveau E0 kan het aantal schepen met voldoende energie om de 

buitenwand van het aangevaren schip  te penetreren direct worden afgelezen uit het 

energiespectrum. Het energiespectrum van de vaarweg gecorrigeerd voor afremming én de 

effectieve snelheid én de vervormingsenergie én de vervorming van het aangevaren schip is 

gegeven in Figuur 13. In deze figuur kan het kritische energieniveau waarbij penetratie van de 

scheepshuid optreedt (E0 = 1 MNm) worden afgelezen. Het blijkt dat er 59.611,5 schepen zijn 

met een energie van 1 MNm of meer.  

Stap 8 A: Bepaling van de scheepsschadefrequentie

De scheepsschadefrequentie, f4+5  kan berekend worden met de formule : 

f 4+5 = N 4+5 / N E0  

Invullen van de waarde van N4+5 (2 ongevallen) en NE0 (59611,5 schepen) levert een 

scheepschade frequentie van 3,36E-05 per 6 jaar, dus 5,59E-06 per jaar. 
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Figuur 13 Energiespectrum met de energie die beschikbaar is voor het vormen van een gat
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Berekening van de uitstroomfrequentie per massaklasse

Stap 1 B: Bepaling van het energiespectrum voor een bepaalde massa klasse 

Voor het bepalen van de uitstroomfrequentie van een bepaalde massa klasse kan hetzelfde 

energiespectrum gebruikt worden als voor de zeeschepen in het oranje blok omdat het aantal 

zeeschepen dat beschouwd wordt niet veranderd. Alleen wordt er nu gekeken naar wat de impact 

van alle schepen op één bepaald schip in een bepaalde massa klasse is. Dit betekent dat er pas een 

verschil optreedt vanaf stap 4 van het energiemodel. 

In dit voorbeeld zal de aanvaring van groot schip, 7,5x10
7
 kg, worden uitgewerkt. 

Stap 2 B en 3 B:  

Geen verandering in het energiespectrum in vergelijking met de bepaling van de scheepschade 

frequentie in het paarse blok. 

Stap 4 B:  Correctie van het energiespectrum voor de vervormingsenergie 

De massa van het aangevaren schip, mt, is 7,5x10
7
 kg. De massa van het aanvarende schip, m1, 

kan 1,5x10
6
, 5,5x10

6
, 3x10

7
 en 7,5x10

7
 bedragen. Er moeten dus 4 verschillende 

correctiefactoren worden uitgerekend. Voor de situatie waarbij het aanvarend schip een massa 

heeft van 1,5 x10
6
 geldt een correctie met: 

1,4 × 7,5E+07 / (1,5E+06 +1,4 × 7,5E+07) = 0,99 

Voor de situatie waarbij het aanvarende schip een massa heeft van 5,5 x10
6 

geldt een 

correctiefactor van 0,95. Voor de situatie waarbij het aanvarende schip een massa heeft van 3,0 

x10
7
 geldt een correctiefactor van 0,78. 

Voor de situatie waarbij het aanvarende schip een massa heeft van 7,5 x10
7
 geldt een 

correctiefactor van 0,58. 

Stap 5 Bepaling van E0, E1 en E2 voor het type schip 

De E1 en E2 voor deze prismatische grote gastanker kunnen uit Tabel 32 met de energieniveaus 

worden afgelezen en zijn in Tabel 43 weergegeven 

Tabel 43 Kritische energieniveaus voor een grote gastanker met prismatische ladingtank 

Kritische 

energieniveaus 

Op de waterlijn 

[MNm] 

Onder de waterlijn 

[MNm] 

E1 60 72 

E2 68 81 
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Stap 6 Correctie van E1 en E2 voor de aanvaringshoek (vervorming) 

In de onderstaande tabel zijn de gecorrigeerde waarden voor E1 en E2 voor de aanvaringshoek 

gegeven. 

Gemiddelde 

aanvaringshoek 

[ϕϕϕϕ] 

Correctiefactor 

aanvaringshoek 

[Sinϕϕϕϕ] 

90 1 

45 0,7 

15 0,25 

Stap 7  Bepaling van het aantal schepen met energie groter dan E1 en E2

Figuur 14 geeft het energiespectrum van de energie op de vaarweg die aanwezig is voor de 

vervorming van een grote gastanker. 

Figuur 14 Beschikbare energie op de vaarweg voor vervorming van een grote gastanker 
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Het aflezen van E1 en E2 waarden in Figuur 14 geeft het aantal schepen met voldoende energie 

voor een klein gat, E1, en een groot gat, E2. Dit aantal schepen is weergegeven in Tabel 44. 

Tabel 44 Aantal schepen met voldoende energie voor een klein en groot gat 

Kritische 

energieniveaus 

Op de waterlijn 

Aantal schepen  

Onder de waterlijn 

Aantal schepen  

E1 8.190 7.995 

E2 7.605 6.630 

Stap 8  Bepalen fracties schepen met voldoende energie voor lek 

De fracties worden bepaald met: 

cf,1  =  NE1/ Izv

cf,2  =  NE2/ Izv 

Tabel 45 fractie van de schepen met voldoende energie voor een gat 

Kritische 

energieniveaus 

Op de waterlijn. 

Fractie aantal 

schepen  

Onder de waterlijn. 

Fractie aantal 

schepen  

E1 0,084 0,082 

E2 0,078 0,068 

Stap 9 en 10:  Correctie voor de locatie van de aanvaring en de fractie aanvaring op de 

waterlijn 

Situatie Kansreductie pl Fractie aanvaringen op 

de waterlijn, pg

Altijd 0,66 0,3 

Stap 11 Berekening van de uitstroomfrequentie 

Voor uitstroming uit een groot gat. 

fu op de waterlijn,2 = N × f4+5 × cf,2 × pl × pg  

fu onder de waterlijn,2 = N × f4+5 × cf,2 × pl × (1-pg)  

Met: 

N:   1 (het gaat hier maar om 1 grote gastanker) [-] 

f 4+5  5,59x10
-6

cf,(1 of 2)  0,078, 0,068 [-] 

pl  0,66 [-]

pg  0,3 [-] 
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fu op de waterlijn,2 = 1  × 5,59x10
-6 × 0,078  × 0,66× 0,3 = 8,63 x10

-8
per jaar 

fu onder de waterlijn,2 = 1  5,59x10-6 × 0,068  × 0,66 × 0,7= 1,76 x10-7 per jaar 

Voor uitstroming uit een klein gat: 

fu op de waterlijn,1 = N × f4+5 × cf,1 × pl × pg -  fu,2 

fu onder de waterlijn,1 = N × f4+5 × cf,1 × pl x (1-pg) -  fu,2 

fu op de waterlijn,1 = 1  × 5,59x10-6 × 0,084  × 0,66× 0,3 - 8,63 x10-8= 6,64 x10-9 per jaar 

fu onder de waterlijn,1 = 1  5,59x10
-6 × 0,082  × 0,66 × 0,7- 1,76 x10

-7
= 3,62x10

- 8
per jaar 

De op deze wijze afgeleide uitstroomfrequenties hebben betrekking op het totale traject (10 km in dit 
voorbeeld). Om een uitstroomfrequentie per km vaarweg per jaar te bepalen moeten de hierboven 

berekende lekfrequenties dus door 10 gedeeld worden: 

fu op de waterlijn,1 =6,64 x10-9 /10 = 6,64 x10-10 per km jaar 

fu onder de waterlijn,1=3,62x10- 8/10 = 3,62 x10-9 per km jaar 

fu op de waterlijn,2 = 8,63 x10-8/10 = 8,63 x10-9 per km jaar 

fu onder de waterlijn,2 =1,76 x10-7 /10 = 1,76 x10-8 per km jaar 
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Det Norske Veritas:

Det Norske Veritas (DNV) is a leading, independent provider of services for managing risk with a global 
presence and a network of 300 offices in 100 different countries. DNV’s objective is to safeguard life, 
property and the environment. 

DNV assists its customers in managing risk by providing three categories of service: classification, 
certification and consultancy. Since establishment as an independent foundation in 1864, DNV has 
become an internationally recognised provider of technical and managerial consultancy services and 
one of the world’s leading classification societies. This means continuously developing new 
approaches to health, safety, quality and environmental management, so businesses can run smoothly 
in a world full of surprises. 

Global impact for a safe and sustainable future: 

Learn more on www.dnv.com


